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 (ه 53 61 هز # . هللا ةمحرت ب نيمرجلا ماما ىنبوخلا: مامآلا ملأ
 ماظن يلا مسن« ةيمالسالا' ناكرألا ىف ةضاظنلا" 2. : ةمسا ناسك
 مايصلاو ةالسْضلا ماكحتآو مالسألا دئاقع هنمض * ريازولا 6 كلا
 : ضال "لأ هلؤل' هيكون ف ىبرعلا نب ركب وب مامالا ءاجو' +. جحلاو ةاكزلاو

 اك زلاو مايضلاو ةالصلا ماكحأ نع 4 مالسألا دداقع ىف ىنشوحلا مالك
 ناكر ألا ىف ةيماظنلا ةديقعلا » : مسايا مالسالا ل دئافع يمسو ٠ حلاو
 5 هللا مج  ىلازغلا نولي نع هتك أم  ىور هنأ نييد 04 ةيمالسالا
 ا 2 ١ فلولا نخ

 ْش

 ' : ةيمالسمالا مالا ناكأ ىف ةيماظنلا ةديقملا 7 ناتك ققح ..فبقو

 اشم : هاجت ل ايوان ةخستملا ام ا

 اضيإأ هرشثا امك م ما 19,48 تاه ١م رصمد راوثألا ةعيطم ىف هعبطو
 + 6 رفيولك » قرشتسملا ةيناملآ ةمجرتب ابوحصم

 ةاواشم 4 : ةيمإللسالا ناكرألا ىف ةيماظنلا 'ةدقعلا » ناتكلو ظ
 ةعومجم نمبض ؛ ةرهاقلا ةمرغلا تاطموطخملا :دهعم ىف مليفوركيما

 ساّقمب ارظسم مم ةقرو لك ىف. ةقرو نوثالثو ناك اها وأ ددييف

 ء فلاتلا:دمحأ : ةشكم : امانا مقر تحت ه مس ه5 ا 11

 ىبع ةلواقألا جم ٠ تاطوطخملا ذهعم مليفؤزكيم ىلع هذه انتعبطوا
 ا ا هيع يرا رتااهق كيبحخفا.: ليلجتلا معيشلل.هع ةعوبطملا هختسنلا
 يلازلا مفرغ عيهنش أ قيل لك ايلا نرئالمج دييلخ هانا ينفق

 * ( ز ) اذكه ه٠ نيسوملا نيب

 نعو لضافلا فل آلا ةايح نع ةدبن ةمدقملا ىف .ابنه ركدنسو ٠ ظ

 ”تاقئلعت ٠ باتكلا ةباهن ىفو باتكلا ششماه ىف عضنسو ٠ ةيملعلا هراثآ
 + ىلاعت هللا نذاب ايباضقملا مهأ ىلع



 باستك فلؤم

 ةيصالسالا ناكرذلاا ّ ةيماظنلا مدبقملا

 دمحم نب فسو» نب هللا دبع نب كلملا دبع : خيشلا وه : ف وما

 دقو ب ةيناثلا حتفو ةددشم ىلوألا ءايلا مضي ت ةيويح نب هللا دبع نيا

 « سراق 2 نإدلب نم ناتدلي امهو « © روباسين )2 و « نيوح » ىلا بسن

 بقلي ناكو ءاملعلا نم همع ناك كلذكو ه ءاملعلا نم هللا دبع هوبآ ناكو

 ظ .٠ زاجحلا خيش

 افورعم ناك هابأ نأأل ٠ اهب دلوي ملو « نيوج » ىلا بسن دقو

 هنأ سلجو تام املو « نيوج هسأر طقسم ىلا:ةيسن ىنيوخلا:
 ىلا بسن دقو + ةبسنلا هذه هيلا تاقثتا سيردتلل هناكم كلملا درع
 ء اهيف هتماقا" لوطل © روياصسفن )

 ٠ تاونس عبرأ ةكمب رواج . ليق امك . هنأل نيمرحلا مامأب بقلو ظ

 ٠ سوردلا ىقليو رظاني اهلالخ مناك

 مامأ كلملا دبع داليم خيرات ديدحت ىف نومجرتملا فلتخا دقو
 ىربو ه 6 ماع مرجعم 14 9 ناك هنآ ىلع ضعبلا ةئشف نيم رحعأ

 ىفوت هنأ ىلع اوعمجأ مهن أ ريغ ه 111 ماع ىف ناك هنآ رخآلا ضعبلا

 + ةنس نوسمخلو عست رمعلا نم هلو فه ال ماع

 ىهتني ادهو » : دومحم نيسح ةشوف ةداتسألا ةرودك دلا لوقتو

 رشع نماثلا مويلا ىف ناك هدلوم نإ ىلا صيحمتلاو قيقحتلا دعب اني
 رياربق رهش نم نيرشعلاو ىناثلا مويلل قفارملا ه 4١4 ماع مردملا نب
 هامهو|إ 6١2 م م 1 ماع

 ةعبطلا ا برعلا مالعا ةلسلس ب نيمرحلا ماما ىنيوحلا 9١ نم (9)
 0 ترن و



 هعم دهتجاو هقفلا هنع ذخأف « هدلاو دي ىلع ملعت ام لوأ ملعتو

 ظفحو اهمولع نقتاو ةيبرعلا ملعتو لوصألاو فالخلاو بهذملا ىف
 ظ ٠ نا رملا

 ضعب ىف هابأ عجاري هيأر ةيرحو هملع ةرازغو هلقع ةحاجرل ناكو

 ةنفأ : ةاورلا هنع ىور دقف ه هتامم دعبو هتايح ىف ىلعلا نم لئاسم

 , ةتاياتك ىف هدلاول ءاطخأ ضعب ىلع عفو املك ةصاخ' ةرادع دذرب نباك
 ءهوأ 2376 هللا همحر خيشلا نم ةلز هذه » : ىهو

 نآشلا أده ىف هلوق هتاراع نمو * ديلقتلاو بصعتلا هركف ناكو

 مالسالا لهأ تيلخ مث « افلأ نيشمخ ىف « افلأ نيسمخ تأرق دقل )
 ىف تصغو « مضخلا رجبلا تبكرو « ةرهاظلا مهمولعو « اهيف مهمالساب

 برغأ تنكو + قحلا بلط ىف كلذ لك « هنع مالسالا لهأ ىمن ىذلا
 ٠٠ ضعءأ 00 ديلقتلا ا ضهدلا ةفلاس ىف

 لصحو ؛ اهئالتخا ىلع مولعلا ىف ١> ضاخ دق نيمرحلا ماما نأ وكانو

 ةقسلفلا موهقم ناك ذا © ةفسلف » ظفل تحت دلموو اجرسنم نك ام لك

 4 فراعملا عبمح ىنعن مايآلا كلن ىف

 ىلع نب رابجتلا دبع ٠ يبساقلا قف ملعلا ىف ةدلاو دعب بحصو

 هنع ذخأ دقو ه 409 ىفاكسالا ىنييارتسألا ناكسح نب دمحم نبا

 ٠ ىرعضشألا بهذم ىلع ىنيبارقسألا ناكو .٠ مالكلا ملع ىف ريثكلا
 ىررباسيللا دمحم نب ىلع نب دمحم هللا ديع وبأ : اضيأ بحصو

 هتاءاورقو نآرقلا مولع نم ريثكلا هنع ديشخأ دقو ه 55 ىزاصلا

 ٠ هريسافتو

 لا ةرتفلا لاوط هيبأ ةسردمب لمعي نيمرحلا ماما هاو

 ( صو « ىكبسلا ب ىربكلا ةيمقاشلا تاقبط ١ ج 10 ص 00

 56. ص قباسسلا عجرملا 6



 يهسلالا ةديقعلا 1! نع مئاديو 0 بفهدملا سس روباسينب أهماقأ

 موضخلا تامجه اهحاوت' ' ىو ىتلا

 يس يرباسإ ١ 0 . ىلا معجرو ع ةمركملا ةغب 3 ىلإ مسفقو

 كلملا دجو هعوجر ىفو # ؛7١ىآر ىلع ه 40١ ماع دعب عبرأ تاونس

 « كلملا ماظن' » هريزو هعمو“ مكحلا ىسرك :ىلدغا دخ © نالشرأ»بلآ

 .٠ مهراند نع لبق نف اورجاه :نيذلا ةرمانشألا وبنت عاجرا ىلع لمعو

 ماظن . ريزولا نأ < ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط:» ىف يكبسلا لوقو

 ةسردامو زوتانسمف ةسردمو خلبي ةسردمو دادعيب ةسرتدلم .ىبتلا 3: كلملا

 لما ةسردمو ؤري ةسردم)ا ةرضنلاب ةيردبو ناهض هةسردمو ةاره

 ةييلآا ىذا ع ثلا نهذملا نيثنل 4 لضؤملاب ةيسردمو. ناتسريط

 ض ه0 »» هي : « .بهذملا, لهآ نم رايك

 ةيماظنلا "ماسي ةسردم ءاسؤز نم ا دنع ىياوحلا ا

 ركذيو . . ةماظنلا دأذغ .ةنئاوالم كالا كيف خف ىدارشلا قاحسأ ونأ نراك و

 ىف باجصألا:ةماعز هيلا :تلآدق- هنأ : كلملا, دنع. ىنوحجلل .نودمجرتملا

 ابيطخت راضو' فاقوألا ريفي :ةفئاطلا ةسايو».هنلأ تدنسأ امك ةزتفلا هده

 ٠ ىعينملا عماجل

 نأ عم  فوصتلا ءاسيعبلا نيب ديل يوتا رسخ يلب ري دقو

 مساقلا وبأ مهل ضرعت دقو  فوصتلا قبس قا مالسالا هللا *دنع :نيدلا

 ىأ ©« كلذ لك نم ًاوحم اوناك عمن مهفْضْوق هتلاسر ئف ىريشقلا

 ىريشقلا ئرت نبك و + اهب ققحتلا نوئدن اًؤناك :يتلأ أنلعلا :لاوحألا نم

 !بيهثا وهأل سفنلا ةدهاجتم عم ةنسلاو تاتكلل““ :همزالم »2 : فوتصتلا نأ

 صخرلاو تاوهشلاو عدبلا نع دعبلاو ءاهتاوو عع لالا ةمولطمو

 ةيهسلا أ الو “ ايقيقح امال : : هيمسن اذه لثمو ههوا 4# لامعألا نم

 0 ظ ظ .-. ٠ ١ هقوصتلا

 ء .برعلا :مالعأ ' ىبيوجلا ب :(2ه ص (1)
 ١ 1117 نسا 7“ .يح ارنا ةيصقاشلا تاعيط (؟)

 .برعلآ مالجأ.ب سي 06 ص .؛ 6 © 7 ص ةيريشقلا ةلاسرلا (8)
1 



 رهش. نم نيرشملاو سماخلا ةمتملا. ةالص نم ءاعبرألا ةليل ىف >_ىقوتو
 نيماخلل قفاوملا ©9>ج.ه ةئامعبرآو نيعبسو ناس ةنس نم رخآلا-عسر
 نفدو هليل نم دقو .جيادلو ةسسل جاط سطس رفسب# نم قوربشعلاب

 هس : 5 ْ . .+ © ناقنتش.» هنيدم ىف

 نيم رحلا مامأ بن

 .. 1 طوخ ١ دنقلا لوصأ ىف قاعزولا  ؟*
 .. ( طوطخم ) هققلا لوصأ ىف داشرالا س ؟

 ٠ ( عوبطم ) تاقرولا س 4
 هب ( طوطخم )ل. قحألا رايتخلا ىف قلغفا شيم بع
 ا هققح ( عوبطم ]) داقتعالا لوصأ ىف ةلدألا مطاوق ىلا داشرالا س *

 د يع ناديا د يوم اقوي طع ريكا 1

 9م ١86 ه ماع كيمحلا دبع

 نق م ١ يسب ماع ةيبنئرف ةمحرت مه 5 ىئايسول 2 قرشتسملا (ب)

 « سيرات

 ٠ ( طوطخم) نيدلا لوصأ ىف ةلاسر ساب

 0 رابرلا د قياسلل سلق تسلاع : قبلا ءاوصصأ نإ 000

 ليدبتا نم ليجااو ةاروتلا ىف قوام ناي ف يق 5003-5

 ب نشب وخلا © ااقألا ص + ف كسلا ب ةيففاسلا جاتاط 01(



 يب را م [ه/# ااه اايسإم هده باك دم ( عرش
 598 . لاتط و طحجم .ناتختسن. اذه, ليلعلا ءاهستلو: .٠ رصم ةيزيهز ألا تايلكلا

 ةخياشبن هنم دجوتو 4640 مقري هيناثلاو ك4 :مقري.ىلوإلا «٠ 28 ايفوبص
 يقرع ةسرعلا :لوشلا, ةعماحب ةميدقلا تاطوطخملا ءابحاأ دهعمب ةروصم

 ,34 ١ ملف ٠

 قيقحتيب ( عوبطم ) ةي ةيمالسألا ناكرألا , 7 .ةٌيماظنلا ةديقعلا ١

 دنع 2 وعلا دعار "دمحم خيشلا (1)

 2 ' +06 رفيولك ) قرشتسملا (ب)

 ءأروطسلا هذه بتاك قيقحتو (ج)

 ) هب ويلطمم ] اميل 3 ةئسلا ل لع دئاقع.دعاوق .ىف ةلدألا. عملا
 5 + بوبس تيس ةيقوف [ ةايبألا ةروكدلا تينيص

 تبصإلاوي# م ةوكسشمو طولخم ) ىنالإب .دامشزإلا رصتخم ا

 .. ( فلاؤملا ىلا
 ىلاسملا 7 مامالل اهتوجأو يلقلا قحلا ديع مامالا لئاسم ب

 ٠ ( طوطخم )
 0 روش علا حلاو هوبا

 يللا ةيه#ا

 0-0 ةرخب تجذول هلبَملا. ىف .داهتجالا ىف ةزظانم ي ْ

 اطلاع | نايسلا ويب حس ناوي تاقط

 اسقط ةيانستك .ىف ةسعويطت أ كتبا جاوز ىف ةرظانم - 1
 0 ٠ دش ةصقايشلا

 ىنفاسلا بعدم يلع نيجؤلاو دوق ١ فرع ىف ةلسلسلا
 0 ا ل ا

 ظ :. . ؟ا/و ضال كج 09 7
 ١/8 ص ؟" هج (؟)

4 

 الا 1 1

 ا دج



 :. ( ظوطخم أ هقفلا ىف ةلاسر س#»

 ٠ ( طوطخم ) داهتجالاو ديلقتلا ىف ةلاسر - ١

 ةيفتحلاو ةيعفاشلا نيب فالسخ نم عقو اميف ةشعملا ةردلا _ ++

 ١" : ( طروطقو
 دحوب الو ناكلخ نبا ٠ 35 فالغلا أ ندر ّةسملا ةينغ # وس

 00 ٠ ( تابتكملا سراهف ىف

 . (  طوطخم ) لدجلا ىف ةيفاكلا بل ”4 .

 (.٠ ةطوطخم ): هدلول ةيضو هو « ةديصق د 8

 +: ( دخأ ةيلع رثعي مل ) سفتبلا # +5 ال

 . 00( ىكتبسلا هركذ ) ةيربنملا ةبطخ قاويد ب9. ٠

 ةذاجسألا باتك نم هبتك .هظعمو فلولا ةايحن قلعتب ام لك ؛انلقث:())
 ةيداوم هيمو ] اا بس همسأو م موسم ايلول : ةروتكدلا

 0001 ةئكسا :ةساثلآ



 كنومب رس بر

 ٠هلآ ىلعو « دمحم « هقلخ ريخ ىلع ةالصلاو 6 هلاضفا ءافك هلل دمحلا

 هته اذ

 ماوق 6« كلملا ماظن » ديسلا لجألا بحاصلا انالوم كلم دقو

 :هالع هللا مادأ 4 ننم ولا ريمآ ىصو 6 هل ودلا ثاغ 2 ءارزولا كيس 6 نيدلا

 هيلا تفدكو + كلاسملا نم نلوألا ىلع رعوق ام هل للذو « كلامملا ديل اقم

 اهرادصا ىف « اهتمزأ اهلهآ هسلا تقلآو « اهدابكأ ذالفأ ضرألا

 7 اهيصايص هليخت كنائسل تاطوتو 4 اهيصاقو اهيئاد هل ناك و 34 اهدارباو

 قابط تالاتمأآو 2 أآروةمض ةميسأ رم ماسقرأ وم كولملا باقر تحضأو

 تل بأ روب أرمق ملاظملا ملاعمو 7 أرون هلديع قارشان قاسفألا

 زجئآو « هديعاوم رهدلا ققحو « اهفرطم ةرسملا ترشنو « اهفرخز ضرألا
 قاثو 6 سمشلا هث داعين وون نه ةتدعتسأ و 0 هادي زم لومأم لك ءارو هن اه

 كك سمألا تعتلاو 2غ كعلا ةكاتس ىلا

 ىلاعأ ءامشلا ةترغ نيود تلءاضتو : نيرمقلا طانم هب ءاربعلا تهابو

 اهغبسسأ ىف لالجلا بيلالج نم هنمي قحلا ةلم تلفرو +. 227نيرعشلا
 (90هيرغ لمثا ناك امدعب + اهارذ ىلاوغلا عافب نم ثقرو 4 اهافضأو

 دودج هردق ولعب تقعنتاو ؛ .شاودلا رثآملا موسر هب تيبحو « اهايشو
 كلس ىف طرخناو +٠ رتافدلا روطس هئايلعي تحجرأتو « رئاوعلا رخافملا

 ةفاك 6 فيرشلا هباتحو ؛ فيشملا هباس ذالو انئدلاو نيدلا هتأآر ىماس

 . (ز) ءاضيمفلاو رونمرعلا ٠ نالبج (1()

 .. (ن)اهدج .ىلقنا : ةيبرق لفتا (9)

| 



 ؛ ءارآلا رشتنم مضناو « ءاوهألا تاتش رهدلا دحاوب عمتجاو 4 ىرولا
 ىف كلملا رمآ :تساو « هلضفب ءايلوألا ةقث « هلدحب ءادعألا قثوو

 آني قافأآلا ةرئاد تنط ( نأ دمد ) حيفألا مقللاو : حضوألا بولاسألا

 ثزلزو « اهبرغو اهفرش ىفطعب تدامو « اهبحرب ضرألا تقاضف « ةضراعملا

 بيذت .ىتلا موميلا تقبطو « اهلاصوأ ةرسملا تعطقو : املازلز ضرألا

 بطقو « اهلاصآ و ؛« اهودغ ضرألا تاقنط ماظغلا بركلا ءىشنتو « ماظعلا

 اهناكرأ تحتراو : ةبشلا ءايلعلا نم تفحرو « ةنهبلا هترغ قحلا نيد

 ء ةيسلملا

 بايجنا تباجنا اهنأ ضافتسا امل « مانألاو مالسالا هللا كرادت مث

 حانجب ريطي نأ ءاعدلا مداخ دارآف ٠ مامثلا ىلع لالبالا تبتعأو 4 مامغلا

 ىف لوثملاب ازتتعم ؛ مدخلا فقاوم ىلا ايزتعم « ةزعلاو ءالعلا ميخم ىلا ةزهلا

 لح الا  مزعلا ةدقع مربي ال راصو ؛ مشحلا رامغ ىف ىهبألا سلجملا
 ه. اهلحن ءاضقلا

 رخآتسا امو ؛ اهلزأف ءاضقلا لزن الا « ضورمنلل امدق مدقب هيلو

 ئأر هنآ ىلع ؛ ىنامألا رودص ىف ةعفاد رادقألا نكلو 4 ىناولا راحتتسا

 ىلوأ , ؛10اطه بتر ىتلأ فئاظولا نم ةهدديصبت وه امو ه ةعدألا ىلع ةرياثملا

 سلحملا ىلا ةركدت مدق مث « ىلوأو هيلاعم ببس « هيلع ضافأ نم دنع

 ةمدخلا ىف دوهجملا هلذس رعشو « هريذاعم ديهمت ىف « هنع بونتل « ىمسألا
 4+ ةريم شت و

 ىلا ؛ اهايلجح ىف لفرتو ؛ اهناوثأ ئَق لاتخن اسورع اهتفخز دقو

 ةوهعص اهتللد ركسلا ءانا (؟7اهعرتفم ىلع تن ناف ؛« اهاطخو « اهئافكأ مركأ

 .(ن) ةخست نف ةبصتخنا اهلدن ٠ استار )١(

 . (ز) اهتراكك ضاضتفا لواح اذا : اهعرتفا لاق (؟)
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 عقت نأ 6 اهرهمو اهسارد ةرسك اهسارشو 6 اهماهش نه ضغو 6 ركفلا
 عرشلا بخنو « لوقعلا دئاقع اهنمضتنمو « لوبقلا عقوم ةيماسلا ةدسلا نم
 ٠ لوقتلا

 ملو « اهلا قيسأ مل بيلاسأ ىلع دئاقعلا نع دعاوقب اهتردص دقو
 ؛ مالسالا ناكرأ ىف هنع لوهذلا غوس ال امب اهتعبتا مث « اهيلع محزأ

 : ىه اهو ©« ةيمالسالا ناكرألا ىف ةيماظنلا » اهتيمسو



 نيدلا ةدعاق ىف هتف رعم بجن اميف

 ىلا ىضفأ « هذادسو هتحص ىلع من اذا « لوقعلا كرادم ىف رظنلا
 هذهو «. ليحتسم ةلاحتسا وأ ؛ بجاو بوجو وأ زئاج زاوحب ماعلا

 : ةسقتسملا ةنطملا واوأآو 6 ةميلسلا لوقعلا ووذ ؛ اهكردب صتخب مولعلا

 رابتعاو رظن ريغ نم « لقعلا ةهيدب هب طيحت ام ىلا مسقني اهنم مسق لك من
 برض ىف « لقعلا هيجي رظن لكو « رظن همدقت ام ىلاو ء راكتفاو بلطو
 .٠ ىهدب دقتعمو ©« ىرورض دنتسم نم هل دب الق « بورضلا هده نم

 . مسق لك ىف لانملاب هانيتو ام كا قا

 :رظنو « ركفو « ريع ريغ نم لقاعلا هردتس ىدلا « ىهيدسلا زاوحلاف

 امطق ملعيف « هثودح زاوج نم ءانب ىئأر اذا ؛ لقاعلا هب طيحي ام وه
 ىف عنتمي ال ناكو تازئاجلا نم ءانبلا كلذ تودح نأ : لاجترالا ىلع
 ع هعافتراو « هتامسو هتافص ىف زاوجلا مكح درطي مث + ىنس ال نأ لقعلا

 ؛ هلاكشأ نم 6 هيلع وه امب + هصاصتخاو + هضرعو « هلوطو 6« هعامتجاو

 رطخب الف « هفاقوأب هصيصخت ىلا « لقعلا زبوجت ىف رظني مث « هلاوحأ نونفو
 ٠ هفالخ وأ « هلثم نباكما هضراع الا هلاوحأ نم اًئيش هلاب لقاعلا

 ناك ىنب نآو < ىنب ام ىنبنشن ال نأ زوجي ناك نأ رارطضالا ىلع نيبتسيف
 هذه بحستتو + تاتيهلا نم هيلع وه ام فالخ ىلع ىنب نأ زوخب

 ٠ تاقوألا ىلا نيليآلا رخآتلاو مدقتلا ىف تاربدقتلا

 ىلا جايتحا ريغ نم ؛ ةرورضلا ىلع تازئاحلا زاوج ىف كرادم هدهف

 اذه ىف ىرظنلا لاثمو ٠ تالوقعملا ىف تادآ نع هتحامو « تالالد ريد

 تماقتسا اذاق ٠ اهتاهج ىف كالفألا راودت زاوج نم بْيبللا هملعي : مسقلا

 ذر



 اهتاكرح ف همن اد ىطو 4 هيولعلا مآرجألا لمأتو 3 هرظن كما قا ه رمغ

 تابضق ىف تاهحلا نبأ ققحتاو ؛ ةيراغو ةقراش « ةيهاذو ةشاح 6 ةيسانتم لا

 لصتس ال برعلا ىلا قرشلا نم اهنم زودم ىدلا نأو هن وواستم وقل

 اهلا نم ؟ةاهقرجتم ناف + قوقلا ىلا ترثلاا م هيماكتتا لقعلا ىف

 توافتن, ال ضافخن آلاو « عافترالا ىف اهر !ديمف 4 اهساكعتا .بيبس ىلتحب 1

 راثكالاو 0 لاحملا هيف عسنن بأب ادهو 3 اه ورغ ةهج ىف 5 يو ب كايقشت

 ٠ لالملا ترود كيم

 ةيشبلا ليي قمتي قدح اذا و نري سقت نأ لارجلا لزج

 ىلا رقتفي ال لقاعلا لأ نيغ + ةفرعم نم :تسنآ « ةفرعم نزوكت نبأ. ليحتسم ذا

 تايروولعلا تا رحو ؛ داعنو ضقنتو « داشن اهدهاش !ذا ةشألا ىف ركف ديزم

 قمع 6 داتعالا مكح ىلع وارعتساالاو ٠ ةدحاو هيضق ىلع ألا دهعت ما

 ٠ داشرلا ليبس نع لهادتا

 ىلا لقافلا قبس < اهنم ىهدبلا كردلا لاثمف «٠ تاليغتلا“انآق“
 ةدنحاو ةلاح ىف مسجلا نوكي الو 6 ناعمتج ال ضايبلاو داوسلا"نأب عطقلا

 *ء. هدادعت لوطي امم كلذ ريغ ىلا « هريغ ىف انكاس + ناكم ىلا اكرحتم

 ريع نم زئاج عوقو هلاحتساب ملسلا : مسقلا اده ..م ىرظنلا لاثمو

 ناكو م رياح (7ةكور مت نأ ملعو م ءىشلا كر حت اذاف 0 ةيضتق ضنعم

  "؟ مداقتملا نمزلا ىف هسنحل دهع ىذلا  نوكسلا هب رمتسن نأ زوعت

 و * ضئقمو ببس ريغ نم هك رحن ضزفي لأ زوجمأ :. ليق ادا مث

 هتفق :ةيني نأطنا ىفدأب .لقاعللا يبقي.« رو راسنا ريك نم ةقيرحلل سيم
 ليحتسم « رثوثم وأ « ىضتقم ريغ نم « زئاج عوقو ريدقت نأ : لوهذلا نع
 * وكسم دين

  000ةيفادس . )3( «٠
جيعبلا ؛ ”ةيلك ةينقايو + ه١ ةم د ى.(١)

 8 

 : :' طوطخلا ىف 0
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 مناص لأب ملعلا : اهتم ىرورضلا لاثنف <« ةيلقعلا تامحاولا امأو

 لاثمو كيذ ريغ ىلا ع ةلعف ىلع ارداق نوكي نبأ بحب هد ومو ءىشلا

 املاع نوكي نأ بجي « ءامسشألا عرتنخم نأ ملعلا : اهثم قرظتلا

 # لجو :زع هللا ءاش نا ٠ كلذ حرش ىتايس امك  هلاعفأ ليضامت:

 لقعلا.. رظن نمضت امو « هؤافتتا لاحتسا هنو بوجوب لقعلا ىضق.ءامو

 .٠ هؤامتتا بجو « هتوبث ةلاحتساا

 دادسلا ننس نع لهاذ ريغ« لقاع اهيف ىرامشي ال ٠ تاامدقم هذهف .

 اهنترتس ام ىلع « ةيلقعلا ااضقلا هده نع بعسشتت 0 نيدلا دعأ وك عيمجو

 + نيعم ربخ وهو < لجو زرع هللاب نيتيعتسم « اناويأ

2 4 

 اح



 ايئاسسح سس

 مال تَقَححَح 0 لوسقلا

 ةدووننا ريم يآ د لا هللا قىويسسم ةرصعوبم لك 3 ملاملا

 ء اهسكرت ىق « اهتائيهو « اهناولاك « اهب ةمئاق" ضارعأو 6 تاعطقنملا ةيهاننم

 اهنم باغ امو 6 انساوح هب تلصتاو اهنم اندهاش امو 6« اهتاقض رئاسو

 لكش الو ء امل زاوؤجلا مكح توبث ىف ةيواستم « انساوح كردم نع
 باغاؤأ دعب وأ برق وأ ؛ ربك وأ رغص * انم: ضرفب .ؤأ « نياغب

 ليحتسي ال ؛ ةلكنشملا ماسجألا كلت نأب :ضاق لقعلاو الا « دهش وأ

 امو: + ةكرحت لقعلا لحب مل اهنم نكس امو + ىرخأ ةئيه ىلع اهلكسشت ضرف
 نم كمس ىهتنم ىلا اعفترم فدوص امو 4 هن وكس لحب مل ؛ اهنم كرحت

 ضرف دعبي ىل قاطنلا ىلع رادتسا امو « هضافخنا نيدقت دعبي مل « وحلا

 قلع ىلع زوجي ايلاقأ ىلع بالاوقللا بترتو ها رم نع ايقاث دوار
 ىلع زاوجلا ىضتقم رارمتسا +. نظن ىندأب حضتيف ٠ اهلاوحأو اهنايه

 0007لقع ىف غاسني الو ؛ هبو>وب مكحلا لاحتسا هزاوج تبث امو ٠ اهعيمج
 فالخ ىلع هريدقت عنتمم ريغ زوم وهو + قافو نع « ميدق دافتعا قفوم

 ررقتو ٠ هدقب ءاضقلا لاحتسا + زاوجلا مكح ملاعلا مزل اذاف ه. هيلع وه أم
 رثوملا نع ىنغتسد امئاو + هيلع وه ام ىلع هاضتقا ىضتقم ىلا رقتفم : هنآ

 ٠ هيضتقي ىضتقم نع هموزاو هبوجوب لقتسيف هبوحوب لقعلا ىضق أم
 اقافتا هتومث لاحملا نمف ؛ ناكمالا تاهج هيف تضراعتو هزاوج تن ام امأف

 .٠ ىضتقم ريغ نم < اهنم ةهج ىلع

 أدتبم ال ميدق هيف امب ملاعلا نأ معزي نم ىلع نوركنت مب : ليق ناف
 ٠ مدق ىفتقمي « هيلع وه امب هصاصتخال ؛ هدوجول حتتفم الو « هنوكل

 ىف ( اهعيمح ىلع ناوؤحلا ىفشتقم ) تاملكلا ةذه لقع :ةملك دعب (1)
 . تاطوطخللا دهعم ةخسن

 اى



 :.. بحرأاو لوليلا و ةلملاو لوللا يي اقر طل
  ؟ ىلاتلا امبهدحلا قبسي الو دام زالت 1 بجوملاو

 فقالا هنأ لمماثو السيل تبلت ىمتنللا اذه ىلا: افةلوم :ئهنتا اذاؤ
 ذبأتلا ىلو وهو هتردق“ ثلج هللا ىلا لهتتاو داقتاو لنسر ىلع داقولا
 ٠ دايثرالاو

 تأ زئاحلا توبث لظن اذأآ دن نالكتلا هيلو 'قاملشلا هللا ت "لش
 ولخي ال ىلاعلا ىضتقم : انلقو ٠ كلذ ءارو مالكلا انمسق ىضتقم ريغ نم

 اراتخم ارثوتم نوكي نأ اماو « رايتخاو راثيا ريغ نم ابجوم نبوكي نأ اما
 ىذلا بجوملا ناف ٠ اليحتسم كلذ ناك راشإ ريغ نم ابجوم ناك ناف

 برضن نأب حضني اذهو « ةلثامم نود اًئيسش ىضتنقي نأ ليحتسي شوو ال
 راثآب لوقلا لحتش نم : لاق اذا : للوقنف ٠ الثم ىعئابطلا بهذم دساف

 «طالخالا نم اهريغ نيود ءارغصلا ةرملا بذحي اصوصخم ءاود نا : عئابطلا
 رخآ اءزج بذجي الو « رطقلا نم ةرملا نم اءزج بذجي نأ هدنع ليحتس
 ءاوتساو « عناوملا عافترا عم بودحملا كلذ دعب ( رطقلا كلذ ) لثم ىف
 راق هتلمحي ملاعلا : الق كلذ ورقت اذاو :» هليخت لاحم اذه .٠+ لاوحألا

 ءالخ ىف هريددفت لقامت ءالخلا كلذ ىف اعقاو ةريدمنو 6 مولعم وج ىف

 تلثابث اذاو . ةئادلا كرادم نم برقي اذهو .: لامشلا نع وآ نينبلا نغ

 وه ا: راتخملا رثؤملاو ع هلاثمأآ نم ايش ضصصخ# ا بجوملا اق ا راطقذلا

 .٠ لاثمآ نم الثم هتليشمو هتداران زحت ىدلا

 علاعلا : لق ناف + هل رايتخا ال ميدق بجوم ىلا ريضملا نالطب حالف

 ليحتس ميدقلا لاف .٠ اغطق لطان اذه : انلق ٠ راتخم رن ؤام ةيح وم و 3 ميدق

 ىع + ناكف نكي مل ىذلا صصخملا عقوملا ذا « ةداراب هتوبث نوكي نأ

 .عاقيالا, ىف ةداراب هن وك لبابترا:ليحتسيف «.اعقاو لزي مل ام امأق +  دارملا

1 

 ( ةيماظنلا ةديقعلا - ؟ )



 هتدارا مبسح ىلع هعقوش كيرلا هرثزق لعق ةدارالاب عقاولا : ةلمجلا ىلعو

 ادع ىلع ةدارالاب عضو : : لاقي ىتح ؛ المف سيلف الزأ اناث ناك امو

 نم« هماكحنأ ىف زاوجلا زوهظ: عم علاعلا مدقب“ لوقلا دق اذاف“-هينولا

 هدانتسا :لاختساو « مندلق بجاوم نع اميدق هنوك لطب ٠رئوتمو بحوم ريغ

 '11هجو ىلع مقوم لعف ملاعلا نأ عطقلا ةيلا| ىسص مل: 0 ةدارا ىلا همدق عم

ىلع هعقوأ راتخم رن قام ةداراب زاوجلا هرجع 1
 . », ةتلمستم يدمي 

 ايتو 589 5 عقوأو حجن أ ملاعلا باح تابثا ري لصعملا ادهو

 ٠ قيفوتلا هقوابم وبل ء اهريفاذحب ايندلا نم همهافل ريخ وهو « تاداجم

 ا

 ا ب :دعار ةخدنق عقاد هةحتو نوذ هجنو ىلع 1(. 1 .

 ال



 #1 تفس ديهمت لعن » . 5.3 اا

 ياي لك مسقني مث « باوبأ ةثالث هرضختت « هركذ دمب مالكلا لضم" ظ
 تافص نم فيلكتلا طانم ىف بايو.« هلالا لاوحأب ملعلا ىف باب ٠ الوبضنف
 اهنا « داعلاب ةفيلكتلا رماوألا لصتت ىلا تاوبنلا ىف بابو « دابعلا
 0 نيرسفملا + ديعوتاو دعولاو رشثلاو رشحلا ىف ةيعمسلا رومألا طبترت
 هلع رخو « نولسرملا هنع آنآ امم ابهريغ ىلا ناقعلاو باوثلاب
 تسيل ةمامالا مث « باوبألا هذه زاجن نيدلا ذعار زينو 6 ناوقداصلا
 6-0 مسرلا ىرج نكلو هرضت مل.« ءرملا اهنع: لغن ولو « دئاقعلا نم
 اصتخالا راثيإ عم هللا ءات نأ «9اقرط اهنم ركذن نحف و + ٠ اهب ديحوتلا
 ذا ٠ ليبسلا حضويو ليلا ىفشي ؛ . م تما ب
 5 لو جدل ءابش

 (ز) ىتايس اهك فيلأتلاب عوض وللا اخ خل هيلا اذه نع لدع مث (؟)
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 هاا

 تابسيهلالا ىف

 « راتخملا عناصلاب ملعلا تابثاب هليصفت .لبق.بابلا اذه ردصن
 ىلع مقوي عقوم ىلا ؟؟7هراقتفا بجوو « ملاعلا ثدح تبث اذا : ل وقف

 ابجوم نوكي نأ اما ةعقوم لخي مل هسفنب هعوقؤ لاختساو هيلع وه لم

 ال ابجؤم نيوكي نآ لطايو ::. راتخنم نوكي وأ « ةل زاثنا ذل
 هلااقأ + * هل زاثيا

امددق ناك .ناف اثداح وأ امددق نروكن لآ امنا ولحم 3
 هيج وم مده بجو 

 فلس امم حضتا دقو *٠اتقو لإؤود تقوب هرثآ صيضخت لاحتشاو ةءزأ و

 لسلستيو مقوم ىلا وه رثتفا ايداع هبجوم ناك ناو « 'ملاعلا ثدنخ

 6: لوقعلا ةئادن لحتسم اذهو ةهانتم ريغ دادعأ ىلا ةبيق لوتلا

 ىلا امل ةياهن ال <93ةلصفنم اداوح تيئأ نمو لصحتتت.ال لسلستت امو

 ل نمو « مدقلاب يكحلاو تودحلا نيب حمج دقف « لوأ ريغ

 ا دل تيرا ىقتتم نع سقلا انج ايا ثداوحن تاسثأ ىلا

 نأ لطيف « ةيلاوكلا' «0) رند رعش لزألاو « مدع نع ءادتبالا ثداوحلا

 عقوأ « ديرت راتخم لوقلا مبجوو .هل راثيا أل ابجوم ملاعلا مقوم نوكي

 ناك ول ذا ٠ همديق بوجو هانمدق امب حالو « ةئيشم بجوم ىلع ملاعلا

 رجنش مث « هيلا ملاعلا راقتفا « ثدحم ىلا رقتفال اثداح ملاعلا مناص

 هدعب مالكلاف بابلا ردص دهمت اذاف + هتلاحتسا حوضو قسم ام ىلا لوقلا

 :مسقو ٠ ةناحبس هللا ىلع ليحتس ام ركذ ىف : ممسق + ماسقأ هنالث مسقني

 كرادم تلاق ٠ هماكحأ ( ىف ) زوجي ام ىف مسقو ء هناحبس هلل بجي اميف

 أده ردص ىف قبس اميف زاوجلاو .٠ .بوجولاو ةلاحتمالا ىلا تايهلألا

 + دقتعملا

 . انؤاهتنا : دهاز ةخسن ىف ()

 ةلصفم ٠ دهاز ةخست ىف (9)

 . ةملع : دهاز ةخسن : 1

 مكح : دهاز ةخسن ىف ا1)

 ١ ماعتب .::دهاز 'ةخسن ىف (0).

 م



 5 انيزتبتا ايفا هانيآو نلف + ٌضرُفلا ىوحي ادجيع الرق مي

 هللاَو . رواق هب ديرجت:ام ىلع دف انرج مالك ب يل سبا كا

 انيق اهرثوي مام لع اتوب لد تاقوقلا نق فض لك:

 هنن تنبت ول اهتاف ؛ ؛ هلالأ“ ل ةقيحتنسم نق اكلذ زود داهخوبت قابلا

 طشخو ٠ قولقملا ثداخلا قدح ىف اهتلالد صصخم ىلا هراقتفا ىلع تادل
 لكف زاوجلا مكح ريدقت نم الوأ دهمت ام : ةرقتفملا تافصلا ىق لوقلا
 .نافب  ىلاعت هلالا تعن ىف ةليحتسم ىهف « زاوجلا مكح اهقراف ةخص

 توحنم اتنيف ثودحلا نأ : كلذ ليصفتو ناضقانتم زاوجلاو مدقلا

 ىف ردقتلاو هنع روصتلاو بكرتلاو « هنع هلاللا سدقنف ٠ زاوجلاب
 « دق الو * هفالخ ضرف زوجي الو بكرت الف . زاوجلاب ةموصرم انتاقص

 اهلانم زوجي .لقعلاو الا ضرع الو لوط الو « ذخ الو « رذق الو ؛ دق.الو

 ىلاعتف « اهئراب ,.صيصخت .ىلا ترقتفا اهزاوحت تافصلا هدهو اهنالخو

 هللا ىلص دمحم نييبنلا متاخ رشبلا ديس لوق ىنعم اذهو ه اهنع عئاصلا

 . 206 هبو قرع ءاهسفت فرع نع 2 ؛ لاق 2 ياسو ةياع

 000 ءانختتسا فرع «:راقتفالا تافصب هسفن فرع نم دارا

 لصألا | 0 اهنع كر نيناوسوب ساسساوو ساو

 اححجتللا بدأ قو 5 ةرويسالا (-ىزارلا زاعم نب  يبجسل لوك ره (1)

 . ىدروأاملل ندلاو

 هف رغأ » : لاق 8 هبرب سانلا فرعا نم : رثكي ىبتلا لثس : ةشئاع نع

 . (ز) داقكلا فش ا: مجاور « ةيسقتن

 ىلا



 ةزئاج تناك ثيح نم هئاذ نع 5١7 رارقالاب صاصتخالا ءافتتا مزل 3

 (2رارقالاب صاصتخالاك زاوحلا ةيضق ىف راطقألاو تاهجلاب صصختلاو

 قلخلا ريهامج قرتفا اهدتعو مانألا لالض راثمو « مادنقألا ةلزم اذهو

 ببس ىلع هبيبنتلا نم دب الو *ةيجانلا ةققحملا ةقرفلا  تتيشو.٠ نيقشرق

 ٠ تاتشلا: :بائتحاو تابنلا ىلع قحلا لهأ ثحشتسأ ام حاضياو < قارتفالا

 ا ع ا امي برثا فصو ىلا فئاوط تبهذف

 * كبسمتلا وأ نتا دأ كيكشتلا ىلا ة ةاغ ىمتنا ىتح ٠ '؟ةييهلاب

 ٠ نيفئازلا لوق نع هللا ىلاعت

 لكلفتتا اينو زا نت نيل ياسا ىلا مهاعد ىذلاو
 اذبههو .٠ سجاوهلا رطاوخو « سؤاسؤلا ىزاجم ىف ردقتيو ماهوألا ىف

 دعي نم نيبو « ءالؤته نيب قرأ قو 8 ةيفلالا تائاس نم ةيلكلاب ذيع

 اوكردت نأ ىلع نورخآلاو نولوألا عمتجا-ولو « ةيولعلا مارجألا ضعي
 هتاف اليمسس هيلا اودجي مل ىلاعت للا قلخ وهو + حولا : كلسملا اذهب

 ىنذلا م ةباثك مكحم ىف ىلامتو كرا لاق دقو ٠ سوسحم ريغ لوعم

 لق ؟ حورلا نع كنولأسيو » : هفلخ نم الو .هيدب نيد نم لطابلا هيتآب ال

 :٠ 506 اليلق الا ملعلا نم متيتوأ امو « ىبر رمأ نم حور

 ةيقح كارد نع مهاوقع تدعاقت تيح نم ليطعتلا ىلا فئاط تيهذو

 هسا ال 21 ارسلمل اريققو ولأ + فطن ركشلا يش ل ام نأ اوباتق + هلآلا

 ّْ ش . :ةقيقاح كارت قرع زيسلا يم م ()دوجوم ةفرعم

 دوجلتولا سيلق : ءالوته .هب :ضزاعب دق حورلا نم هانبرض .ىذلاو

 .: رادقالاب : دهاز اةخحن ىق ا (ل)

 م ٠ قباسلا قيلعتلا (؟)

 . .٠ ةلاهجلاب :.انتخست ىو .. ةهجلاب : دهاز ةخسن ىف (5)
 ,_ ل مله ءارسالا ةروص (8)

 . ( دهاز ةخسن ) دوحوب هتف رعم (ه)

 ف



 + ةييشللا ايس ا يا : ايتن كرد 9

  قيرطلا ددجب اوكلسو + قيرطلا ءاوس ىلا اودهف : قحلا ةثف امآو
 ىلع ةلادلا تافصلاب فصتي ال عناص ىلا رقتفت تازئاجلا نأ اوملعو
 مث 3 اطونصل اهيبسلا ناكل اهب باستا( رول هتأ اوهلعو + راقتفألا

 ادوجوم اودعتي ملو ؛ هلالا ةقيقح -. اوكردي. نأ ثيح نم ىغنلا ىلا اوليمن مل
 ينسقتأ ىف اوديو ذآ 2 هتفيق كرد نع جملا ع هتوكب عطقلا بجي

 ٠ هتقيقح اوكردي ملو « هدوجو ىف اويرتسي مل افواخم

 نابلا .اذنصه ىف انالوم اهذختي نآب .ةيرح- ةرابع ركذن نبالا نحاو
 بلال ضهتتا نم : لوقنف هارخآ و هايد ىف ةبحنملا ىرمعل ىهف « هاريجم

 نآمطأ لباو 6: هيشم وهف هركف هيلا ىهنتا دوحوم ىلا لاامطا ناف 4 هريدم

 نع زجعلاب فرتعاو +« دوجيومب عطق نآو « لطعم وهف ضحملا ىمتلا ىلا
 : لاق ذا هنع هللا ىضر قيدصلا لوق ىنعم وهو « دحوم وهف هتقيقحخ كرد
 ةشهدو ةريح نذا يكتياغغ : لعق ناف « كاردا : ةاوكآلا كرم يش يتلا د

 تاقدع نرخ يذل دوجولاب ةملاق « ةقيقخلا كرذ ىف ةزئاج لوقعلا :

 9. 4 مع

 ف موزعملا ذحلا انزواحت دقو 1, نملا اذه ىف هائدرأ ام (؟0|ذهو ظ ,

 / . ( دهاز ةخسس ) هتاعوتصس "(1)

 . دعأز ةخسن ىف هل دوحو ال خلا ... هاندرأ ام اذهو (؟)

0 



 . ىلاعتو كرابت هلل بحجب 4 هيك

 سام :بحفا املا هنتالشثشرأ تاقولخمبل هر ٍ تءاناسملاب كماحآ. نم

 دوجو توجو: قلع ثداؤحلا .دوجو زاؤج كدف © تافدصلا نم .اهئرابو
 هعناص دوجو فصتن الو ب قبس امك هسفني عقب "ال زئاحلا ناف اهعناص

 كلذ ريدقت ررقت كقو < ةعنص زاقتفا ىضتفال“ارئاج ناك ول هتاف ١ زاوجلاب

 .ةملعت رارطضالا ىلع اناف ؛ أرداق اهئراي نوك ىلع تاثداحلا زاوج لدي من

 اديرم نوكي نآ بجيو © هلعف ىلع اردتم نوكي نإ بجي لاعفلا رثؤملا نأ

 0 ىتم ةردقلاب ردانقلا لغمب لب ”اهنيغل لعفلا عقوت ال ةردقلا ناف هل

 هذنمي ٍكانصتالا ليحتسي مث ةملعي الام ديري نآ ليحتس مث ٠ دارأ

 ثدآ وحلت ةحاثلا .تنافصلا 0 نأ حالف " ٠ ةامحلاد قاصنالا نود تافصلا

 6-5 .*: .عناصلل تافدضلا هده .بوجو .ىلع :لاد

 : .٠ ارداق الأ ايح 7 هنوكي مالسالا ىلا ىمتتا نم لك فرتغا
 ,قرفلا نيب كلذ ىف عازنلا لاطو *. فئاوط ةرذقلاو ةايحلاو ملعلا ىفن مث
 ,كلذ يف لوقلاو 3 «ىربتلاو ريفكتلا 4 كيا م بطخلا 0

 ركع

 3 اماع. ابيح اي نوكب قبسات .يناعك ىرابلا .عتاضاإو اذا

 هتوكب درعا أ ٠ املاع ملاعلا نوكي 1107 ىلا رس 08

 ءملعلا ىفت داقتعا ىف اممأ ىوغأ نم ناحبسف هنيعي ملعلا وهف ( املاع

 ةخسن ىف هل دوجو ال « املاع هنوكب »7 ىلا © ىتعم الف » : ةمك نم (1)

 . دهاز

1 



 91 الل ينام لا هير اج ديرب ينم اننا زا سد يارا امو

 ٠ ؟”اهيلع ىه ام ىلع هتامولعمب ( "7 املاع) ملاعلا .نوك

 . 1ك ظ
 لس سس سصق

 هتوكو ع *7لزب اميف 1! ةيكس ١لا 27 ىل اهو لب ل مفالسلا
 هنآ !ومعزف © ادصب ةللالض ةعتسمملا نم ةفئاط تالضو ؛. ةتدارأ نوع ادن رم

 تانئاكلل تادارا لازي ال اميف هسفنل ثدحأ مث « هلزأ ىف اديزم نكي مل

 نع لالسنا [دهو هيداحلا تاداربالا كلت اديرف راصف اهديرب وتلا

 ؛« امل ةدارا ىلا. ترقتفال ةثداح .تناك ول ةدارالا .ناف ٠ نيدلا ةقير

 مرل « صصخم نع ةصتخم ةثداح ىهو .تنعتسا ناو ٠ ضصصختت اهب

 ٠ صصختم كيرم نع هيف امب ملاعلا ءاتفتسما

 لمسسسصف 58

 (40 ةرهملا تعطقت دقو « مالكلاب فاصتالا : ىلاصت هلل بجي امم |
 جراخ وهو 6 مالكلاب هن احسم .ىرابلا فصو بوجوب ملعلا تابشا .ئىف

 انلوقعي ملعن املك : لوقنف .٠ ةديقعلا هذه دنتسم ىه ىتلا ةدعاقلا نع

 مهف رصق كِتدكف 3ق تازئاجلا نس ُ رياعتلا فوئص ىلع قلخلا درت 2

 . دهاز ةخسن.ىف : املاع (1)

 نأ نم كلذ ىلع داز اهو . مصخلا ةركثب امم نيل ردقلا آكههو (؟)

 عقو امك ©« اهتاذ دح .ىف تانكمم رفلاب تايحاو < تآذلا ىلع تادئتاز تافصلا

 اآاذلو . ةحح هب ضهنت ال . روهتف ؛© هعبات نمو ٠ ىزاولا ع نيدلاآ رخف ملك .ىف

 ىف مامالا .رظن ةقد .رهظي انه نمو 1 شلل نولي جا سل

 +٠ اننا ةلاسلل

 . ةهرملا : دهأز ةحلصسن ىف (؟)



  زاوخت عطق اداو ٠. تاليحتسملا مسيل ( عبتم ىهن و. عاطم رمأ" تحت

 ؛« قئارطلاو لاوحألا فالتخا ىلع قئالخلا نبيرح زاوحب ىغق امك ؛ كنذ
 بجيف « قلاخلل ةبحاو. ةفبص ىلا لدتس قلخلا تافص نم زئاج لكف

 ىهتلاو رمالاب مهبر فاضتا 6 رس مولا 'رماوألا ىف مهك السنا زاوح

 نود 'كلملا .فصو مني .الذ ٠ اقح.كلملا .وهو + دنيعولاو دبعولاو
 يمتلاو.رمألا هيجروت ناكماو ؛ ارهق قلخلا نييغت ىلع رادتقالاب فانعتالا
 املكتم : سدقتو ىلاعت هنوك بوجو كلذب_ررقتف : افيلكشو :ادبعت: مهيلع
 نرلا. اوفضو ةيردقلا نأ بابلا اذبيه..ملع. لصحي مل نم! نظف 21 )
 'اذتنه شيلو « قولخم همالك نأ اومعزو ( املكتم: هنوكب: ىلاغتو كراين
 لجو زع هللا لاعفأ نم لعف مالكلا نآ + مهدقتعم .ةقيقح لب .موقلا بهدم
 مالكلا نم يكح هدوجوا هقيقح ىلا مجرب الو ؛ اهضارعأو رهاوجلا هقلختك

 الئاق سيلو ءالك  مهلوق نع ىلاعت هلل سيل هنأ : مهلصأ لوصحسف
 ؛ هتدارا ىلع هلاد ماسجحألا نم ميسح ىف ءاناوصأ قلخد امناو + ابهاث ارمآ

 برلا فاصتا ىف صوصن نآرقلا تادآ لأ : ةريصب ىذ ىلع ىفخب سيلو

 هسفن نع بزل زايخأ نم 4 ىنألا قايس ئف :هكلف )'لوقلاب قلاعتو كرانت
 نيقداضلا عفتيموي اذه هللا لاق > : .ىلاعت لاق امك (*59لوقلاب فاضتالاب
 ادْرب ىنوك راث اب » : ىلاعتو كراش لاقو : ( ١و ةدئاملا) « مهقداض

 ىنوعدا مكبر لاقو » : زعو لسح لاقو 4 ( 8 ءايبن ألا :)] © اهالدعمتو
 نيبت فاستعالا بئاجو + فاصنالا مزل نمو ( 50 رفاغ ) « مكلا بجتسا
 ىق ؛اتاوصأ ثدحأ نمو « هلوقب برلا فاصتأب ةحرصم تانألا هذه نآ

 .قحلا حضوي انمو « اذكو اذك : لاق لاقي. ال « هل ضرغ ىلع ةلاد مسج
 هنأ الا املكتم ملكنملا نوكل ىنعم ال هنأ : ءالؤته لصأ نم نإأ كلى

 اليعاف ملكتملا ناوك ملعي مل نم نأ ىضتقت اده قاشمو « مالكتل. لاف

 ملكتي هارن نم نأ ملعن رارطضا ىب اع نحتو + املكتم هملح, ال همالكلا

 )١( دهاز ةخسن ىف نيل نيسوقلا نيب ام .
 قباسلا قيلعتلا (؟) .
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 ايلكشم هنوكلا نكي مل ولو « العاف'هنوك- اسنلابي .رطخم .نأ لبق.« املكتم
 يلو « العاق هنلمي مل نم املكتن:هسلع ال مالكلل لعاف هنأ الا :ىتس
 ةقرعف ليبس وأ املكتم ىلاعتو كرابت هللا ةفرعم ليسس ناف ٠ كلذت .رمآلا
 فقؤوش غلو كرمتتم هنآ دقتعا كرحت اهسصع أو نفو + .اكرجتم.كرجنملا

 ذيقتعا لسجر 'عممس نه كلذك ٠ ٠ ةكرحلل لعاف هنأ نت ريتا نيل

 مالكلا نأ رقت اذاو  لعاف ريغ وأ مالكلل العاف .هن وك" ئف رظن مث .املكتم

 ىلاغت هلل ةفص ناك 'امف « العاف .هنؤك : ب 'ارملا نسيلو ملكشنلل ةقبنص

 قلبا ريغ ةديدق حبال للا ةسيقلا يأ ةلااح فيي نأ امأ "لت مل ىلاغت

 + .قحتلا .لهأ ةلحتتا .ئذلا

 وق نع هللا ىلا # هب. موقت نأ هما + لفت ات مل ةثداح تناك ناو. ظ
 ليبق امو ؛ 1 21؟ثداوحلا لحم هنأ لوقلا ىلا اذه ىدؤلفق كت نيلطبملا

 ,.. فلاخملا بهذم وهو ب مسحب موقت نإأ امأو ه ماسجألاك ثدا وحلا

 ةك ملاك عسسجلا كلذ ىلا اهنم ؟؟”يكحلا مجر مسج تماق ةفص لكف
 دي ئلاعت -تزلاا ناك . ولو + ضارعأل نم امهادع امو نوكسلاو

 ظ '.. :اتوصم-ةبق توبصلا قلخي ناكل « .املكتم منج ىف

 لصق

 « ةمظتنم فورحب سل ىلاعت هللا مالك نب : قنحلا لهأ دقتعم دقتعم مث

 بهل لب [ لا ) ففي مل ةقدس وح افاد ةشقح تاويل

 )١( بار ىوس - سو 2 تقفتا دقو . لاسم وهو 06

 (زلةرورضلاب نيدلا نم ا ا نيايسس وع .

 ؟ 7



 ربتعيو ) + 7ىلزألا دو>ولا ىلع : ١2لئاقلا لوق لدي امك نآرقلا ةءارق

 : ليق ناف +. ىلاعتو كرات برلا : هنم موهفملاو :( ©7تاويصآ : ىمسملا

 هث وكر هوقصق نأ يكمزل ٠ ىلزأ ىلاعتو كراش هللا مالك نأ متيضق أذا

 : ,نيرومألملا .دوحو. لبق رمألا توسئاو ة .نيطاخملا دوجحو لبق اهان ارمآ

 نم نأ : وهو. ٠٠ ٍلاثم برض هآردي فلاخملا هب سبل ام : ابنلق ٠ لاحم
 نايرج دنع اهدرويس ىتلا ىقاعم اف ءرهش دعب هل بحاص ِهّشواننم.ىلع مؤعب
 اهاهاف اهادآ تقولا ناح اذأ م ع هيسمن ىف ةمئأ3 ات امعأب اهدحب زاوحلا

 مالكلا كلذ توي .دوجو نع .هسفت ولخت ال انالف .ىلكيس هنأب ملاعلاو
 برلاو ىناعملا كلت غلبت ةضدوافملا نيح نم تارابعلا ىف هدوجو ريدقت ىلع

 نع سدقملا ملاعلا وهو اودجو اذا هدابع دعت هنأب املاع ناك هلزأ ىف

 دابعلا ىلإ لضيس ام ىنعم نع ىلزألا هدوجو ولخن الف  وفهي وأ ؤهسي نا
 ةميدقلا هتردق ليبسك ٠ هسفنب ىثاقلا مالكلا كلذ لينسو ه٠ اودجو اذا

 ظ ٠ لزت ملو

 ثداح رودقملا ناف ©؟؟7دارآ ه.اهتارودقم دوحو زيمعس قلك اف

 تارودقملاب ةردقلا قلعتل ةحلاص ةفضب الزأ اثوعنم ناك هنكلو حتفتسم

 5 لان هي أامسق

 لصف

 دارملا. سيلو « عومسم ىلاعتو كرابت هللا مالك أب لوقلا :قالطا بجي
 كردملا نكلو 7 ىلاعت ىرالاب مد املا ىلزألا مالكلاب كاردالا قلعت كلذب

 ىف دعب الو « هتاحبس هللا مالك هتءارق دنع موهفملاو + ءىراقلا توص
 )١( ىلزألا دوحولا ىلع هللا : لئاقلا لوق دهاز ةخن ىف .

 (ز) هعضوم ىف ررقن امك هيعضو ةيناثلا ةلالدلا نأ الا (؟) ٠
 )( تاوصأآ نيعملا هرسعتو : دهاز ةخلسن ىق .

 ) )5ًالوأ : دهاز ةخسسن ىف .

_ 



 مالكو 0 هتلاتمرو كلما تعم ا نآأ ةلاسمولا“ هتلي نم نسحيف كلم

 (هلَس ريف تونض لمي مل هلايضيلا معلب نه و -*+ا كايساو هلا ثددح كلم ا

 ىملاع: نيف .نم ىلامتو ىرابت هللا هصصخ ىذلا مالسلا هيلع ىموم نيو

 2 همالك رزربزع هيئامتتساب ةامطصاو 3 همساكتن هئاهز

 اديس

 ع ةنسلألاب ءورقم « فحاصملا ىف : بوتتكم ىلاعتو كرات هللا مالك

 ضارعألا لولح لاصحملا هذه مالكلا لحي الو رودصلا ىف. ظوفحم

 دبش نمو « اهليازي الو تاذلا قراقي ال 27ىلزألا هلأ مالك ناف ٠ ٠ رهاوجلا

 نع لاوزلاو لاقنتالاو لوجتلا نأ ىف برتس. مل لوقعلا اناضَق نم اًخرط

 مق ىف لوقلا» نأ ء اهب قلخلا ىلب ىتلا لن لياوعلا نمو: ( ماسجألا تافص

 هللا مالك نإآ : اقلطم .اوعمسف < لصألا اذه ىف :مالكلاب هل ةنارد ال نم

 «رتافدلا ىف ىلزألا مالكلا دوحو توبث داقتعا ىلا !اوقبسف ؛ فحاصملا ىف

 ء ىجدلا لواطت م 'س (0) لصحم امه + _عملا هي ةجرالاهج ىف [رككقزاو

 ,(ز)الزا 1 يله. ىف: تسمو اظفللا قتلا. تينا لع لادلا مظنلا وه (1)

 . تاهج ىف : دهاز ةحسلن ىف (؟)

 هيتقيلط ىف ءارقلا للنت ىنآ نت نيسحلا ربا ىعاقلا ةيلادغو زساام يقم 5

 .:ةيقا نم ميلكا مالا ةيلع سوح رلك ىلاعت هللا نا ىرخطصالا ةمجرغف
 هديوالوخو ثاوهلو مف هلل نوكت نأ ىثاحف « هدب ىلا هدب نم ةاروتلا هلوانو
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 امل كلذ الولو.« ةيوشحلا بولق ىف مالكلا: اذه خسرف « رصعلا ىدامتو

 ىلا ملكتم نم. لقتني .ال مالكلا: نبأ : لقع نم .ةكسم هعم نم. ىلع ىفخ

 'لاكضشأو اموسرو اروطس تاوصألا ىلا سفنلا نعم بلقني الو + رتفد

 مالك .# .لوصيلا وهده ةقشحتم ٠ ةطاسالا| كعب بى كوت نداف 1م ووو

 نيشلا ىلا نحو يع ف : .ىئالقابلا زيبكلا قتلا, ىف : لطاشلا ىف للا لقن دقو
 ؛ هل"لوآ ال « ءابلا دعب ةعقاولا نيسلا- دعب .ميمملاو. . ءابلا دعب هللا مسي نم
 ءهحل وأب فرتعا ناف « ةهبدنلا ركناو ةرورضلا دححو لوقعلا نع جرخ دقف
 ١ ةلقيبليسلا هوت : نينعتو © هتحاحم تطقس دقف ؛ هل لوأ ال هنأ ىعدأ»

 نوكيف ها ( ؟ ىرورضلا دحج ىف حقءأوتب نهب ليلدلاب دشري نأ ىجري فيكو
 ٠ (ذإ ( مودال تم نر وو و و حر

 كلذ ب لكاعلا روني الف ؛ ”عامسسالا_ ىف فويرحلا بقاعتم ظفللا (1)
 ىسفنلاو ىملعلا هدوجو رابتعاب ظفنل سيل معن « توصلا كلذكو'
 0 ا ا يايا ستاد قل

 ملعلا نالخدب ىلصأ هدوجو.نأ الا | ىسقنلا عالكلا ىف ع وعلا قيفحتل قفاوملا وهو
 نيبو .مالسسلا هيلع دوم نب فرف الو « ايلظ نوكيف ميلمللا ىلإ ةفاص ة اج عيان
 كلذكف فيكملا توصلا هب ديرأ ناف عومسملا امأو . امهيف عملا قلخ ىف هريغ
 زازتهاو لايس ضرع هب موقي نأ نم هلالا :لجف هللاب مئاش.. قام ورا قاف

 :ج اللص[ كفو ركذ نودب # ىننوم ملك .ىلاعت هنأ ١باتكلا قدراولاو . قحالشم
 هديملكت نأ رثبل ناك اه )» ٠ ىلاعت هللا لاق '. .:توبصلا مزلتبس ال ميلكتلاو

 يىحولا ىف توص.ال ذأ « الوسر لسرب وأ ؛ باجح ءارو.وأ « ايحو الا هللا
 ءآرو نم نكيلف ملكملا ال لوسرلا توض ثلاثلآ ىف توضلاو: ؛ بلقلا ىلا
 تؤصض هعامسب :ىبنلا ناك امهمف ئسوا لضح ىذلا وهو © :كلذك ةتتاجحخ
 هنملك ىبنوم دعي نأ نم عنام ىأ نوكي الق هملك هللا نأ دعي هيلا لوسرلا
 نويتمع 85 ةرحشلا ىف هللا لولح ئوضتب غئاز ىأو 1 ةرحتشلا نم ىدون ذا 6 هبر
 ةنآلاو . اتوص همالك نوكي نأ هللا ىلاعت ؟ هللا توص ةهعمس ئذلا نأ لوقب
 عجاررب اهيف يبدتلا نسحا نسدتع تحبلا اذه ىق:ماهوألا عيبج ىلع ةيضاق
 «تافصل ا وءامسألا» ىلع هانقلع امو« ظفللا ىف ف ًالتخألا ىف ام ىلا لحللا تفل

 ٠ (ذ) ( 1١ : و 111) ىقهيبلل



 ٠ ءورغم عارشلا ةئيبلا ىلعو 4 بويتكم فحاصملا ىف ىلاستو كرام هللأ

 ٠ ؛!'دوجو ىرابلا تاذب مناك وهو 6 طظوفحتم رودصلاو

 نة ةيلغ ليقدلاو + !رهضت هيج هك ىلاعت هلل فصو بحت
 لاصكاو ة + قه قيدحت :هنم ىرجم هتاف رصبأ اذا انم دحاولا
 : هيخامص ءاوهلا.ع دقف عمس اذاو ةداعلا يع ىلع ( هب ةعيبسللا

 كاردالا كلدو . 0 3 ىلا تاللابصتالا ءازو عقني ىقيقحلا كلاردألاو

 3 07 * كارد يإ يفلا بيثللب ماضل يلع ىلع 8

 اهملع كر دن نقلا 1 ةنيقعلا نط خونسللو مبلل 4 ىلاغت“.ترلاق
 كلذ ملعي امكا 4 ةخمصألاو 6« قدحلاو « ساوحلا هب فصتت امع ىلاعشو

 فصو نيف *: ةادآو « ةحراج ضرف ريغ نم ردقبو ٠ لالدتساو رظن ريغ نم

 جدل نحن و ؛ ىنعملا ققاو ديقف كاردالا قيقحت ,نم هانركذ امي هلالآ

 0" 1 الالاف قيدختلاو ياصتتلاب هفاضتا ةلاحتساب

 كيف سقف ٠ ءامضشألا ةقفحل اك ردم هك 7 5 للا ف مح

 .كلذ نالطنت ءافقخ الو ؛ قلاخلا ىلع ةيزم كردلاو ةطاحالا رف قرتكسلا

 ١ ليلا ارنب د سلال "ىلا. قلخو لقعلا .ىف حضي فيكو» > ا

 8: كاردا دنعلل, قلخ.ام ةقيقح كردي: ال وهو"

 عام لسا ف ةبترثملا فورخلا نوكتو «.'اميدق ةللاي مئاقلا نوكيق 01(.
 ورضلاو ؛ حاوأالاو فحضلا ف ةموسرللا قوزحلا”لاكشاو 4 نيعماسنلا
 ةثداح" ءاوهلاب مئاق لايْس ضرغ ىه ىتلا :تاوضالاو ظافحلا.ناهذا ىن ةليختلا
 تالاهج نع هللا ىلاعت « كابل سا نوي او ب ب سال ود
 يي ع8 ' :١ :(ز) ةيلهاحلا

 ب . ( هنوك ) دحوب ال : دهاز ةخسن ىف (؟)

0 



 ٠ همدع لاحتسا همدق بجو اهو قاب ىلاعت هلئا نت عطقلأ بحس

 هذومحو ناك ول ذا ه هدوحو بوجوب لمعلا ىضق ىذلا وه دنقلا أف

 * من هريرقت قبس امك ب هثودحب مكحلا تقول ازئاج

 باتكلا ىف تدزو ئتلأآ رهاوظلا ىف ءاملعلا كلانمم تفلتخا دقؤ

 بحب ىلع اهلارياوه افارحن داقتعا قحلا' لهآ ىلع عنتماو *:ةنتسلاو
 0 باسل اهتم ناسللا د م

 ه عصا هلآ

 ىلع رهاوظلا ءارجاو « ليؤأتلا نع فافكنالا ىلا فلسل ةمثآ بهذو

 : ايأر هيضترت ىذلاو ٠ ىلاعت بزلا ىلا اهئاعم :ضيومتو «ا)اهدراؤب
 عادتبالا كرتو « عابتالالوألاف ٠ ةمألا فلس عابتا : القع هب هللا نيدنو
 وهو «.ةجيتم ةجح ةمألا عامجا نأ : كلذ ىف. مطاقلا .ىعسبلا ليلدلاو

 عهنع ىفرو.« ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر يحص جرد دقو
 نولقتسملاو « مالسالا ةوبنص مهو « اهبق ام كردو اهيثاعملا ضوعتلا لل ىلع

 هيلع هّقلطت هناحبس هللا ىلع ةنسنا ىف هقالطأ ضيفتسملا نا ىنعب (1)
 ءبيرغلا لياتي انه. نهاظلاو . ماهبا.عون اميف ىنعمللا ف ضوخ ريغ نسف لج
 اتم .دارملا .نميلو « بيرغلا هريشو . رهاظلا ملعلا مخ » : كلام لوك ىف امك

 دبنخأ ناججر.نوكي نأ نم. معا هنأل « حوضولا ماسقا نم وه ىذلا رهاظلا

 عيمضولا' بناج. ىف روهلظ الون « .ليلدلاب وأ عضولاب رخآلا ىلع نيلامتجالا
 ةيلع .لمحي ,ىتح © ىنعلا اذهب روهظ كاتع.نوكي الق 6 .نأه را ةضقان ااَذا
 5 ذ) تاطخلا ىبأ ديهمت عجار

 | ايف ش



 ىباوتلاو ةللق دعاوق طبع ىف اديج قولا ال اوتاكو ةسرشل] ءانعأ
 هذبه ؟17ليوآت ناك ولف ٠ .اهنم. هيلا نجاتي. ام سانلا: ييلعتو ع اهظفحب
 اهب مهمامتها وأ نإ .كشوأل.؛ ”ميضسوي# ةوسبم قخابوإو ىأل

 لدوأتلا نع بارضالا ىلع 5-58 رصعيو ُ وهيصس مرصنأ اداوإ ٠

 هزت دقتعي نأ : : نيت ىذ ىلع .قحف ٠ . عيتملا هجيولإ أب. اهطاق كلذ: ناك

 لك + تااكسفلا .لرلا ىف .نيطوفطي البز طفلا .ةناظطت ون نرسل

 ل لاا * ىلا كرا بلا يلا اهانعم

 : ىلانمتو راب قوق قاع فوقؤلا : 0-2 ءارقلآ ءامآ ددضو . 3

 ىف نوهشارلاو د : ءادجبالا يق : مكازبلا نم عقل هلا ةنرأ ملي امهم

 ب ةرجهلا راد ماما مالك نه. نسحتسيا .اممو: ( 0 ناريع لك ) « ملسعلا

 هلوق نع.لئس هنأ *:: هنع هللا ىضو شنلأ نب“ كلام: وبك احن هلع للا قار

 + لاف ( 6 ذل ] 6 .ىوتنا شرعا ىلع نيحرلا 3 ىلاعتو كرايت

 هيا

 هيزنتلل ةقفاوملا تالامتجالا .نم حوجزم لامتخا :ىلااهفربععا ()7- -:
 ٠ لامتحالا كلذ نيعب ام دوحو. مدع .عم ةهطاقلا نيهارنلا .نع..طبنتميملا
 ع ف كنع ب .... هللآأ ميسي جدلا هللا مهو ناد امنع نو د“ نال

 ةيلطو ه هيلع ركشم هللا نيد ىقا_ةئم غلاي كايت( املا 2 نير سو
 © هللا الا » ىلع فقولا تأ يلع موجب دور وييوج بس وبأ ذم

 و وه * جونا نيكل ةيئاسلا| وشم :ناودع مومن ةيلسإ كرام د :ذعف

 قسحلا حضو اذهبو . اهضعب هيلطت نم .كلاق عنمب الق: تاليواتل# عيمج
 ظ --( نا) صالخألا ةهروس ريسفخ ىق ىئارجلا هدربس ام.:لطبو

 قد خخ حا و
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 ( ةيماظنلا ةديععلا بم *") : ا



 © ةعدب هنع لاوؤسلاو ٠ 217ةلوهحم ةيفيكلاو + مولعم ءاوتسالا »

 (/ه ض ) <« ىدين تتلخ املا » : هلوقو ءىحخملاو ءاؤتسالا ةيآ .ئزحتلن

 © اننبعأب ىرحف > :  ةهلوقو ( 5+ نمحولا.) 6 كبز هجو ْئقس ال و

 نك عانسو هيلع هلا ىلص لوبسولا دابخأ نم بم اذ( 14 هل ]

 "ا : * هان ركذ ام ىلع « هريغو لوزنلا

 ا ٠ ؟؟ىلاعتو كرابت هلل بجي ام ناب اذهف

 ريغ كيكو » انه ةرخهلا زاد ماما كلام نع٠:تباتلا :ظفللاو' (1)

 'ىقهيملل :تافصلااو ءابهي سألا عبيجار) : : ةياورلا رحتي تامل فتصلملاو لاودغم

 ٠ (ذ ) ( عوف رم هنع فيكو « فيث .لاقيل) يب مل .ىقو 1 دياب

 باتكلا اذه نا اميس الو. «.بهذلا ءامب بتكي امم لصفلا اذهو (5)

 و 00 ةيضاض" هرتذ املا © :نيمرحللا مامأ تانل زم رشارا عم

 ىف مهيلا لام هنأ يهنم ابنظ حرفم ريغ ىف ةيوشحلا ضمب هب حرف

 يم اهنطق لإ ةيوني باتكلا 'لونضف ىف حرص دقو ؟'كلذ ىنأو © ذرمأ

 *هتنم .داآرملا نؤكب 1نذ_اكيف اكيف غاوتسالا .انأ .4< تيتدحملا ”تافصو تداوحلا

 .مهاهننو ةديسع هرمأت ىلاعت هدذحأو كلملا وهو « تالامتحالا نيب انئيعشم

 دحت امك « « ةيليثمتلا ةراعتسالا قيراط ىلع موق تاومسلا قلخ بعيب

 .يف مزح نبأ لاق دقف . ءىحملا اماو (61) « ظحللا تغفل » ىف كلذ طسب

 اهل «' تكابز ءاحو 8“ ىلاعت هلوق ق دمحأ مامالا نع انثور . لسمقلا

 مهيتأت نأ الا نورظني له » ىلاعت هلوقك . كير .نمآ ءاخو : هانعم

 هلثمو . اه ١ . اضعب هضعب رست نآرقلاو ( كبر رمأ ىتأب وأ ةكئالملا

 هةباتعب ىئعمب « ىديب :تقلخ امل » هلؤكو ىزوجلا نبال ريسملا-داز ىف

 ىلا ةنضاخلا ةياينعلا ورفتو.. اتك وأ كاد : لوقت برعلاو . ةصيماع

 ”ئذ مفر .ليلدب ةيلعلا تاذلا « كبر هضو » هلوعب دارملاو :« .نىديلا

 لها مهف ىف « انملع تحت : ىنعميف «اننيعأب ىرجتا»هلوق امأآو . هدعب لالحتلا

 ٠٠نم ةكرحلا ىنعمب نسيل لوزتلاو :مهعلا اذه نع ديحم الق © تابنبللا

 ٠ هفرطلا ئف ةراعتسالا نيب هرمآ نوديق ؛ لاحم هنأل « امتح تحن ىلا قؤف

 ة«ىزاجملا داثساللا نينو ٠ ٠ :كبز نب دامح لوقش امك داسعلا عوام :هلاك) دعاوي

  ثيدح جرحف «© ىدانبي كلم ثعب: ىف ئئاسنلا ثيدحتب ىئاثلا نيعت دقو

 ..امناأو 3 .هداآرم لئاقلا ناسعت كدعل قيعحتلا ىف تاتصلا: ثيداحأ نم نلودعلا

 . آمعمججو رازغالا ةلهجلاب اقفر -لزنت رسكأب عازنللا ملشح انه فقللا١داب

 | مهوب راه ميييمتجح نع هللا هزنت ناقيتس] دعب الذ“ نم .عنام الو © ةملكلل

 .٠ ( ز ) باتكلا باوبأ عيمج ىف فلإلا هلعف امك © هيسشتلا

 م



 ' ةئاحيشن هللا-- 00 ااابنع .: هي 500

 لوقلا ىلا مسقتني ىلاعتو كرابت هل يكحن ىف قئاجلا : : نوتفسلا 55 7
 هلامفأب ةيادبلا عقتلف « نبق انف هتيؤر زاوج ىلاو « هلاعفأ يف

: 
600 

 : لوقنف

 ةفرسرم نامت بولاق ..ثودح ناكساو « هزاوجب لقا .يبققي ابرز

 صغ لبقعلا َضش عيوب ناك هايا ياننعإ ضرف ولو « ةييلغ رابتقالا
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 حب 1 ٠ .عنتمم
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 ىف لوقا وهو < فزني ال ”لوضألا :ىف رش نف دمتسي' نآلا 0
 نع جرخيو لونطي كلذ ىف بهاذملا بنتو" 'نيسصتلاو خينفتلا
 ع هل ةعطاق ةدهحأو ةتكت:ىلغن راعشقالا : هجنؤلاف دوضقملا
 يكشو ناميالاك هنيعل انسح ءاوهألا لهأ هدقتعا ىذلاف ةتبلا لاكش
 ميقنيو لصفنب امنا 4 .ملظلا و. بٍذكلاك هنيعل احيبق ه هودقتعا ئجلاو .« يحتمل

 : .عمتنلا ةقيقحو ٠ ملآلا : رضلا ةقيقحو .٠. عفنلاو رضلا لقد ف

 نم حايترالاو رورسلاو. : مالآلا نم فوخلا راعشتساو عرسملاو .ه

 ءرضلاو عفنلا لوبق نع سدقتم عئاصلاب نيفرتعملا قافتاب برلاو * بايع
 نظبي نأ لاحتسا كلذك .ناك اذاو: .٠ قاف هرضن الو: :قافؤ 'ةوس الف

 هنأب. ىضقي ىتح' هنقح ىف لاسعفألا “)تست الق ّرضلاو 'عفنلا لوتننق هب
 اذه نع .لهاذلا:لاق اذاوب اهضعب ”عاقيا' همكتحت ىف -:ؤخي.الو 6 اهنمعت مقوي
 0 هليف' نيم ءانقو د. ةكيقب, ةجلعلا ميرقلا لم اج ىلات 2 : ىلجلا رمألا

 ررضتم اال هتاف ىلاعتو كراش هللا .ىلا ةفايضالاب ديعلا .قفحتي 1 . اهنلق

 هئآ قحلا ةبصع ظافلأ ىف عاش هنأ الولو « هضيقنب عفتني ال امك « هب

 لاعفأ ىف سيل :. لاقي. نأ بجوي ننيخؤتلا رش ناكل « رشلاو ريخلا قلاخ

 )١( دهأز ةحست نم نعسوقلا نيب اه .

 ©ج .



 لاعفألا نق ةيهلالا مكح ىلا ةقاضالاب « رش الو ريخن ىلاعتو كرابث هلل
 اذهو « دابعلا ىلا ةفاضالاب اهيتارم فلتخت امناو * همكح ىق ةيواستم

 هبف دقو ٠ هريغ ىلا هعم ةجانح ال ع ميظعلا لصألا اذه ىف عنقم رادقملا

 ثندح قاسم ىف لاق ذأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنعملا اذه ىلع

 «شرعلا نيم ىلع ءادعسلا حاورأ.تفقوق حاورألا هللآ مسق ) : 6

 و + ةنيلا لهأ ءالره : لاق مث شرعلا راس عيلع :ءامققألا حاورا

 ٠2106 .لانآ الو« رابلا لمآ ءالؤهو ه را

 عفتن اال انيهم ابنرغ ىقلي: دك ملظعملا ريبكلا : لاقف فلاخلا ضراع قاف

 ىلع هئحتست' ةمكحلا مث « ةعيضم ىف هكرتب ررضتر "الو ٠-هئاوياو .هماركاب

 ىنلا :ةروصلا ناف هل ليصحت ال سيبلت اذهو + هيف قالخفلا | مراكم

 : امهدحأ ٠ قارمآ كلذ رصحيف ٠ هي نوسبلي امم اهريغو قافتا ) اهركذ

 ء فبلاغلا ىف ءانثلا نسحب زازتهالا : أهيم 20( اهيركذ ىتلا مراكملا نأ

 ربصي مليم ىلا هسيف رمألا ىهتني ىتح هدوعتيو رمأ ىلغ ءرملا ىسمتسي دقو

 ٠ هتفلاخم هيلع

 ناسنالا 5 ىنالاو * تالبجلا ىف ةروكشم ريغ راثآ تادامللو ْ

 يل ولو ىكلملا ءاحناو ىلع ذاقتا ىلع هتحتسقو ةينسنجلا ةقر هلاثت لف

 ء اتص روض ررغتتل .اسهل 'ضهنت

 لخت نضوو 4 مج كتاقمضلا: هذه نع سدقتب ىلاحتو كرا بيرلو

ف ع هلالا قح ىف لاصفألا ليصف#
 (©هييسشتلا نم بقرطي قلعت دسق

 هيبشتلا ىلا ىضفي امي نوكسمتن ههجلا تابثاو ميببجتلا ىلا نورئابصلاو

 ثيداحأ تلا اذه ىف 01
 ىلا بطلا رازنلا د ربيحإ لقلو 7-0

 نع صش يذلا. نآ رقلل ض راعم فيعنض ثيدعب هنآ نحب كوقنو (ز) .مهريخو

 5 نانسنالل هيرجلا
 ١

 نم .نوسرتلا ور ام 3
 1. كفار ةقايي

 .٠ ةنسلا نم : تاطوطخملا ديعم ةخشن قف 6

0 
6 



 دع ناتغئاز ناتئفلاو لاعفألا ىف نوه.بستم ءالؤهو ىلزألا -دؤجولا نق
 عانتما ىف هبسشب: الو دوجو هدوجو بساتي ال بزلاف « ىمحلا كردم

 ش :' م لعاخ 0 رضلا لوس

 ( ىيفوتلا لاو هللاو ) + ديحوتلا بليل انةلوم هللا سرج ب اذه 0
 ظ : : 55-8 ٠ 90ديدستلاو

 ةدمالإ نم بضتقم هاذه العب 1 ّ ةدارم 2 تاقداعلا '

 اذه صصختو 6 00 ال ةنعااو ةيضق ىنع اه ارا قات ىلا

 ءامكحلا لاعفأ راج يلع ىئانتو بت هلا ماكحأ

 ( لاملاب ةديبع نم اذنع دمآ ول ( هنآ 00106
 رئابكلا محتقاو غتامرحلا كصنتاو رحفو قسنفل هدنعلا تورضإو
 هدادتماب ذارأ هنأ معز مث« كلذ ىف تابلا هلع عم مدمآ.ولف «: تاقبؤملاو
 ٠ تابرقلا ىف ةعيرذ هذختيو تاريخلا ناوبأ ىف هن تسي هنأ هداتعب
 طخلاو هقسلا ةداهتت ةرعسفم هش ملعلا عم ةدار الإ هذه تناك

 ؛ هينعي امب لُمتشال هتدام هنع عطق ول هنأ ملع اذا اميس «دقعلا ىف
 لمكتو ؛ ميهنم يوقيو ؛ مهرزأ دضشي أمه راقكلا دس تايرألا فرو

 «نضرتلا حوضو دعي بنائطالل ىنعم الق « كل ثنملا 70ائدهف اذاو مهتادع
 ىف زازسجلا ىسق دحأ ىف ضرفلا زينتا .' هاثدرأ ام قفودلل حال دقو

 ٠ ةيهلالا ماكحأ

 )١( دهاز ةخلسن ىف دحوت ال , قييفؤتلا ىلو لو .

 )١( اتدهش : دهاز ةخسن ىق .



 ٠ىلاعتو كرابت هلالا ةيؤر زاوج ىف لوقلا وهو ىناثلا مسسقلا امآق

 نم ؟!!نيوداسشلا: هبسحو « قلخلا تاقبط كابترا هنيف لاط دق ادهو

 ةطاجإلا ناف ادج ريسع هيق عطقلا كرف ىلا ءاهتالاو:« تانلعلا
 ركذنو هللاب نيعتس نحتو تالوقعملا ماكحأ قدأ نم تاكاردالا قئاقحم

 نأ : لئطصفلا امكسع «ئف:رظاتلا ملعيلف* ذاديسنلاب هل لقعلا ده اف

 اوننظ عهنأ كلذو دساف نط ىلع مهدقع اوني « هلالا ةيؤر اولاحأ ,نيذلا

 لهأ ىعدي ىذلا وه « ىئرملا بوص ىف قيدحت وه ىذلا ساسحالا نإ

 لهأ ةيصعب نظ ءوسو « للز اذيهوب 6 هلالا دوحوب هليبق قلعت قحلا
 كردن تايئرملا نم ه هانبسحلأ ام نكلو « سحب نأ هللا ىلاعت « 52 هلا

 لاصتاب ةلباقمب ةرسفملا تاسوضملا اوه سيل هتقيقح انكارذاو + هتقيقح

 صيصخب نأ هتاجبس هللا ةردق ىف عنتني الأ قحلا لهأ لاقف ٠ ةعسشا
 كاردالاك ملعلا ىلا ةفاضالاب هدو جن ود قلعتلا ىف ىف ىه ةفصب دارأ نم

 « كرذ زيغ نم ِتيْغْلا ىلع اهب ملعلا ىلا ةفاضالاب دهاسق تاكردملاب قلعمل

 ٠ ىغانتت ال ىئهو « قلاعتؤ كراش ىرابلا تارودقم نم ةفصلا كلت مث

 صويصتلاب ,دقتعا اذا اميسم.؛ تازئاجلاب قحتلا لقعلا هلحي مل نمو

 م. نائيسي عمسلا .ىف كسمتم ىوقأو. « ةنبسسلاو باتكلا ىف ةعطاقلا

 نم نأ ىلع قافولا.عم. + ةيؤرلا مالسلا. هبيلع ىسوم لايتم : ايهدحأ

 ءاليلضت بجوي ام هبر مكحب ىف دقتعي نإ. ليحتسي 'ةوبنلا بصنم نم ناك

 موبصخلا ىف مهدبقع» ءوبسب :اوحوبملو اودصتقا اذا ةيؤرلا ةافنو

 لف بسم .لضفي نأ :نيدلا: ىلا :متنم زيجتسي فيكو مهليلضت. ىلع اورصتقا

 ؟. ماس هيلع, هللا .ىلض: ىموم يلع ىلاعتو كرايت .هللا ةفرعم ىف ةيؤرلا ةافث

 لارؤس ىلا هلولا هزفتبسو 6'بيغلا نع ىبنلا لهذي نأ عنتمي ال مهن .
 ةياؤسلل ةمببلا| زيف ر< ,٠ هتقو لوبخد غلبه مل ناو « هزاوج ملع ام

1 / 
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 ا و

 ظ 6 دهااز ةخنسن ئف قحلا .ةمظفغب نظ ءوسو .(؟)
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 نواهتبم !وناك نيلوألا نإ: قرات ال نم ملع ت .اعظق :ملعت 'نبآ : يفاثلاو
 ىف (١7© هيلا مهل اهتنبأ هيو 6 ءرملا لاوس ىف ىلانتعتاو كراش هللا ىلا
 تا ب ربت طبع ضي دبر + يام وأ بآوث نم كمه لك لارؤوس

 رود عف عابجلالا عدي انسلو « ةلالقلا ىلع خيتي ال ةموصعم ةمألاو
 روسنا لبق ةمآلا تيوب مدقت:. ىعدن امل و: «٠ نالا..فالخلا

 58 ء.ءاوهألا. فالتخاو ن هارآلا

 لصفلا 1 الط د ايتام ومت كقوف لسفلا اذه ئق هاندرأ ام.كلدف.

 ميك "8 يلا ع 2غظ0100

 قياديا تاب ةوهزتت .(ل )ف ما ليق ناق + ةينادحولا ىف

 ىلاصتو كرات هلل بحي ام انركذ : انلق ؟ ةثالثلا هاسقألا نم مسق

 عقب ناث ريدم ©” ريدقت نع لارؤسملاف همكح ىف زؤجيو ةيلغ ليحتشتو

 سشرتا نع دوصضقملا لضفلا اذنه لمستاف“٠ دوصقملا طبضلا“ءارو

 كو اذا ”بييللا هي لقط أد: هيلا اسس هني دكت نهار دلتا
 أ وايل هنيناعم ىلغ

 اف « ىلاصت هنابجي ان ىلع لسيف اذه ل ل

 : , تبا ةفص تسيلف محاولا اوبس

 8 اق

 2 اك

 5دحأ# 55-5
 مم ايي هك"

 و2 . -دهاأز 3 ١ ند ديحع وب هل رم : وعلا نس اه 01)

 '. ديدم نيدقت لع ::دهاز ةخسن ىف (؟)

 . , ديهاو ةككلا ىف عسسل : ةيناعم يلع فقو اذا (8)

 . ( ةيلاث ةفص-) ةطوطخلا ىف (1)



 لا ره ع ا _ ليق نان ٠

 0 * لاحم نكركذ نأ مزلي ملو

 يت وع لسمو ع نسل هلالا ةفصب اقلعتم ىناثلا ريدقت سيلو

 رارسأ إف :«:بيترتلا ىف :لوقلا ديدرتب مربتب الآ عضوملا اذه ىلا

 ادمتعم .ركذن .نأ,كلذ دعب :ناحا دقو « .اهبنتزت دادس نم ىقلتت تالوقعملا

 ؛.رنولصم لك نع سفنيو ؛.رودصلا ٍةلغ ىفشيف «.ةينادحولا ىف و |دجو

 ماسحألاو « هل) ةزصحتملا مارجألا بساني ال ىلاعت هلالا نآ : لقاعلا يلعيلف

 5 زيحتللا رباعت وخلا قالطا قاستا : كلذ ىلع ىنتاف « همسانت آل

 الا ب | .٠ زيحلا .ببساني ال ىذلا ىلزألا دوجولاو

 لص اننا رثأو. + نيواتما ما ديري جسوم انضرف اذاو

 زيحتي ال نيدوجوم انربق ولوب « يناثلا نع هزيحب دحاو لك دارفنال زيحتلا

 تزيل. نأ روصتي الف « امهنع زيحتلا ءافتتا ىف نايوتسم امهنم ديخاو

 ةفصلا صاصتخا ىناثلاب اصتخم امهدخأ سلو ىئاثلا نغ زيحب امهدحأ

 امهدحأ سيلو صاصتخا زيمت نيزيمتم نالقعي الف ) : فوصواملاب

 تكايإل هع , مغ 1 «فوسركإب ةفصلا صاصتخا نناثلاب اصتختم

 ل را نطلب الو يأ نع اعمل رع مل ناف

 وسلا .قويشو < .اهيعب نم هللاو دعس ةطقل ركذآ انآ اهو + اعطق

 .: ..دهاز ةخسسن ىف سيل : نيسوقلا نيب ام (1)

 . .).كدهاز ةخسن ىق سيل : نيسوقلا نيب ام (0)

 . امطف اددعتت ملل : دهاز ةخسن ىق (غ)
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 5 هل 5 3

 ل هرفك نيل هدأ 1يبعنو ةلاحتسا نأ : ىههو 5 اهب

 ' ' ش 0 5 ىو زبح 0 2 عع ما نم فاس ا ييخاب " 8 ملو « اليلق اذه ىف - هايج اع - ايدج

 يبل ركفلا راث هجضنت ىتح هزؤاجتب دن هدقتتو « .ركفلا وان هحضنت 3 ع
 + ف ظ | :ء ( قيقح هدابع نم نئياصلخلا هب أنهن ىف 517 58 ']

 كيب 1
 و

. 
 ب

 ظ | 0 :؛ وهو + قيفوتلا ىلو هللاو ) ئ 'ش

 انهي 2222

 3 نسيل ٠ هس وتلا نهب نهب 13 . ك!كهأز ةخحس .ق ظ
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 ةيعرلا تافصلاو « ةيذوبعلا ىف 2

 ظ ةيفيلكتلا تابنطلا توبنأ شق ندع

 1 ناكرأ ةيرأت ىلع ذاقف أوحي فيلكتلا ناكما ىف .لوقلا

 نع دعقن“:دق ليضقتلا لبق ةرابعلا لاف ٠ .اهتمجنرت .مسر م.است و هلضفم
 ء ؟؟دوبصقملاب ءافولا وهف « اهليصفت ركذب ضرغلا حضو اذاو « اهضعب

 : لوقنف ٠ اهرودقم ىف اهريثآتو + دبعلا ةردق ىف : لوألا نكرلا

 دعاوق ىف ديلقتلا بتارم نع ىقوم « هلقعب طاح لك دنع ررقت دف
 , مهتايح ىف مهلامعأب هدايع بلاطم ىلاعتو هناحبس برلا نأ : ديحوتلا
 نيو « مهل ام ىف ا!بهيلع مهبيفاعمو مهبينمو غ طصعلا مهيعادو

 ىلع مهردقأ هنأ تاليوأستلل ضرعنت ال ىتلا صوسبصنلاب

 لاسشتما ىلآ لسصاوتلا نم مهتكمو هب مىهبلاط اسي ءافولا

 ىآلا ولتأآ تبهذ ولو « رجزلا عيقاوم نع فامكتالاو « رمألا
 بيبللا عطق عم كلذ ىلا ةجاح الو ؛ ماىملا لاطل ىئاعملا هذهأ ةنمضتملا

 ىلع ثاثحتسالا نم ااهيف امو « عئارشلا بنك ىف ىلن نمو 6 هب فصخملا

 دودحلا نم اهضعبب طبق امو « تاقبوملا شحاوفلا نع رجاوزلاو « تامركملا
 نيدصت نم هدقع بحي امو « ديعولاو دعولا ىلع تفلت مث تابوقعلاو
 ؛باقعلاو باسحلا نم ©"2ةاتعلاو ةدرملا ىلع هجوتن امع ءابنالا ىف نيلسرملا
 متادعت مل : مهل ىلاعتو كرابث هللا لوقو « تاملاو باقنملا ءوسسمو

 لسمهملا مكل تحسفو !لوطلا مكل تيخرأ دسقو « متيبأو متيسصعو
 ةحح هللا ىلع نائلل نوكي الثل » ةححملا تحضوأو © لسرلا تلسرآو

 35 ليصغتلا لبق ةراعتلا ناق < الفقع ارث نأ قو ظوطقتلا ىف (]
 . اهليصفت ركذن ضرفلا حضو ذاو اهضعب نع دقعتت

 .. دانعلا © .,لصأالا يف (5)

 هيلو كاسيو ةيانلا ةبلان هب فسثت لح ؛ بنعك لوطلا )١(

 035 : ه (ز) ىعرت اهلسرتو

 هل



 و بارتسا مث هلك كياذب طاحآ نمخ ( ١و.ه ءاسنلا ) ؟ 6 لاسر كعب

 وهف « مهرادتقاو مهرايتخاو مهراثبا بسح ىلع ةعقاو دابعلا لامفأ نأ

 ريصملا ىفف « هلهج ىلع ممصم « هديلقت ىلع رقتسم وأ « ؛ هلّقع ىف نام

 بيذكتلاو « ©”عئارشلا تابلط عطق هلعف ىف دبعلا ةردقل ىثأ الهنأ ىلا

 ا ظ

 لوعلا أاذخ اودعو « نيققحملا نم ريثك هديأ نكل . ىمعألا ديلقتلا . ىلغ

 ةمالععلا. ,فلأ ىتح هسقن ىرعشالا بهذم قيفحتو (© :تاوصلا با

 راصتنالا » هأمسو ؛ هترصاثم ىق اباتك ىئاجدلا ىسدقملا ديحم نب دمحأ

 رخآ ىأرلا اذه ادعو « راظتلا ضعب هبلع هب عمضش امييف نيم رخلا. مامال

 : ىارلا اذه نع لئاقلا لاق دقو . هبار هبيلع رقتسا.:ام

 لازتسالا - ىراتوم ىف . كعوقو 2 ودلصجتاو 4 :ربجلا .قيرط نع. بكلقا“

 ةبوحجألا عجار « ليبس نم نيتسحملا ىلع امو » : لوقت اذه ىلعف'

 عينسشتلا كلذ ةجوتي الو ( !!87 ب ١.95 ) ريسفملا ىسولألل ةبقارعلا

 ةيمهحلاك .اقلظم دسعلا ةردنق: ةافن ءاحرصلا ةيربجلا ىلا ٠الآ حيزصلا

 لبج نأ © :فكيبعلا ىلا ةدازالا وأ ةردغقلا فرخ لمح امأو : مهلابذأو

 ةنوانعمب لصألا ىف وأ « هلصأ نود لعمفلا فصو ىف دبعلا ةردق::ريثأت

 . روكذملا عينشتلا اهلمشي الف نيملكتملا نم لاجر ءارآ ىلع هللا ةردق

 ةدارا قلعت دعب دنعلا دارم قلخ ىلع هلضف ضحمب هللآ ةدأع ترج دقو

 هللا "بتر: ثيح ٠ © هتيلوثنمو ةهرايتخال. اقيقحت ةيتاذ ةيدعب ©« هبا ددنعلا

 ىف .لاقو © هبسفل نسعلا ةدازآ ىلع قكبعلا .لافق!ةناك ,ىفإ هناي

 قلعف « مكدهأ ىنودهتساف هتيده نم الا لاس مكلك » : ىسدعلا ثيدحلا

 هناحبس هللا قلخيف .. اهتذاآراو ةيادهلا بلط وهو « ءادهتسالا ىلع ةئادهلا

 وسهو « ميركلا هكعو ىضتقم ىلع اهداراآو ديبعلا اهبلط اذا ةنادهلا

 :ىف ىضايبلا ققحملا هركذ امك ةيديرتاملا بهذم وهو . داعبملا فلخبي ال

 .١2:قسفحتلا ىنعم مسوأب ةلأاسملا قيقحت اهيفو ( مارملا تاراشآ )

 ةدارآ عواطللا عضوم ىف ردقلاو ىوقلا قلاخ عضو ىنعم ىف كلذ ادعو

 .. ةحضافلا اهتاعوش فستك نع اهروصضصت# ىتقي ©« ةيباث ةتلق زقيلا
 :ةدارالاو . ةبردقلا نم لالضلا ىف اروف دعبأ ةيدي.رتاملا بع كلذك

 , ةيرايتخالا لاعفألا عيمج ىف كرتلاو لعفلل ةحلاص دبعلل ةيقيقح ةفنم
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 هنأ داسشرلا جهتمل.قفوي مل نمم معاز معز ناف نولسرملا 'هن ءاج' امم

 هللا بلط قلعتمب بلوط اذاف ء الصأ هرودقم ىف دسعلا ةردقل رثآ ال |

 ٠ اضرعو الؤط: باوجلا ىف بهذ ؛ اضرفو اميرحت دنبعلا لعفي ئلاعت

 نوضرتعملا هيلع ضارتعالل ضرعني الو « ءاشي ام'لعفي نأ هلل : لاقو
 سيل : ليق ( + ءايبنألا ) ©« نوولآس مهو 6 لعفب امع لأسي ال »
 ءاشي ام هللا لعفي ىعت * لظا اهنن دنوأ قمح ةملك + لصاح هن تلح ان

 0 7 ص علا اع

 :..هتردق تزرع هنآ لوقتللا عرشلا نم" لوقعللا تاانرورضب ادن ذقاو»
 ىلغ الا مهفلكي ولو « هب درا جل نيكس لا يلبي تابع يت
 ةردقلل رثآ ال نآ معز نمو +. عرشلا دراوم ىف عسولاو ةقاطلا غلبم

 ددنعلا ةيلاطم هحوق « همولعم ىف ملعملا رثأ امك :6 اهرودقم .ىف ةثداحلا

 6 تاكارداو اناولأ هسفن ىف تش نأ هتلاطم هحوك هلنع هلاعفأب

 لاطيا هيفو لاحملاو لطابلا مازتلا ىلا لادتعالا دح نع جورخ اذهو
 ىلا ريصملا مزل هبا ذاق + مالسلا مهيلع نيويبنلا هن ءاج ام درو « عرشلا

 دنعلا نأآن لوقلا قالطأ لاحتساو « اهرودقم ىف رثؤت ةنداحلا ةردقلا نأ

 ماحتقاو ةمألا فلس هلع جرد امع جورخلا هيف ناف ةلامعأ قلاخ

 هتردقب ليعلا لعف عوقو ىلا ريصملا ىلا ليبس الو « لالببضلا تاطرو
 هثودح لحتنس دحاولا لعفلا ناف « ةسدقلا ةردقلاو ٠ ةثداحلا

 . ظ نوح هللا ةردقب عقو نإاف + مسقني ال دحاولا ذا ؛ نيرداقم

 ها مميع

 ةذاوأ 7 ةيقو اههيجولا نيفتسستاو 50 ميمجتل ىلئعل ٠  ةتيلك .ملعلا

 رمأ 'ةيناثلاو ©« هدوحوم ةقيقح ىلوالاف . اهيف هاحتالا ددحتعلا ةيلزجح

 نوكب الق « ةيردصملا ىناعملا ىقابك « دارملاو ديرملا نيب نم عزتنم ىرابتعا

 بيغشتلا نكميل انه ةيساتم ىأ ةقطانملا حلطصم ئف ئئزجلاو ىلكلا ىنعمل

 ىف .ةددن رتاسملا ىأر فالخ ىلع دوحولا وه ىئزحلاو © دوقفم ىلكلا نأ

 . (ز) نطفتيلف ةيثزحلاو ةيلكلا ةدارالا
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 : زعو لج هللا ةرفقإ ةقحيإ عقر الأ ليعتبسو ةثداجلا ةردقلا رثآ طقتسو

 ابهلئاوغ نم اسس ال ةاوهم هذسهو ٠ هل ضعب ال دخاولا لعفلا باف

 نأ نيدو قلخلاب دادنش هسالا ىعتاي نأ نيب ء ءرملا ذا قكوم كديبشرم الا

 ءايبثألا ةوعد لاطيا هيفو « عئارشلاب ابلاطم هتوك نع هسفن جرخب
 داجنا ىف ىلاعتو كرات هلل اكنرش هسسقل تبشر نأ نييو 4 مالسلا مهيلع

 اذه نم ىحنش الو 4 ةلطاب اهتلممس ماسقألا هذهو « دسحاولا لعفلا

 ٠ ىنعم ليصحت ريغ نم درجم بقلو « صتخم مسا ركذ مطتلملا رحبلا

 ء باستكالا هتردق رثآو ٠ ٍبستكم دبعلا : لاق ول الئاق نأ كلذو

 امف هل ليق .٠ ٠ بستكم دبعلا امل قلاخو عرتخم ىلاعتو كر ا ىرلآو
 9 لئاقلا' اذه ىلع ؟«7١ةردقملا ماسقالا تريذدأو هانعم امو ؟ بسكلا

 ىلع ديلا ىف امنثم الرق اورام 9 يب ليق ناف ٠ ايرهم اهنع دحت الف

 هبطاق مسحب اع نوملسملا : انلق ؟ هلاعفأل قلاخ عرتخيم فعلا نأ معزب :نم

 قلاخ ال هنأ ىلع : ءاوهألا ناحتصأ خت 3.4 ءارأاو عدلا رهظت نأ :لطق

 هتاغنيسسم هللا سدصتو « هلا الآ هلا.ال .هنآب اروعتصل امك « ( ىلاحت )..هللا الا

 نئسمفأ.» : ىلاعتو كرابت هلوق اهنم نىاتكلا نم ىآ ىق قلخلاب ىلاعتو

 لك قلاخب :٠> ىلامتوع كرابق هلوقو ( 07١لحنلا ) « قلخي ال نمك قلشب
 هل وو ( ا ماعقألا ( 6 ءىش لك قلخ » : هلوقو ( ؟6؟ ماغقألا / يش

 نأ بيبل كشي الو (* رطاف ) « هللا ريغ قلاخ نم له » : ىلاعتو كرابت
 يىتأو ) ( ةيرفلا يظعأ دقف قيقحتلا لع اقلاخ هنوكيي هسفن فصو نم

 * غيلبلا درلاو + ميظعلا ريبكلل ضرعتل نيلوألا ىف قطان هنن قطن ول امب

 ليسصافت امهلع طحم ال وهو ؟50( اقلاخن هنوكن دبعلا فصتقت' فيكاو

 قليوب ناني طعم عرعر + ةلع زاب أه ةقيقح. ملني ل نمر 4 4ايقإ
 ىنعم اذهو ٠ هقلخ نم هبرقأ ءىثلاب ملعلاو 4 «بقلاخ .نيفكير نفرق

 00 . ةمدقتملا ٠ دهاز ةخسس قكا(١)

 مظعا تدنقف . اذكه هترابعو دهاز ىف سيل نيمسوقلا قيب ام .(؟)
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 تاذذب ميلع هنا ٠ هب اورهجا أ مكلوق اورشأو ) : ئلامتو هناحتنسن ةلوق

 نأ : هيلا ىضتقم لدف (.15 و ٠م كلملا ) « ؟ قلخ' نم ملعن الآ رودصلا

 :لوقعلا اياضق ىف زرقت دقو + اهتلاخو اهثراب : .تاثداحلا قئاقحنب لاغلا
 دبعلا نم لاعفأ تردص اذاف ٠ اهب اهقلاخ لع ىلع ةلاد لاعقألا.نأ
 غلاع ريغ هتاف + اهب دسبعلا ملع ىلع ةلاد: ىهف « اهنع هلونهذ :ةلاخ ف
 ىف هتانلقتب رعاسش ريغ مئانلاو ٠ هلوهذو هتلفغغ لاح ىف هب' هدب :تزجع امن

 0005 هتارمغو '* مونلا نااغ

 ملع ىلع لدم مل مث « اهتلاخ' ملع ىلع لاعفألا لدن نأ بجو اذاف“.
 6 عاام 20اهقلاخ معى هلاذ اهنآ لد ةوغفو ةماوت لاحت قف دبعلا

 *. نيملاعلا بتر جشطو

 « بهاذملل عبنتو مالكلا ماسقأل مكنم لاطيا هوميركذ ام: ليق راق | ٠

 قفو نمل ءافنخ قحلا كردمي سيل :  انلق ٠ دعب قحل| وه ام اوحضوت:ملو
 ٠ كدييلقت ىلع جدرعتو ضيرعق ريغ نم هيرحلاب هيدنن نحن اهو. هنزل

 قيال فاصل نيملاعلا قافتاب ىلامتو ك ارابت هلل ةقولخم دسلا ةردق . ١

 كرابت هللا ىلآ فاضم قلو « كامل اهي عقر ةثداحلا ةرجقلابب روذديقملا

ةريوفت تبانتكلا نإ دق. نع عتاب قف فلا“ نع 0
 لع قبس 

 نسخأتل هبأر هيلع .رقتسا ىئذل] هبقهذم اذه نوكيف ىليضفتلا هللا

 ىف امف « ةفللا بخاِص لوقي امك « هتافلؤم ىقاب نع «.ةيماظنلا 0 فيلأت

 مرش ىف هل وح لدحلا لاطو انه امل هرهاظ قاثن امه .( ناهربلا: 0

 نوكي مهو قكيسسلاا نبا تاقبطو ؛ ىزوحجلا نبا عظفمو ) ىيرزالا

 (٠ ل فلس اامع هللا انفع .. ترطلا يل < تايب كلا

 ق ةدورسم.ىهو ٠ لوقا .رشثع ةتسس ىلا غلب كلذ ىف فالكلاو (9) '

 قيمحتلا زحناو . روهشملا ققحملا اشاب بفار ذاتسالل « ةعمللا »

 هيلع رعتسا ىذلا وه (« ةيماظنلا » ىف نيمرحلا مامأ لوق نأ ىلا اهيف

 ىرمشألا بهذم قيقحت هناو ©« داترالا ١ فيلات نع اهفيلأت زرخاتل هنار
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 , ةردعلا وهو ىلاعتو كراش هللا لعفي عقو هاف ء اقلخو !ريدقت ىلاعتو
 ىلاعتو كر ابن هللا كلم ئهو «"هتفض ع امناو ٠ دبعلل العف ةزدقلا 'تسننلو
 هزت ةيناييشم اهب مقاول ع هلاقظل لتملا وممن اذأوإ « هنن قلو

 ظ ,1رؤنفأو + يلام رات اك ل 9

 كلذ ىلع ليئدتلا ىف لوقلا طسبأ لسمو ..ةريخإلا هتافلؤم اف اق قفأومل
 نع ىناجدلا ققحملا لوقو : كج ركل ثحابلا هنع ىنعتنسس ال امب

  هلاق ام امأو » : نيرخأتملا بتك ىف :ىرعنشالا جيل ورع لاو زوهمشملا لؤقلا

 أو هت دس اذ اذ هيتس هن لمحو ١ الف ىرعسشألا .مالك نه- نومفاقلا

 1 . نويرطضم ببعلا ةردق ىف ىرعضألا مالك مهف ىف.سانلاو هب .. !«ةيسبك
 31  ىرعشألا اهتسشأ ىتلا ريثاشلا| كطئارشل ةعمجبتسملا ةردعلا نأ .. قيجلاو
 وعو . لعفلاب نلاعت هثردق قلعت دنع الا ققحتت ال لمفلا عم اهنأ .لاقو
 *"”لدسعلا ةردق قا « لمفلا لبق هيف ةدوجوم ةردق دييغلل نا نكتياال
 0 ةمالسسب اهنع سعملا .اهئاضعأ ىف ةنئننملا .هوقلا :نع و نابع

 ر : عيمجللا دنع ةهيسب الب.« لعفلا ليف :ةقفحتن نهو:4تالالو
 يدلل تسع نكي ريكا دبع رص ب ع ري

 دخان ناسنالا سيلو ب عجارتلف  ةعيرشلا ردصل ( عيرألا تامدقملا »
 م نودواميكلا انوي ما شعساو ىف امهبق ةعد ولأ ندعملاو تابنلا# دل ةئادتم

 :ىف اهعدوأ ئونق نم ميكحلا عدبملل مكو « نيرظانلا رظن تحت .اهنوزتريو
 ٍركني. نم عم مالكلا نوكيف « الوقع سانلإ طيصحأ ىلع اهكاردا ولعي ال نوكلا

 ةهرادقا : دسعلا لعفب هتداراو هلل هرلق قلعت ىلعمو ٠ اهئاض كلذ
 مامالا ذاتسإالا لاق . هتداداو. هتزدق :ئضتعم :ق' ' ىفملا ىلع 'ذننيبفلل

 ناو » 5 « قرقلا نيب :قرغلا ١ ىف ( نميهتلا رهاغلا يع نوصخع وبأ 0

 دقن هلم عمم ملو راسل لاغفأ خرم ءىش ثودبح ,ملع اذا ىلاعت هللا
 ظ ' 1 #0 قحلا وهوا م ةثودح دأرا

 ا 01(
 ريك دقلاب نايبصنلا ف لام نم ل .ةرلا دب ديرب « فثاا رمإلاو 4 ىفق لا

 لاعفالا ىف دسعلا رابتخا لطعب ردق كانه نسيل هنأ نايس ةئربجتلا -نم

 -: زههيسأل ثا . هوللضف هتملك تمعف. هتزابع تقاض' نكل اهب فلك :ىتلا

 ٠ قسط ىلع دانسعلا لاعقأ ف ةردقلاو :ءاسضقلا نأ نلع قحلا لهأ ىأر

 ' هاش قناع دلال رابتخاب قلعتملا ملعلاو عولعملل عباتلا هلل ولع

 نام دست كاسح. لب ةيرايقنلا :ةلافكلا ,يلع هربجي قمسقا لق 4 :ةيقاإ لو
 5 . (ز) كلذ ىف رهق الو ردج الو ملعلا قبط
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 ةردقلاب عقو اًذاو < ةردقلا هل فّرصت اراثتل ديلا هللا كلش دقو“
 ولو « ىلاعت هللا لمفب قو هنأ ثيح نم « هللا مكتح' ىلا عقف ةاولا ئلآ ائيش

 مهنكلو « فالخ مهنيبو انئيب ناك امل ةلافلا ةقرفلا اذهل تدتعا

 !اولضف 5 .عادتإلاو قلخلاب ادار فناو « عارتخالاب اذدادينتساا : اوعدأ

 ..لرعلا لعك انفضأ امل اناف ه .٠ نييهذملا عيرفتب مهنع انزيمت نيبنو « اولضأو

 ديغلا ىف ردقلا ىلاعتو كرابث هللا ثدحأ : انلق ه هلالا ريدقت' ىلا

 ملعلا هللا بلسو لعفلا بابسأ ًآيهو « ةملع هب طاح رادنقأ ىلع

 (1)ةثحجسم ىعاود هيف ثدحأف لعش نأ ديما نم كواق ؛ .ليضافتلاب

 'غردقلات تعقوف « مولعم ردق ىلع عقتنس لاعفألا نبأ ملعو « ةداراو ةريخو

 مهفاصتاو مهرايتخا دانعللو ٠ دارأو ملع أم ىلغ دتعلل اهعرتتخا' :ىتلا

 املعو ةئيشم هيلا فاضم اهرودقمو « ءادتبا'هللا قاخ ةرثنقلاو «”رادنقالا

 : وشور# ةفلخب مرا اه ةعنإ هنآ تيس مم  ءاّقو اهلهو ءاشقو

 بايسلا اي انيوإ 6 كاس هودا# يل رود عوقو دري مل. ولو ةردقلا

 8 ءهعوقو

 بلاطم .راتخسم لعاف ديعلاف « نيبملا قحلا هل رمّثسا ٠ اذهل ىده نمو

 انك نعحو ه ىضقم ناشي 8 4| قارس ةددقا يييزقتا هلعقو + ىتح نوما

 . : لوقتف كلذ ىف رظانلا هيلا حورتسم ايعرش اثم تالذ ىف

 .ةفرستاب نبتسبا قلو + دحيس لاع ىل فرصتي ذل كقنير ال يلا.

 ىف غيبلاو « ذفت هعابف هلام عيب ىف هل نذأ !ذاق « هفرصت ذفني مل « هيف

 ل هنذأا الولوب# ه5[ هي نق ثيح نم ةديسلا ىلا ىرزعم ققحتلا

 ةقلاخملا ىلع خيويو ىمتيو فرصتلاب عوني دبعلل نكلو + فرصتلا ذفن

 0 رساقلا دنح غلبت ال تدتسشتاو ترثك امهم يناسقتزوناول

 احلا من رشا .دقع مهعئاسفن جيورت ىف راجتلا تاؤاعدك رايتشالل لطعلا

 . ( نوميس لوح ) كئودفق ىيبرغ نع لقنلا نم دب ال ناك ناو + رهاظ وع

 . (ز)ةعوبطم هتمحرتو. .: نايب م ضوأ بهاولا باتك 'ىق كلذ خضوأ دل

 كيا ناسسل .ىلع كلذ ىق رهاقلا بع لوق قبس كنقو (9؟)

 ْ ! + (ز) ةنسلا
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 < يق ءارم لو * هود ءاطق الا ىلا ىلا دع هللاو .  ادهف : فقاعتو

 ٠٠ هيف رباك الو « هنعو قنح ماعو نمل

 1 :, (1/قلخلاب, دسلا دارفنأ اودقتعا مهن اف : هلاضلا ةقرفلا امأو

 ؛ مازلالا قيرطب مهيلا كلذ وزع لسصعلو ؛ مهبتك ىف كلذ رن مل (1)
 اآودعنأ أآولال ةلمهتسسم رمغ ةلقتسم درعلا ةزدق نأ ءاعدأ مهنع تبن ولو

 : ةلاردعلا ةديينازل هركذ ديس "قدوعيبسللا لاق نعل لاليخلا رف ةعوبلا
 ؛ اهابا 317 ىغلا هللا ةيدققب الآ طيتس الور 8. نقبق ىلع جا نبش ال »
 ءاش ولو © كاشي اذأأ ةهيقيو 6 داش )ذا . اهم .. هنود انهلا كالانللا وهو
 ناك ذا : لمعفن ال ةتأ- ريغ ارداق كلذ ىلع ناكلو « هتعاط ىلع قلخلا رحل

 : رظنلا ءاصضقتسا ىف'رهظلا'نبا١لاقو « ئؤلملل ةلازاو ةنجملل.عفو كلذ :ؤ
 : 1 قاعفالا نغمب ىق رثؤون امهراتعاب ةدارأو ةردق مسيتلا عقم دق هللا نأ »

 مزلي الف « هتداراو هتردف بلسو هرهكو هزيجعت : ىلع رداق هللا نآو

 يطب مل ةنكل نامدالا ىلع رفاكلا رهق ىلع رداق 5 . هلل ' اكن ريث"نوكد

 ىزارلاو « فيلكتلا حبعت التل نايثخالا ليمسم ىلع لت اهرك نامنالا عاقبأ

 رقغسأ نك 2-رهشالا تهدم ق « نسحعلا ريوصت ق ىيرخاتلا ةودق وه
 نا » : لاق ثيح « لوصألا ةبارد. قى لومعلا ةباهن » قى هركذ ام ىلع هنأر

 «ةفلتخملا لاصغألا ادسنم ىه ىتلا ةوقلا درجمم 3 : امهدحأ نيينمم ةردكقلا

 قلعتتو 8 نفقلا ليبخ ىلاوألاو + رثاثلا طلاربقل ةمعجتسالا ةوقلا : ىتاتلاو
 3 نس دضلاب قلعتت الو ' لعفلا عم ةيناثلاو  فيلكتلا رادم ىفو . نيدضلاد

 طئارشل ةعيجتسسسملا ةوقلا.ةردقلاب. دارأ ىرعسشألا خيسشلا لعلو

 ةلزةغعملاو ©« نيدفلاب قلعتت ال اهناو ؛* لعفلا عم اهنأب مكح كلذلف 6 يثادلا

 لعفلا لبق اهدوح وب اولاق كلذلق ©« ةيلضعلا ةوقلا درحم ةردقلاب اودارأ

 ه .1 0 نيهذملا نيب عمجلا هجو :اذهف ©« ةداضتملا رومألاب اهقلعتو
 ىرعشألا بهذم ى ربجلا ىرت نم دب نم تلفا . ىزارلا نوك اذكه

 لك نسبلو .؟ قدسلا ىلع ايقافنأو قدحلا ىلع ةملعلا عاملا نس اذامن
 ديعلا قلخت حي رضصتلاو 1 ملعأ هللاو . أهل رثآ ال هردق روصتل عسش نه.

 كلذب مهمازلا لاط امل نكل ب ملعت اميف  مهئامدق مالك :ىف عقب مل هلع

 هللا كرابتف » : ىلاعت هلوقل كلذ مازتلا نم اعرش عنام ال هناب ىئاحلا رهاح

 هه . | « نيطلا نم قلخت ذا » : هناخسس هلوقلو « نيقلاخلا نسحا

 6 ءعوس لكب نايمارت ناقيرعلا ناك نمز ى ناك هنأ . فلؤملا رذعو

 هتاشقانم ىف موصخلا عم فطلتب :نا نمزلا كلذ :لثم ىف عيطتتسيل ناك امف
 (ز) لمعلاو لوقلا ىق ةماقتسالا هللا لأاس . مهعم

 ا

 ( ةيماظتلا ةديقعلا س 5 )



 !. هل ةراك ىلاعثو ٌكرابت برلاو « هلعف قلخب درفتا دقف ىصع اذا هنأ ىلا.
 اعقوم «.نيدتتلا ىق هيرل امحازم دسافلا ئآرلا اذه ىلع دبعلا ناكف
 : ليق لاف ٠ هرك وأ ب مهلوق ىلع ب ىلاعت برلا ءاسث « هعاقثا دارآ ام
 ىو ٠ نآرفلا ىف لالضالاو متخلاو عسبطلا تانآ نيولمحت.. ام .ىلع

 ؟ مهتلااض ىلا ءاسشألا بس لانو تب نر ةقيسقتم

 اده ىلع باوجللاو ؛ لاكشالا اذه لح ىلاعت هلثأ حاتأ اذا : انلق

 نم : الوأ لوقنف ء ضومغ هدعب رئاصبلا يد نيت لي مل لاربسلا
 نيبلاطم « ناميالاب :نيبطاخفم اوناك مهبواق ىلع عبطلا نع ىلاعت هللا انآ
 مهفصو عم 6 ءاعدو فيلكت ةيلاطم 6 ماكحألا م ازتلاو « ماللبس لاب

  لصضفلا ردص. ىف هريرمت قسس 25 ع راثيالاو رادتقالاو نكمتلا»

 3 نيوعدمو « ارهف نيدودصم نير ومأم نيعوتمم اوناك. مهن. دقدنعا مو

 : اطابر ةالجرو هادي لجرلا نم دنش ول ام ةباثبن هدنع نذا فيلكتلاف
 لسحب لا ىيقتم اًذدسهرو < ©؟7لمنت آل : هل لبيق مث « رحبلا ىف 0

 دنع قرف الو « هير ىلع ءىرتجم هسفنب ثياع الآ هيلع لسرلا عت
 ةدرق اوزوك » : ىلاعت هلوق ىف نيوكتلاو ريخستلا رمآ نيب لئاقلا 1

 نك هل لوقي نأ » : ىلاعتو كرابت هلوقو ( "0 : ةرقبلا ) « نيئثساخ
 ىلا نبوكرلا نم هّللاب ذوعن +. فيلكتلا رمأ نيبو ( 28 : سد ) « نوكيف
 لطب: اذاو ٠ تالوقعملا. رارسآ نع ةثحابم ريغ نم ناسللا هب قطني اج لك
 رثكأ اهيناعم ىف ىوغ دقو. « ىآلا هده يلع مالكلا ىف ةبجولا# كلذ

 ع ةتريضت متو 4 هلقع لمكأ اريخ ديعب هللا دارأ اذا : لوقت نأ قرفلا
 ءاثرق هل :قفوو ه عناوملا هنع حاز زأآو 6 عفاودلاو قئاوعلا هنع فرص من

 بكيل + تايململا هنع عطقو 2« هلسس هل .لهسو ©« ربخلا

 نرميو « اهداتعي مث اهيفاوبق تابرقلا ىلا برقي ام هل نعبقو ؛ لوهذلاو
 ١ 0 ظ ٠ اهيلع

 و ءالؤه ناسل نع جالخلا روصنم نب نيسحلا ىلا .ىزعي امم )١(
 (ز) ءاملاب لستبت نأ كايا كابا : هل لاقو 4 اقوتكم .مْيلا ىف هاقلا
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 أيهو ٠ ةيضقيو ريخلا نع هدعْبي ام هل زدق « ارش دعب دارأ اذاو
 «تافآلل هضرعؤ « تاوهنشلا ىلا فوشتلا هيلا فبسحاو + ىغلا ىف هيدامت هلا

 يلع رمتبسي مث « ريخلا ىعاود تسبسنخ « رشلا ىعاود تبلغ امنكو

 : سواسولا ايزي ةوادتو + اهيواهم نق !يواقتم روهدلا رم ىلع ؛ رورشلا

 ةوأشغ ةلفغلا ءىكنتف ءوسلاب ةرامألا سفنلا تاوزنو « ناطيسشلا تاعزنو

 نا عل وق مكلذف < 20ةردقو ىلاعتو كرابت هلل ءاضش ء هلق ىلع

 : .لوقأف الثم كلذ ىف ايرقآ نأو ٠ ةنكالاو د واس

 ردعقنا قلو*ث ودقلاو:ءاممشلا ىف ءازلا قشب اريج طاح له (1)-

 ىنعم' مولعملل قباظملا ةبإ ىلع عيال رستلا ىف ليفي ل يب ةسمللا برام

 قفحم رايتخالاب ملعلا سس ةيرايتخالا داسعلا لاعفأب قلعتب اميف .ريجلا

 رهقلاو عاضقلا فنصلما قا نوقي نأ روصتي القا 2« هل فانُم ال رايتخالل

 اح وجحم » © لوش هولا دبعلل زايتخالا تانثا' نع هنع اهخارت انه

 مولعملل قبالعملا هللا ملع قبط ىلع ردقلا نأ ديري ؟ « هللا ةححب

 امتار + امتح هل ايقاتبب ل لايتشتللا !ذكاقم عقلا .نوكيف 8 ةرورتش نيرامفشالا

 اا متحملا مالسالا فدا . نم نآل .هنم :رذجلاو . 6 :.ءااضقلا ءوسسسا اركذ

 ءطروتخل ' عع .نئاسعلا ةملع ءرئاف قيل رفجرلاو فوخلا نيب دصلا

 :”نالذخ يلا ١ زيسيتو © قيفوت رحلا ريمسمتو 4 ىدرلا تاليسأ ىف

 نذان' اهاضتقم ىلا همدا دتسعلا اهريثشاب اذاق : هللا دنع باستا 1

 ديبعلا نأ تيحو . هدابع ىف ةدراجلا. ةتتس ىلع بتابسحسالا ةمسم

 فوخلا نيب امئاد ىئقس اخعب وأ الك باسسألا كلت نع لوهذلل ةضرع

 ق سشسيلو - ريخلا ريبسيت ىف اعماطو ٠ يشلا يسيت نم افئاخ . ءاحرلاو

 نم ريخلا ىلع لابقألا دوعتو © امخغيأ. ربجلا :ىلعم نم مىش كلذو: اذنه

 امهو 6 هريسيت ثعاوب نم رشلا ىلع لابقالا دوعت نأ امك هريسيت بابسأ

 نيذ لك ةي رعيبشبي" ديعلا رايتخا ٠ لب © ربحلا ىنعم نع لزعمب انشا

 “ كلذ ىلع عرشلا ةلدآ رفاسضت عم .شطعلاو عوصحلا ملأب رعاش نادحو

 6: ةهيسش ىندأ نودب عقأو فيلكتلا وه اهو « راتخم الا فلك ال ذا

 يف ام الا هفلكي ال « اراتخم دبعلا هلآ قلخ .نآ دعبو . زاوجلا عرف غوق ولو

 نكي :مل نا الصأ هيجو هجو رهظمب هزاربا ف ىعشنلل نوكي ال هعسسو

 دقو © هلعف قى دبعلا رآرطضا نومعزت نذلا برغلا ةدحالم ةاراحم دصقلا

 ىلجأ ©« بجاولا » هباتك ىف ( نوميس لوج ) ىسنرفلا فوسليفلا مهيلع در

 عرشلا صوصنو « راتخم هنأ ةسفن نم رعشتس دحاا لك وه اهو ؛ در
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 ملو بهاذملا هيذهت مل ء ؟2>هملحب دهعلا ثيدح اياسش انيضرف ول

 هعزي ماوق هيلع مقي ملؤ لامجلا نم ةحسمب صخو « ماطخلا نم ةعلب
 هافاوق « قوهلا تاكمش ىف كايترالا ..نع هعنميو 6 ىدرلا تاطرو نع

 ادمأ ءاقملاب هسفن ثدحي « هىاسش ءاولغ ىق وهو ٠ داسفلا نادخأ

 ميش ىلا رادسلاو رادعلا علخ نم ةقصضصو اذ نم برقأ امف ادب

 ىصاعملا ىلع اربجم سيل « راتخم رثؤم هلك كلذ عم وهو « رارشألا

 4 سج ويسب أم لقعلا نم كغم 2'تاعاطلا يع ادودصم الأ تاللزلاو

 ع هفيلكت لقعلا ىف ليحتس األ « هليمس اذه نمف ٠ ىصع اذا ةمثاللا

 ءوبمسم ىلاعتو كرات هللا نم هل قبس لأ نكلو « اعونمم سيل هناف

 اجوحتحم لصفلا هئاضقو « مزجلا هللا مكح ىلا رئاص وهف ؛ ءاضقلا

 ٠ نيمحارلا محرأ وهو + هتمحرب هللا هدمغتي نإ الا ىلاعت هللا ةححب

 لاق ٠ ققوم هيف ىرامتو ال تابآلا ىتاعم ىف نيب هعركذ ىذلا اذهو
 وأ (08 + ةرقبلا | 6 كلذ دم نم مكبولق تسق مث 2. : ىلاعتو كرايت

 او «انركذ نع هبت انف نم ملت الود : لئاق نم زع لاقو « مهبولق

 ه والرد اب ف ىلا ( ه1 فيهكلا) ( هاوه

 اهعفت اهلك رومآألا ضيوت نيب # انالوم هللا سرح  تعمج دقف

 اذه ىف تسلأ + لوقبملا هجولا ىلع عئارشلا دعاوق ربرقتو « فيلكتلا

 الا ..:ةةيق 7-0 ةياغ هنانلا ىبعرتشلا 6 . هب وعقل

 .٠ (ن) تاسرعلا نيم وأ

 . هملحي ةيربتا بيرت 2 ننلسلا ثيدح - دهاز ةخسن قف (1)
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 ا!كضص متحلاو اهتم عبطلا ردقي رحم 6 اليك موقأو'« ايي ىئىدفأ

 ماقملا اذه ىف .قلخللا قرتكأ دقو 2 هماعزب فيلاكتلا ىفني 3 1 اعفدو

 مهل رادتقا ال نوعوف ةدام نيوعوتمم نيل ودخمملا نبأ ىلا وسعاد بهتك قرف

 ةاعذ ةراحا ىلع
 : ,21) جلا

 7 !"”نومولم كلذ عم مهو ظ

 لاطباو < عئارشلا ىف نمط وهو « ميظع رمأو « ميسج بطخ اذهو ظ
 « ااويسنؤإي أ سانلا متم امو. 3. : .ىلاعتو كرات لاقو + تارمنلل
 ( ال5 ص ) 76 دخست نآ كعنم ام » : سيلبال لاقو ( هه : فيهكلا )

 ٠ رطخلا عضاوم ىق رظنلا ءودس نم:هللاب ذوعت

 4 هيدويرأ| ىف ةمحا زمو ُ هسلالا ماكحأ بق طبخ [ذيف 4 هاك .هن ىتأ

 ممم مهرطق امل ؛ هلزآ ىف مهتم هملع ام راحفلا نم برثا درب مل.ولو

 ؛ ددعلاو « ددعلاب ىيهدمأو « مهاوق لمكأ دقو ؟ فيك + مهب ةملع
 مه كلذ .لعف : لبق نإف ٠ دادسلا نع دمحلا قيرط لوهسو ؛ داتعلاو

 نأ 3 نصت ©« اليمسف هةمو نيلا ذختا ءاسش نمف » : ىلاعت هلوقو )1١(

 مكنم ءاش نأ » « ىلاعت هلوق كلذكو دبعلا ةئيشثم ىلا ليشسلا ذاختا

 قبعلا ةئيسقم نلا ةفاقحنالا نأ ىف ضنلا كلذ ىلع لاهم 8 ميقعسس نا
 هزازتعاو دكسعلا رارتغا ةنظم ةلطهو . نآرقلان نآرقلل !ريسفت اضنأ
 هديبع بدأف . هلك لضفلا ىلوه هناحبس هللا هيلع راقن ام اًذدهو هملعب

 الول هنأ ىنعت « هللا ءامشت نأ الا نوءاسشت امو » <« هلوقب كلذ نع هل ارجاز

 ةأاشتأ همياع قرت هينصق ركل ناك ان نيرا نيئانه قلد هللا قا
 هلك ,لضلا نذاف كاذ الو اذه نوداست# جتتك الو .ةماقعدالاو ليبسملا

 عمن هللا لت  مكمالبسآا نع وتمت: ال » .ليبق نب بالا نوكتف م هلاسيش. لج
 اذهو . الصأ ربجلاب اضنأ ةةييشلا ةنآل نوكت الق « مكادصه نأ ىكبلع

 . (ز) ديهش وهو عملا ىقلا وأ ؛ بلق هل. ناك نمل رهالظ
 . نومورلم : دهاز ةخسن ىا(5)
 .( 79 : هقارعألا ) كدحسلا ال نأ: دهاز ةخكخكس قا(؟0)
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 نوكلهيو هنوصعي مهنأ ملع دقو ؟ كلذ ميقتس ىنآ : انلق ٠ ةوعيطبل

 نودغس ال ةواقش نوقشو « ءاينأؤ : ءايلوأ وكوب يوستا
 "وقاص كَم ولا هقآ ىننا راينا وأ ؛ ىحو نع ديس ملغ ولو ادبأ اهدي
 'ةنف ديري هنأ امعاز « لاملاب هدماف قيرطلا عطقو قبأو « ىغطل لاملاب
 هنأ ملعا : لو : كلذ عم وهو ءدحاسمملاو رياقملاو رطانقلا ءانتا

 « هل احل صم سيلو هديع دسفم ديلا ادهف « اعطق كلذ لعحش أل

 : نام رقلا تلبضو © نابكلا تغار دقق« بتالآلا نانرأ عم قاف
 ماكحأ ىزرضخألا تمحازو * ةيعرتشلا دعا وقلا ىلع امهادخلإ .تضرتغاه

 ٠ مهنأ ملع ام هدابع:نم ئلاغت هللا دارآ : ائلاقف نوقفوملا دصنقاو ةشؤدرلا
 تارقف مهدشا رم مهعنمي ملو «:مهردق جهبلسي مل هثاو 4 نوزيدضي هيل

 .٠ .اهنا وص ىلع .ةيهلألا' ماكحألا ىف :.ةديقفلا ترجو « اهباصت ىف ةعبرشلا

 كلذ ىق قبنس دقق ؟ هفسلا ميكحلا ديري فيك : لبق ناف

 ةبواستم لاعفألا نبأ : انحضوأو ه تل ذالك راسل ع هقايملت هنقاك رشق

  بلااطم فلكم .هنأ :زيخأ اذا نكلو , ررتشت هلو عفتني ال نم. قدح يف 1

 رمأ برقأو ٠ -قدصلا همالكو-:< قنعحلا ةرتف# ميلا فيوم 0 ظنا

 - مهضعب جومي هديسعو ةيراوجح ىآر اذا انم ميكحلا "نأ : هب نوت ض ادن

 مهكرت نسحب الف « عمسمو هنم ةآرم مهمراحم ىلع مهو « ضعب .يف

 ظ مهيد دارإ كاملا وسب ىلع علقس هبرلاو +. الة سياغ و ام يلع

 ْ :” ترماعي 1 ”ثييع جب

 . ةيداجعو زول # انالوم هللا سرح  ,نكلو ٠: اليلق ىسافنأ تلطأ دقو >

 ٠ مثاقلا وزب عدو وع ا بعاو اسمه اوتو

 0 "اهدما
' 

 . نم ميكحب لكلا برش نوكي الف 6 دحاب ساقي ال هناحبس ٠ هللا نكل (1)

 ' طين طن يلع الخ ريش رثملا

 ل



 .ه.ديحروتلا 38رأ نيدو نكر ادهف

 برق 2 مدت نم بتم رعوتب ادع ف لوقا نما ىناثلا نكرلا

 بيلكتلا يجو ىف طرتشس نأ كلذو « قبس اه ةظاخالا هس ةهالا

 نكت مل ول ذا ء باطخلا مهف نم هب نكمتسي ىذلا :هلقغ روضح دبعلا قلع

 رمآلاب ملعلاو همهف لبق :رمألا لاقتما دصق روصتن ال ._ كلذك

 | بيرقتو ٠ ليحتسم وهو ٠ قاطي ال ام فئيلكت٠كلذ ناك الاو  ىلاعت

 مه ةفيلكف : بطاخملا ىلع رمآلا :هجوت' ةرورض نم نأ : هيف كوقلا

 فيلكت ةباثمي وهو + لاحم رمألا مهفي نأ ليحتسي نم فيلكتو + ٍناطخلا

 عغولبلا امأو ٠ تايلجلا ىف مالكلا طبسبل ىنعم آلو « تادامجلاو ماهل

 : هطرش كرادم نكلو «* فيلكتلا رارمتسا ىف لقعلا عم طا رستاما وهف

يللا تا سايب دا يتافاوق اتق لو« عرشتا
 ا 

 ٠ :لايبسفلا قب

 ادوجو ( هسنفت ىغ ) انكمم هب رومألا 5 نأ : ثقاقلا نت رئا 1

 ىف نيناكم ىف نوكلاو نيدضلا عمجب فيلكتلا دورو زوجي الف اعوقوو
 نم نال ىلاعتو كراش هللاب رفكلاو رمألا دورو ليحتسو « دحاو .تفو

 ' روض فيك و ع رمآلاب ةملعو رمّأأ روماسلا مهف رمآلا ردوصن ةرورض

 . هفقف نيدضلا عمج ليبق نم وهف ؟ هب لهجلا « رمأل ىذ للاب ملعلا عم

 .6 ةديقعحلا ةلعاق وه دحاو لصأآ ىلع ةثالثلا_نبكرألا هذه تجحرخ

 لعف بلالتم هتاف ليحتسملا قو زناحلاب بلاطم 4 ديفلا نبأ وهو

 نم دبعلا ىلع ىرجب ال ايكو « نازئاج امهالكو « لعف نع بارضا وأ
 * زوحم امب الا هيلاطي ال كلذكف ٠ زوجي ام الا : هئراب ريدقت

 لصأ نم فئاوط تبهذ + باقعلاو باوثلاب قلعتن : عبارلا نكرلا
 كراش هلبأ ىلع بح و 6 ةير عاطأ اذا ديعلا نأ نول 4 لالشلاو غيزلا

 ٠ هلالا مكح ىف اوبرطضا هاصع نا + ةمكحلا بوجو هبيش نأ ىلاعتو
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 همي لاوبق ةيلع (1)سحو بات ناف شن م أم هلع ومعي نأ زوجي الو ء هبقاعي نأ « ىلاعتو كرابت هللا ىلع بجي : نولئاق لاقف

 باوثلاو *. لقعلا ىف ©" ”غوسم وفعلا نأ ىلا : نوورخآ بهذو
 نايذه نم باريبك اولع مهلوق نع « ؛ ىلاعتو كرابت س هللا ىلع بجأو
 نااف ٠ ءىش هللا ىلع سحب ال هنآ ىلا : ةنطاق قحلا لهأ راضو « ليوط
 قبفحت ىف عطاقلا ليلدلاو ٠ هلدعبف بقاع إو 6 هلضفسم معنأو باثأ

 ضرف ول نم قح ىف ققحتي ابنا بوجولا .نأ + قحلا لهآ ه هاضترا ام
 هلانل « بقوع وأ ميل ولو : ةمئاللاو ,مذلا قدرا بجااولا ك] رت هيئم
 قفحش "الو ؛ عفنلاو رضلا لوبق رع نمدقتت _ىلاعقو كرات يراود ريش
 « ليسمع اناا ةئاسم ىلا للا نيا

 ٠ ؟؟0دنعلا اهنا ىلا تاذاعلا نأ (9يبهمالك ةذأم مطقي امهو

 منال اركسش عقت ىهو « ازجاف هبر نم هيلع رفوتك ىتلا معنلاب ىمت ال
 لطعت امنع اضوع اركش تعقو اذاف اهلقأب ىفت ال لب ىلاعتو كرابت هلل

 لامعأ ىلع باوثلا قاقحتسا لقعلا مكح ىف رمتسي فيكف « هللأ معن نم
 نانحلا لهأ ىلع سيل : اولاق مث ؟ دسعلا هافوت ميعن نع اضوع تمعقو

 نمف ٠ ضوع ضوعملل سيلو « دبعلا لامعأ ضوع هناف « اهميعنل يكش
 ؛ دسعلا لامعأ باو ىلاعتو كزابت هللا ىلع بجوي نم. اليبس لضأ

 ادغ باوثلا ركش « دبعلا ىلع بجوب ملو ه مغللا نم زحش اف ضوع ىهو

 رفكد 200لقعلا قاقحتسا ىلع لدي لقعلا نأ معز نم مث ؟ اضوع هنوكل

 بدألل ققاوملا وه ةيديرتاملا هب لوقي ىذلا هللا نم بوجحولاو )١(
 باتك ىف عفو نآو بدآلا دودحل ىطختلا اهيف انه ةلزتعللا ةرابعو ؛ هللا عم
 ريغلاب تبوح ولاو © كلذ وصنو 6 ةمحرلا ةبسعن ىلع :وكبر ةستك ١ هللا

 (ز) ىلضألا زاوحلا قانب ال
 | . عونمم : دهاز ةخلسنت ىف (0)

 . دهاز ةخسن  مهفلاآ دنع هدكاتن علدش امو (؟)

 يلو ٠ دهاز ةخسن ىف (1)
 : اًيلعتو ليصألا ىف اًدَكَه (ه)
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 ٠ الاهم لوقعلا ىضتقم ىف ىعدا دقف « نارينلا تاك رد ىف دولخلا هعاس

 5-0 ٠ ءاشي ام لعفيو ءدبري ام هللا يكحي ؛ ءافخلا حرب ٠ تاهه

 ؛ اهرارق هعيرشلا ريرقت ىلع لوألا نكرلا متينب دف : لسيف ,قاق

 دقو *: ناتباث للملاو عئارشلا ىف باقعلاو باوثلاو ٠ اهدراوم عابتاو
 : امهركتت انسل : انلق ٠ داسعلا لامعأل ءازج : ىلاعتو كرابت هللا اههامس
 ٠ قح هلوقو « قودص هدعوو ٠ هللا نم ادعو اتنث امهتكلو

 : اذه فشكيو « مالكلا نم مدت ام حضوي لثم برض نيبي اذهو

 : لوقنف ماهبالا

 رسأ نم هصلخيو هقتعي' نأ هيلع قحتسي مل « هالومدبعلا مدخ اذا

 ةيفكت كنأ ةيلع عرشلا سسأت ىذلا رادقملا لب ةيدوبعلا لذو قرلا

 صلاخ دلاخلا باوثلاو + قيطي ام الا لمعلا نم ةفلكن الو ٠ هتكورم

 ةيرحلا ىلع دئاز وهو ىدبألا حورلا ىلا لوصوو بعتلاو بصنلا نم
 اولأب ال وهو هالوم ىلع قحتس ال دسلا نباك اذاف ٠ قرلل ةلدزملا

 ديعلا قحتبس هفيكف ©« قتلا : راهئلاو ليللا ءانآ هتمدخ ىف ادهح

 ظ ؟ ىدمرسلا صضالخلا هتادابعب هقزارو هئسشنمو هقلاخ ىلع

 ققح اذاف ٠ رح تناآف اذكو اذك تلعف نأ : هدبعل ديسلا لاق ل معن.

 هاضتقا قاقحتسا مكحب الاه هلي لودي قتع هديسس ةركذ :ام ديعلا

 تباث باقعلاو + ىلاعت هللا دعوي اعطق تباث ناوثلا كلذكق .٠ هلمع

 ظ «٠ هلبعوب

 مهنع ىلاعتو كرابت هللا ريخآ اميف ءادعسلا لوق ىنعم اذهو
 ْ ) ا : رمزلا ) « ضرألا انثروأو هدغو انقذص: ىدلا هلل دمحلا : اولاقو رز

 0 ١ باقعلاو باوثلا ىف قحلا لهأ يهدم اذهف

 لخدي ام لكب لبوق ول ٠ دذيجوتلا رارسأ نم ارس ىدبأ نآلا انآو

 1 نورئاصلا بهذ مو سيفعل رودمم ىف

 ةا/



 ليبس نأ ىلا هلمع ءازج ىلاعتو كرا برلا ىلع قحتسي دييغلا نأ ىلا
 انر هل نأ م نمرقي هنأ هل رطخيف .هلقعب رظني نأ دبعلا ىلع بوجولا كرد

 أ اور ياوثلا .قدقما هركش نأ وهو « همعن هيلع غبسأو هأربو هقلخ

 هثتحتسا البافتو ٠ نارطاخلا ضراعت اذاو باقعلا قختسا رفكو رئكتساو

 20 5 5 * تاكلهملا نم ىقوتلاو « ةاحنلا كلاسم كولش ئلع لقعلا
 6: تدرو اذا ىلاعتو كرابث هرماوأ لاثنتما بجي : قحلا له مآ 2(١)ل اقف

 ةنضراعم ىف: اؤلاقو. ٠ دبعلا ىلع بجاو: كرد ىلا لوقعلا دقرت الو

 رخآ كلسم هضراعي دقف هومتركذ ام دبعلل رطخي, ناك نثل : ءالؤثم
 هنأ هسدخ ىراحمو هسفن ىف وه ىرحت نأ وهو « لقعلا نابل وه

 هعاط هدمزن الو لعف هرشن الو لمع ةعفش ال هيرو ) بويرم ديع

 ندب كيهنأ ةعاطلاو ركشلا ىلع بكأ نإ وهو ©9( ةيصعم هصقنت الو

 اافرصتم نووكيي لب « هب هبر عفني ال مث هذالم نع هعطقو هدكأآو هسفن

 ىف هفرصنب .ضرعتب ميرو هقلخ كلم نم وهو « اهصقتيامي هسقت ىف

 فقوتت لأ نمضتت اذهف + كلاملا باقعل كلاملا ندا ااا

 ناعسالا هنا لوقلا لين هلأ ىف + ةملاقلا خالك نم عطاق اذهو ٠ لمعلا ىف
 كراست' هئاف هنيعل درو اذاو 4 هلاثتما بحب ىلاعتو كر امنا هللا رمأ نأ ىلا

 ظ ٠ هرمأ لثتمي نأ قحتسي هتيهلاو هتزعب ىلاعتو

 هم تناك نإ هيف .ىنآتي نأ لقاعلا' ىلع سحب فقوم اذهو

 ٠ نيقيلا جلش ىلا ىقرتلاو + ديلقتلا ىقوت ىلع هلمحت
 امل هب نمآ ام كرت نم ىلع ديعولاب عرشلا دورؤ الول : لوقأ اناف“

 عاطم هللا نإ : لوقي نم لوق تحت لئاط الو « هيلع ايوجو دبعلا مهف

 تاصاعم ىلع صوغي ال نم اهلسري ىتلا تاملكلا وم وهو: هتيهلال رمألا

 لوقعلا ريس ىلع ريصي الو ء اهلاثمأو قئاقحلا

 لوقلا» نع كايبسالا بحب " قحجللا لهأ اقف : فهاز ةطست ال 8)
 الف تدرو اهنأن ملعلاو ىلامت هرماوأ دورو ئىلأ' داسعلا حرع عوش انناوحح ود

 . دسعلا ىلع ءبحاو كرد ىلا لوقعلا دشرت

 . دهاز ةخلسن نسيل نيسوفلا نين اه (؟)
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 ولام بوجو ةفرعم ىلع هلقع هلمح اديعو دبعلا رعشتسا اذا معن
 دوقعم وهو ب ةيدوبعلا رارسأ نمو * هب هل ةقاط ال ام ىلع ىفوأل هكارت

 ضارغألا ىلاعتو كرابت هللا ىلع ليحتسي امك هنأ  هدوصقمو لصفلا

 بلط نع دبعلا جورخ ليحتسي لاعقألا توافتو ظوظحلاو عفنلاو رضلاو
 باقعلا بكنت ىف دبعلا ظح تبثي مل ولف فيلاكتلا كلاسمو ظوظحلا

 ةبحم ىعدأ نم ٠ لوق لحمضا اذه نعو ٠ بجاولا هقح ىف ررقت ام

 هروادت قولخملاو ه ظح وذ هب ىظحي نأ نع لاعتم هدوجو ناف ٠ اقح هلا

 ةبحملاو عفتلا بلجو ررضلا عفد ؛!7اهعمحب ىتلا ضارغألاو طظوظحلا ىلع

 نع سدقتم هناف ارهاظ اهتقيقح ىلع ةلومحم ريغ ىلاعتو كرابت هللا نم
 هتدارا : هدبعل ىلاعتو كرابت هللا ةحمف + ناقوتلاو ةقرلاو زيحتلاو ليملا

  سدقتم وهو + هتعام ىف هتماقتسا : هبرل دبعلا ةبحمو « هيلع ماعنالا

 ء اظح لاشي وأ« طظح هلام نأ نع ؛ هلالح نع

 - حملا عا لامآ ةيقرلاو ظ

 6 حورلا نم انف اه نقي ىلاعنو كراك تأ نأ هيف لوقأ 0

 زوجي ال اهتيع ىف ةيؤرلاف الاو ٠ لامالا طانم انهو 4 حور هيزاود ال

 ةيوقع ىهتنم اهب نرش نأ + هتردق ىف .زوحب ناكو 4 ةلومام نوكت نبأ

 ءرملا دحي نلو ٠ نآلا « اهوجري امك نونهوألا اهردحي ىتح « راقكلا

 الولو « املع هتركذ امب طيحي ىتح « ناميالا:ةوالح .انالوم هللا سرح ب
 تس“ امل نئاقعلا هذ» يقاثلا هنأرب يدق + هللا قيفروتي اةالوع ني ىتنق
 ناف ٠ فيناصتلا نم ائيش اهتنضأ مل ىتلا * باوبآلا هذه رارسأ هيلا

 ةيردقلا متيواس دقف « باقعلا راعشتساب .بوجولا كرد متلقع اذاف : ليق

 ' :اومعز مهتاف ىرثلاو ايرثلا نيب ام مهتيبو انيب : تاهيه : انلق * مهدقع ىف

 كردب نودرفني مهنأو ٠ باقعلاو باوثلا برلا ىلع بجو: لوقعلا نأ
 + عى ىلاعتو كرابت هللا ىلع بجي ال : انلق نحنو ٠ مهلوقعب تابجاولا

 عفد اهرهاظ . اهتقيقح ريغ ىلع اهلمحب ىتلا : دهاز ةخسن ىف (1)

 . عفنلا بلجو رفلا
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 ٠ ايش هديسع مازلا برلا دارأ اذا نكلو ٠ هيلع بوجو لقعلاب كود الو

 بانتجا ىلع مهلوقع مهثحتستف رومأملا كرت ىلع مهذوتو مهنرمأ
 عةلقعلا مولعلا تمعمتت دقو ؛ قدص هدبعوو « قح هللا دعو 'ناف « روذحملا

 ةيلكلاب نيدمئاح لوقعلا ىوذ نم ةفئاط تدجو امف 457ىدهج نف لك ىف
 دق مث ٠ ةدعاقلا نوردتبي مهنكلو ٠ لوقعلا كلاسم نم « 2« ىلج كلسم نع

 امل « ريدم نول تاريعتملا راقتفا نأ ام ادهو ليضافتلا نع نولؤ

 ربدملا ةفص ىف اوفاتخا مهن كلو دحأ ه هركش مل لوقعلا 0( ابنك نم ناك

 لفشأ ال طبخ ىلا ٠ ىلكا لقعا : مهضعبو ٠ عبطلا : ءالقعلا ضعب ه ةهامنسق
 ىف هرظف لاط نمو قجلا جهنمل ن نوقف وملا ”دبتسا مث ؛ انالوم ةحبرق هن
 يي« ليصافتلا ىلا ليآ « ءالقعلا فالخ راثم نأ : هل نيش تايلقعلا

 , «©هسفتلا اذه نم ضرغلاو ٠ لوضألا

 ريصمو ؛ روذحملا ىقوتو « بوبحملا بلط ىلع ةلوبجم سوفنلا نإ
 ءاولزف هليصفت اونسحي مل مهنكلو ٠ الصأ ركتتسم ريغ كلذ ىلا ةيردقلا
 .220رضلاو عفتلا ,نع هن احبس برلا هيزنت نيوو 4 هرامتعا نيب اعيمج نحنو
  لوقلا زحف اذاو ٠ همهافل حبصلا قلف نم حضوأ وه ضرعم ىف ىرج امك
 فيلاكتلا كرم نأ نابسسأو 5 ةيدودعأأ تافصو ةيونرلا ماكحأ .ىف

 كردم نأ حضون نأ : نآلا ناح دققف 4 :عئارشلا دورو ىلع هفوقوم
 ثلاثلا ٍبابلا وهو « مالسلا مهيلع ءايبنألاو لسرلا نم ىقلتلا : عمئاربشلا
 ظ ظ ف قورونأ» قلو« ةضوقل باويبأ نم

 لهاتيل ةيلقعلا ءولملاا ىلع :فلؤلا رزابقلا .قيايم ىلع اذه كلدي )١(
 . (6 ) هتوحب ىف ةداجالل

 . تايلح : دهاز ةخسن ىف (؟)

 . كشر مثا ١ ةخسن ىق٠(0)

 . نييحلا ١ دهاز ةخسن نق (5)

 ب رشلاو لدي ي عقرلاو * دهالز ةقسن يف ام)
 ىو



 تنأ وبنلا تاب

 مئاضلاب نيرو د ةسفارلا نوف ره تاوبنلا + ةفكاط تروق ذق
 محضوأب زاجيالا ىلع بيجن و اهب نوهومي ىتلا مهكلاسم ىلا روسشن نحف و
 فلاخب امن اوءاج نإ مالسلا مهيلع ءايبفألا نآ : هوركذ اممف + هوجولا
 ْ « تقم لوقعلا ىفف اهتخاوم امي اوعاج ثبأو ٠ نودودرم مهف ٠ لوقعلا
0 

 لعمق حيييل او ١ لولا ٠ هركتتت ال امي اوعاجأ مها:
 اهكردتت ال لوقعلاو ٠ ماكحلا قلعتت امهبو « ديعولاو دعولا : 0

 « اهليصافت ىلع فقت مل حلاصملا تايلك ىلا لوقعلا هيوم ولو
 لقعلا هحضوي ام ىلع مهئيجم لمح ىف عانتمالا مث ٠ اهحضوت عئارشلاو

 , لوقعلا ايانضقب ملكت نمو + اهب نيركذم تالوقعملل نيدك ثم نون وكيف
 مث( هب ملكت ام ىلا ةدشرم لمعلا تناك ناو ٠ اول همالك دعب .مل

 م مفاصلا ىلع ةلالدلا ىف عنقم ىلاعتو كرابت هللا ه هرطخ ام ضعب ىف
 : اولاق مهنأ هوركذ اممو ٠ ؟؟7اثيع عنصلا عب "اذه نم ةبامكلا ءارو ام. نكن

 قاع ةيييقنسم هر اعريج واو + اهرسابا وسل نقسرلا رش ىف لعب

 : دوحسلا ىف ؟"”سيكشتلاو ةرضملا ريغ مئاهبلا مبذ كلذ نم اودعو

 عةزدجو تاملك ركذن نحنو ٠ ضرغ ريغ نم رامجلا ىمرو هلورهلاو ىعسلاو
 : لوقنف ٠ ةيلكلاب داوملا ةذده مسحت

 متينب مث « راتخملا عناصلاب لاوش رثعم مكمعزب مكنا ةمهاربلا رشاعم

 رومأم « هحبق متيعدا ام لكو .٠ هنيسحتو لقعلا حبقت ىلع تاوبنلا در

 كرابت هللاف ٠ يئاهيلا حبذ امأف + ىلاعت هللا لعف نم هلثم مكيرن نحنف . هب

 معد. سلا

 تق

 , نيكمتلاو : دهاز ةخسن ىف (0)
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 لحس ؛ هور ال د نيا نا نايسأت 4 3 كل ويا

 وا

 ادبع هللا قلخ ول : لوقنف ٠ دجاسلا:ةئيه حابقتسا نم هوركذ امو

 ىداب هكرتو + اهب رتتسيف هثر رامطأ نم هنكمي مل مث« دجابسلا ةثيه ىلع
 لاثمأ مضوملا اذه ىلا ىهتنملا درطتاو ٠ هلعف نم كلذ حبقي الف ةءوسلا
 ليصفت ىلع اذه مهلصأ اونب امنا مث ه. هوركذ ام عيمج ىف « هيلع انهبن ام

 قح ىف لصفتت امنا لاعفألا نأ انررق دقو « هتاحبس ةلالا: قح ىف لاغفألا

 انمالك :انعيسشتأ اذاو -- سدقتو كلذ نع هللا ىلاعت عفتنيو رضي نف

 00 ب هللا يفي قست هويبقب ياي يلا مقالا نيا هنيباو

 هزمأ هدابغ نم .اذبع ىلاعتو كرابن هللا فن رعت ةزسنلا :

 نآ ررقت اذاو ٠ تالحتسملا نم نبل اذهو ةداع 5 تاس 2 أ

 تونش ةلالد ىف الصف كلذ دعب ركذنق تالحتسملا نم. تسي تاوبنلا

 هلالد“ هوجو ىف الصفو اهطئارش ركذنو ةرجمملا ىهو اهعوقوو م ةربقلا

 كااايصلا تاماركلا تاشا .ىف لصفو لشرلا قناص .نيلع .تاوعملبا

 - * ياسو ةيلج هلا .ىلس دمحم الوم اف كبس ' ةون تانا
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 لبصف

 تازسجعلا ق

 انيسرإلا تلوم 2 مالبسلا ولع لسرلا قد تقالإلك تيبس .
 أل .كلذب ثيمس اهتكلو + زجعلا قلاخ ةقيقحلا ىلع رجسملا نيف «. ازوجتو
 ىلع لجو زع هللا هرهظي امب نايتالا نع زجعي ايبن سيل نم.نأ امهب رهظي
 : اهنم زعو لج هللا ء سلا نايا نحت طئارش اهل( ةرجنعملا مل ' ىبنلا

 نوكت الو ٠+ لعفلا ىنعم : رع وأ ىلاعتو كرات ل اتخ نيكي دلل

 ةئلزألا ةتافص ناف ىلاعتو كرابت هللا تافص نم هنيدق ةفص ةزحيعملا

 ييصتتس ناوتإ لإ اه ةرجعللب « نئذلخلا ,ضعي الثا ساصتخل 1
 .٠ ةومنلا. ىعدن نمد

 ءاج أم ناك هللا ةردق وأ هناحبس هللا ملع ىتزجعم : ايعدم لاق اذاف
 اذاو ٠ .بذاك نع اقداصص هقاحبس هللا ملع صصخي ال هناف ء الاحم هب

 نبأ. نكمأ اهحرشنس ىتلا طئارشلا عم ىلامعت هلل العف ةزجحملا تناك
 ها, هيملن ىلع ترهظ نم قيدصت اهراهظاب هللا دضق : لاش

 ةوبنلا ىعدم نأ : هي داوملاف ه لعفلا ىنعم ىف وأ : [قلاوق امآَو ظ

 نع مويلا اذه ىف قئالخلا عنمي ىلاعتو كرابت برلا نأ ىتزجنعم : لاق ول
 هددح مكح هنأل لعفلا .ىنعم ىف هنكلو اقتحم العف شيل اذهف مانيقلا

 ظ ٠ 0©2بلسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن قيدصتل * ىلاعتو كرات هللا

 نم ردصد اداتعم ثاك اذأ هتاف + ةدانللا اقراخ قوتك أ © مهتما

 حوضوو هب هريغ نع هزيمت و « ىبنلاب هصابصتخا ريغتي مل بالكلاو قداصلا

 ةذداعلا قرخ ققحتي فيك : ليق ناف ٠ هيف بالمالا نع ىنعي كلذ

 ؟ قلخلا ةماع نود اهب نورثاتسي عئادبب سانلا داحآ صاصتخاب ملعلا عم

 مالكلا نال حيحصلا وهوا ع نيشلا قيدصعل 1 عار طف الأ ل
 . ىبن لك ىف ماع

 اذن



 دق نوكن نأ نم نمآت مل عيدب ءىشب ىنأو ةوبنلا ىعدم ىعدا اذاف

 ٠ سانلا نود « هب صتخا ام راهظا ىلا « هب عرذتو ىفخ ملعب رثآتسا

 هكولام الو ةفورعم ريغ ةضاخ ىد ماسجألا نم مسج ىلع رثح نباك امدرو

 ىدبم ىدبأ ىلو ٠ ةباهن ةيودألا صاوخ ىلا ىزعت ىتلا عئادبلل سيلو
 افقراخ 6 ديدحلل هيذح اولخنتت هن |وعمسد مل ؛ رطق ىف سيطانعملا رجح

 ؟ هم تازؤسللا يم ىذلاب امو 4 اذنه نع قاما نكت ٠ نامل

 ٠ رئاصبلا ووذ هلاثمأب لفتحي الو ٠ ةفعضلا ىلع هيومت اذه : انلق
 العف نوكم ام امهدحأ + نودسق مسقنت ةرحعملا نأ: : هنع باوجل .لسسو

 ناك نراف 4 ةاتنملا نم ايهم نوكت : ىناثلاو ِ هداعلل اًقراخ اعبي دي

 : لاكا كلذ كايف ٠ لاةملا اايتتمشت ىلا ثا ريدقتلا

 تقبس امك . مولعلا نم ايا زم ماوقأ صاصتخا دعب مل نم نأ

 نع ؛ ةداعلل ةقراخ ةعيدب لك ىئرحت نأ زرعب سيلف آب هيلا ةراشالا

 هل ركذب ام لك زيوجت ىلا + كلذ ىف رمألا ىهتني الو : رهاوجلا صاوخ

 , ةهادبلا رياك و + هقنع نم لقعلا ةقبر علخ دقف : كلذ ىلا ىهتتا نمو

 (7اناعث اصعلا بالقنا نأ ىف كاش كش ولق ٠ لوقعلا تارورض لوح و

 وهف « مولعلا اياقخ ىف ةيزم كردو رهوج ةيصاخب هيلا لصوتي .امم سيل
 تاولص ىسيع دن ىلع ىرجي ناك ام ردق نم كلذكو ٠ء هلققع ىف باصم

 ىلا صربألاو ةمكذلاو ةمكألا ءارباو ع ىتوملا ءابحا نم همالسؤ هيلع هللا

 قئاقدب نورئاتسملا اهيلا لصوتي ىتلا ليحلا نف نم ه هتابآ نم اهريغ
 نيمنت اهناف .٠ قراوخ + تازجعملا نم ناك امف « هوتعم لتخم وهف ٠ مولعلا

 صاوخ اهب صتخي ىتلا رومألاو « ةعيدبلا عئانصلا بتارم نع ايعطق ازيمن

 حضوب ىدلاو + ةزحعملا طئارش ىف ةداعلا قرخ ىنعم اذهو ٠ سانلا

 هه سس

 . ةيح : دهاز ةخس ىف (1)
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 هلم خئالحتاو “ ضاوخلا :هب :نصتخت انه, رهظأ, خم نأ. كلذ :قفا قلسعلا
 ةلؤاحمم ىلع زفونت»:ىعاودلا:.ناف :٠-هنسفت يلا. اسمي :ىغدور *: قئاليخخلا
 ادب نم :ضراعيشو 6 :4ي ئنا.ام :لثس# نان اولا: .ىلاهنيشعلاو ةتمفراعض

 .لثم 'هيفا:عقوتي اهم: ةؤبتإا :ىعدم هي؛ؤتأ ام ناك -ناؤ“ ٠ !ضرقلا ىلع ةفصو
 © نيمسقلا .دحآ ف .ايهل كل وكيفتلا ضارتعا عم 4 هناوسش تست مل كلذ

 نم اعنم نإك ام امأف ٠ هسفت ىف اعيدي ؛ ةداعلل اقراخ نوكي ام وهو
 نيملاعلا ىلع مويلا عنتمب نأ ىتآ : ةويللا ىعدم لوقي نأ لشم « داتعملا
 ةسلع ةيزم نم لقاعلا همهوتن نأ لاحتسا كلذك ناك امف «. مايقلا
 ٠ ريرقت' لضف ىلا هيف ةحاح ال نيبتسم اذهو هتيصاخ كردو « هضخ
 .٠ تازجسملا طئارش نم +« ىناثلا طرشلا ىف انضرع رادقم اذهف

 لثمب ناينالاو « هتضراعم نع قنالخلا زحعن نأ : تلاثلا طرشلاو
 قارخن ان هصاصتخا نم هأعدأ ام لطبل ضراعم هضراع ول ذا هي ىتآ اه

 + هل ةذامعلا

 ؛ اهل هاوعد عم ةزجعملا رهظت مث ةوبنلا ىعدي نأ : عبازلا طرشلاو

 ةقباطم هرايثخا تقو ىف هراثإا بسح ىلع عقتف , اهي قئالخلا هيدحتو
 ءاش نإ احورشم ىتآيس امك هقدص ىلع اهتلالد رس ادهو ٠: هاوعدل

 ٠ ةزحعملا ةلالد هجو ركذ ىلع لمتشملا لصفلا ىف زعو لح هللا

 نأ : لاثملا كلذ نابيو ء هل ةيذكم رهظن ال : سماخلا طرشلاو
 : تلاقو تقطنف نآإلا هذه ىئدد قطن هللا ىتآ : لاق ول « ةوينلا ىعدم
 ىذلا ىتقطنأ دقو يباذك رتفم اذه ىبحاص نأ داهشألا رشاعم اوملعا
 ىعدم لاق ولو هييذكت ةيآ هذهف هويتكجاف «٠ هيذكتل « ءىث لك قنطنآ

 ع هاعذا امك هللا هايحآف تملا ذه ىبحد ىلاعت هللا نبأ : ىت'آ : ةوبنلا
 سرح ب هارآ ىذلاف ىعدملا بدكتب دهشو « قلذ ناسل هلو ماق مث

 ذا هقطني. دحتن مل هئاق زاحعالا ىف حدقي ال اذه نأ  هالوتو انالومهللا

 جة
 ( ةيماظتلا ةديععلا ع نة )



 ةداملل اقزاخ.6 ادن « ؟يمآ : نلاعتو كرات هللا هاخأ نآ دعب هقطن سيل

 فكي وأ .«. نموكي نأ دعبي مف م ايح ماق !ذاف + هتايح ىف هزاجعا امناو
 «::قطنملا نع ةزجسملا ناف :ةدقتلا .ةروطلا يف : فيلا قلنا كلدك .سيلو

 رسب تازجا .طئارش :نم :هانلواج ام مامن وهف ايذكم ىرج دقو

 هي د ا 0 د. هى ع اويل شل 4 لسبلا : اهيف اتضارغأ
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 ةتسق 0

 ١ ” ةزجعلا ةنالد هنخو وأذا 3ك + ةقرط هشام

 هيلع ترهظ نم قدم ص قلع 5 ناب

 أ 0 هريس نأ : 3 ع حو

 ىلع لدب هنيعل .لعفلا ناف ٠. لعافلا .ىلع لعفلا .ةلالد .بسبح .قديبيصلا

 .اهك صيصقتلا ةدارا ىلع لدن. ةزئاجلاةؤجخولا نضجيب هصايصتخا « هلعاف

 لاد ريغ لعف .روصتن .الفإ ؟17ةديقعلا تمم ىف. .لبسلا. هده ديهتتلا قيم

 لابصتا ريغ نم طن ىلاعت هلا هرهظن ةداعلل قراخ عئتمب الو 6 لعاملا ىلع

 حمضتن كلذو ٠ لوقلاب قيدصتلا ةلزنم اهلوزن ٠ تاوبنلا ىعدنم قدص
 : لوقنتق ٠ اهنم ضرغلا حضوتو اهضرفت ةروصب

 رمآ مهي زح دق ناكو هيلع مهلوخدل ىدصتو ه ساتلل كلم سلج اذا

 مئاق ماق م مهبتارمو , مهلزانم اوذخأو هورضح املخ مهم مهيلع لطأو « مهم

 دعي كي ملأ م قط ةسقأا سانلا رشاعم : لاقو كللا صاوخ نم

 رمأ ىف مكيلا هلوسر انآو + احافك مكتبطاخمب هانايتعا رجم مل « كلملا نأ
 كلملا نم يىآرس هده ىاوعد ىف انأو مكب لزت ام هلئاغ مكنع أرد

 ظ *' عمسسمو
 فلاخف ةلاسرلا هاوعد ىف قداصلا كلوسر تنك نا : كلملا اهيآ

 لؤن ٠ لوسرلا ىوعد بسح ىلع دعقو كلملا ماقف ٠ دعقاو مقو كتداع
 هذه نم ءىث « رحب مل ولو .٠ ىلوسر تنأ : تقدص هلوق هلزنم كلد
 قوي دير نازي ويم يوحي رنا وع اجا ماو واسفل

 35 كك

 قاع امر صيصخت ةدارالا قلع 58 : دما ةخسن ف (!)
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 اذه ىزعمو * هب الصنم ىؤعدلل .اقفاوم عقي مل هنأل « قيدصت ىلع
 لدت اهنأ نيدو « ىوعدلاب ةزحعملا قلعت طارتشا هحو ىلا كشري لضفلا

 رشاعم : 417 ىلا لاق اذا كلذكف ٠ لوقلاب قيدصتلا هلزنم لزنن تبيح نم

 يتوأ 8 رحب قلخو هلصعلا بلقو#. لاول ءابحا نب متفرع ٠ داهشألا

 لحف نموه ءانستأو © ةليصوو ةنطفي هنلا ليصوتف وأ « ةلصت. لاح امم

 اةوعتلا“ ئوعد ىف اقداص تنك :نإ .براي: ٠ ةيلزألا ةردقتات. نت امسملا هلالا

 ”| لما "كلذ: ناك + .دانرآ امك :227تللقت اق 3 ' 50ه اضعلا . هله بلقاق

 ب 1 يام ١ :لوسودتتا كلت "ياهو كراب ابق هللا لوق ةباثمن

 ليي د 2 يالا ىلع ع | .٠ لوققعلا _تازورضيب ةكردم
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 [يفدج م طتوم اج 7: بوو أل ناو ةقيسا ىو
 ا ل -..رغييلا لقا هيج اضصملا هذه : دهاز ةخن ىف (5)

 1 1, بعدو اهاوأ امك_تقلفلاو فيلقئتاق ؟ دعا: ةكيم قا ©
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تاسماركلا
 

 اسوا خا ١ خو اع

 درلاو 6 اهأبا نق تلا قو ءاهضو اهتامثا مروع طبل ريق 5

 هللا ءابش نأ رطسأ .ئف .« هبابلا .نالا ركذأ- نيبو سرس اكلنا

 1 ةءازعوا ل

 قلاسلا نحب نبع ايفا +. هايج ليغ ني سما تادأعلا. قراوخا 53

 : ءامسلا ىوطيسو + ضرألاو .تاومسلا .طف نيف ع سدقتو ىلاعت بلا

 رشنو 6 راحبلا رحش و ع لابحلا ريبسسو نضرألا ريغ , نضرُألا :لبديب اليد

 حداق اهب نايتالا ضرف ىف سيلو « ةميدبي ىأي نأ ىلع ردإبق ؛,ىتوملا

 لدت امناو « اهنيعي لدت ال ةزجعملا نأ .: اقثآ ةركذ اناف.٠ ٍتاوينلا ىف

 ٠ ةوبنلا ىوعد مقت مل اذاف : ةوبتلا ىف .ىوعدلا قفو ىلع عفت ثيحي نم

 اماركلا رحت يف سلك م احب ا ةيمو د دان طع مفي اللا عقارا

 قبس ام ىلع ه.ةزجعملا ةلالد هجوب ٠ ةطاحالا تعقو اذا « تاوينلا ىف حدق
 قطن دقو +. زاجصالا هب مرخني مو ٠ هناحبس هللا ةردق يف ؟9”زاج اهو

 ٠ باتوم الا هدححي الخ راثآلا هب ترتاوتو نآرقلا,هب

 نم مالسلا ااهيلع ميرم ىلع لد ام اهتمفأ: اناآرقلا' هب نأ ان انف“
 تاج اه « السلا هلع يل ةرجس ردقت نا ليش تيا أ

 لقثأآ تبهذ ولو ٠ ةوبنلا تون ىلع مدقتت ال تازشملاو 1 فول "لبق

 ٠ محو :كقتملا خوف .تزواجل 4 .اهيف زاثآلاو تانك ىف همام

 ؟ هيلع رهظت نمم ىوعد عم تاماركلا روهظ زوجمأ : ليق ناف

 05 ءاحع اهو - .دهاز هتك َق 1(
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 ٠ ةلسرملا ةقلطملا ىوعدلاب قلعت ثيح- نم لدق ال ةوجسملا ناف + زاحعالا

 قلعت ناف ٠ ةوبلا ىوعد قف ىلع قت ”ثيح نم © ةويتلا ىلع لدق امثاعو

 اذا و .ىووعدلا كلت“قددص' :ىلع كد 0ىىرخ .ىوغدب . ع ةداع قراخ

 :كلملا: ايها لاقو ه: ءانزيوض ئذلا د وهشملا .سلجملا .ىف ماق”نم دهشتسا

 .كلدك. بتنك :ناف:.م :"7كسلجم ىف نيصتخملاو : كددع نيبرقملا نم ىنا

 : كلذ نم ىرجب اه مث .٠ هقيدصت ىلع لد + كلذ كلما لعفف دحقاو مقف

 لدي مث :ةلاسرلا ”ئونسشب“ اقلعتمادىئزجع ل« اذه :لثم“ نأ ئلع لدي ال

 ينانسلو كازا هللا ةنئلم“ نأ“ نكت تنننل * ' معنا د 'اهيعدم 'قددتص قلع

 ىف:هان نكذ "ىذلا و: زايتخناو' زاثثا َنيغأ خرم + ناغألا : ىف كناماركتلا راها

 'منتتسا الو < ةتردق: تلج: هللأ.ةنتن "ذب قزحتت :امعا. رابخألا ىف ل « .زيوجتلا

 نه: ةيناؤيرلا" ئعتم دن ىلظ ةستف 'هللأ رهظن نأ": .ةلنتهملل ةدعاقلا ىلع

 انثيرخ”نؤعرف عم لثدلا هللا ' ءارجأ خرم ١ : :ضيصاقألا ' يف دوو امم داتنعلا

 يقي 8س هم يبقا رص ربي عدول يلم م دهمض 7 هل ب سوسم بع يام 0

 1 لاف“ ةزحشملا ةقراخ ”ءاضألا“# ا را «لاوحلا هيا نع

 ىوعد. قفاوت ,ثيح نم لدت امنأو 7 اهنيعل ,لدق اي ةزجعملا نإأ : ارارم

 قفاو اذا : ,لاقُي ىنح « قيدصت بط ؛ . ةيهلالا نعدي "قم عم سيل « ةوبنلا

 : .ىلامت ةلوق ةلزنم الزا اذه ناكو هللا نم قيدضتلا ىلع تلد هب ءاجن ام

 2 لا جويا رح ديا ا 1615 دف يب + قدح
 د دا .قيفاوتلا هللا و / م عم ) هيلع

 7 ع 1 2 ا
0 8 0 0 

 لا 0 هك. و
 ايارإ 0 هالو 5 تلا ناركب

 1 : م وع 6 9

 ع : 5 . 7 نك 7 5-5

 2 7 - 2 5 ل 1-5 0007-0 1 5 7 : 8 ا 5" 8 1,3

 1 - ل 6 عم نا ع م 5 لا مسا 5 َّ 3 5 ا : 3 4 3 5 3 ا ف آ 3 5 - 1

 م 0 5 .--_ 03 ل نابل تنل ١ 1 : و "ا 1و

 : 4 1 ين ايه ةوننلا ىعداز ىذلا ئوعدب ::دهاز ةخبس.ىفا(١1) '
 .بباسءد ب... . , كتبحم ىف نيصلخملاو : دهاز ةخست ىف(

 0 ِ 35 م : م”. نيس وعلا 1/10 د ام : دهاز هةحسل 5 ن.سيل نزلا



 ملسو هلآو. هيلع هللا ىلص دمحم اثيبن ةوبن :تابثا ف

 دحلم ةتوبت ىف نعطلل ضرعت نا : كلذ ئف مالكبلا”حاتتفا نيف لوقت ”٠

 ذرل ضرغت لاف ٠ الأ هيلغ ريدملا "عفاضلا ملعلا تاسئا : هجولاق لاظعم

 ناك 'نإو' # قيسس امك ةلمجلا ىلع تاونبلا هيلع انتبلا يضرب“ قب
 هني كسشي ان" لك ناكو « هتملاكم ببرق ىنيف ةوبنب لقي ايلف' نضرتعملا
 : لق ناف * اعطاق تويت كقرتغأ تميف ةيلع اسكمتم انعظم هب لواحت امم
 :امهدحأ ٠ ناكلسم هتازجعم تابثئا ىف انا : اسنلق ؟ مكلوسر ةزجسم ام

 « كإارقلا زاجعا هجو ىف سانلا رثكأ دو ٠ .نآرقلا زاجعإاب روطتلا

 نأ ول ساسلا مظعم رايسيصو 2 ايلا :ىداوأ د «نبف اودعطقتو

 جراخ هلازخلاو ةغالببلا هنزيب . مالكلا فو هم ىلع زيملا نآرقلا

 ىف هزاحجعا نأ قرعيبمعأز معز مث ٠ ثتألذ ىف دابضتمللا نع

 هدولسآو ةقئافلا ةلارحلا ىف : مزاجعأ نآ ىلا : يعز يقرع تارا

 هدأت فقوم اذهو +. زيحار لاو بطخلاو وثنلاو مظنلا نيلاسأ نع جراخلا

 ىلامت هللا نوعي ناو ٠ نيونعاطلا هيف نمطو « نورخآلاو نولوألا هيف
 5-5 هوه ولا حضأو. نع ناو قحلا :كلمتس هتف ئتآ .هكافؤا نسحنو

 : كلذ ىلآ ىمتشملا ميلف. ٠ :نيلطبملا .نعاطم ضافتاو "نيشئازلا..تاميونت
 زواجم.:تاداغلل قراج .هتلازج ىف لأم نآآزقلإ : زاجعا ختي. نأ :مار: نم
 ناف قحاا. كرذم نع داح دقف ٠ ؛ءاحضفلا نسللاو ءاغلبلا دللآ. ةحانصنف
 لارج ءاصتتا دنع ققتحتن .مف .اهرثتو :اهمظن .ئف. برغلا مالك قطع نب
 .ءاحصقلا مالك ىلع ةدايزلا ىف : ةداملا نع جو رخلا» دنع :لا. :نارقلا

 مكن (2120فدهتو اطلغ نظو اططش - فلكت -دقف كلذ: تأ را تفلكتت“ * رهو

 + هل محلي مل فسمعت .ملاو فصتتاو فصنآ نمو ليصحت ريغ ,نم ليوطلا

 )١( اكدشمتو ©: دهآز ةخسن .ىق .
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 ؛ ةلهان ىثعأو ريهزو ىدعحلاو ىنايبدلاو سيبقلا ءئئرمأ رعبت نأ

 نع ةلازحلا ىف رصقت « 0 ءتسأ نم اهريغو عيسنلا تاقلعملاو

 ترهظ ول ه1: نلت الووق .يىآز- قماسد هيلعد4بن ام :مدي نم مث نإآرقلا

 35 ع 0 بجامع نع كارلا ثق نحل

 تان و ةحاسلا يآ م ا

 ٠ كلذ لني لاجعالا تبثي الو هلا صتخا ايف راين الو هنق ىف

 دداتح © ةرجعملا يف طوشتتا نأ انمدق دقو
 85-00-20 م

 1# عار طاو 1 كسب و ا 0 ددب سوتلا 3

5-57 

 ف 55 ُ :ناوتطلا دودسح*ةدانتغلا قرح يح اتصف "نأ

 عسب“ ذانفلا» 2 ةعيب زق“ ةكاومخالا 2 مناع هب زيي ةنلآ وعم مقوتإ ا

 ةناحتاول اخ ,”نكللذ راق «اذاو ل وغ ةكضب و6. كتف“ ةداضاو* 4 مآ ةياقثو

 لوضرلا“ دعا: لقت لب. ةداعلا  قرخت عل نآرقلا: ةلازجح نغدي ال نأ

 انت انك-) *7نإكرقلا“'لثمب“اوتأب نإ :ثرعلا اقف خلشتو ةيلغ لأ :ىلنص

 7 ىلع“ جو سام و با 0 : ىلاعثو 3 ني هلاوق هنع

 لا ا ادي لغتي“ كيو اذه لا رنأ

 بيب 8 .نكيقلاو. ٠ ءر ةنييشيم 00955 امين .هيدجعلا ص ريجاتا

 نابتإلا -ىلع ؛!ؤردقب: ملف.( 1 هبولبسأو هتلازح ىلا مهرادتقا غم نع: ا

 تركو.« :علسو,هيلع.هللا ىلبص:هلويمرل يلاعتو كرابت. هللا نب اس م ؛ هلثس

 ئددك رافكلا: عيبجب مفطت ضرألا.: راطبقأو..« رويصعلا بزمو:6: روهدلا

 لك فو ةمولسإلا ىف نعلق نم ,اونكمتبس نأ :مهقوبثو © « ةدفانلا نطفلا

 رتجق ترصقف .ء .بيرجلا ةبمل. ىلع رثبلاو. مظنلاب ف ولغتشم :ةقئالب: ممزم نطق
 : ..امطق: .نيبتف ع فيقو 0 نيب سمو. ةابعيرأ خوف :ةضراعملا' نع تي

 ظ
 ليمارس مف وو هع ةطتمما ظ

 0 2 ا لا و محن او و

 .رتعلز ةكسن يه لقا : نويسوتلا نيب اع 15
 ! اسفل رىل# : ءاآرسالا (*)

 /؟

1 . --. 9 3 
0 1 33 . 

 1 1: 2 1 م [- كك يجدوا نناقش ايل 9 اأو مك



 اذهل ىده نمو « اهبسقتآ ىك' ةعيدبلا لاعفألاب بئاوعلا قرخ نم

 نونعاطلا هركذ نعطم لت سكمناو « ريدملا ىلا ىلا دشر كتف : كلما

 هحولوو هلازحلا ةنار نع نارا طوقس ناوعبلف .ةرات مهن أف ادساتو !دضع

 قراخ ريغ هنآ نوعديو ٠ ةلازحلا فرش نوملس ةرزاتو كنيكرلا ىف

 كبايتاالا نع قتلختلا هلي (17قرصف روقملا تفرض فيكو 2 ةداملل

 .٠ جبإد عقوأ هلثمب

 ناك ٠ ىوصقلا ةياغلا نع دعبأو « ادخآم برقآ ناك ام لك مالكلا ذا

 « اهعانتمال قبب مل « ةضراعملا رحت عل اذاف ع هتضراعم ىلا ردتن نأ ىرحأ

 معصم قلحلا ىلع نألا مايقلا عنتنمب هنأ نينا > لاقو ىبنلا ماق ول: ا

 انالوم هللا ىمزح ب ىدتهي ٍفيكف .٠ زجعو هنامز ريغ نم. هيلع مهرادنقا

 :ةلازحلا ىف ةداعلا نع هحورخ تبش. نأ لواحب نم « نآرقلا زاجعا ىنلإ

 مهنكلو : قلخلا تارودقم ,نم' هلثم .ناف مكحلا ىف رودصلا ءافسصو

 ٠ مهانا هللا فرصب نوعونمم نودودنصم

 ةديقعلا ةيثاخ وهو ٠ رطاخ هب ىرحب ام .سفنأ نم لصفلا اذهو

 ةيحاصعلا بلق نم غلب ىدنع وهو « ادج غلاب اذهف ٠ ةيلقعلا ٍدخآملا ىف
 ايازمب 4 هبحاص اصتنا نم .هنأ .ىلا ردابم قبسير.ديق هلاف + هوحنو

 ٠ ©9هدرب هنأ ىلا مولعلا .ىف

 نم سانا عنمو © ةفرصحلا ىلا و5 لقلت“ زاجنعا ىف : تلا لام دق )١(

 ( ةوبنلا مالعأ ) ىف زاجعالا هوصوو . ىرعضألا :نع هلثم ىوذزيو <« ةضراعلا

 سلو, ١ ىتعلاو ظفللاب قكرقلآا لاوعتا نا نحن لوقنو .. 6 و ) ىدرواجللا
 ولجنألا : رقن ( نآرقلا قاجعا : انناتك نم ةيناخلا ةعلطلا رظنا ) ةقدصلاب

 . ةيرصملا
 ىف نحب امأف هيلأ ركفلا دادتمأ ىئدؤي نأ ىلا : دهاز ةخسن ق (؟)

 . محلا ... مهمالكل لئثامم مالكب ةنسم ةئامسمخ قئالخلا



 ةلامس ب قابلا قرص انيقاو ه ركل هلك
 ملو وللا نآمي مل ىمأ لجر هغلب دق « مهمالكل لئامم مالك م ةنيع

 قلخلا هعنمو يلاعتو كرابت هللا فرص ألا .هل لمحم الو . اسهلهأ سرادب

 ٠. ماسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لاسر ةريجعم ركذا نب , هجوب اذه

 ا هيلع:ترج هلأ :."ىتمللا-نيزط نم .رثاوت هتأ 3 ىقاثلا كلطسلا و
 : يناقلا يدوم قيل ت0 ل نبا ءاعدلا هدسُق يف تاداع

 ..رخألا هب رولان ءاعرغ ىلا يشن ميلاو  رثكلا مل
7 
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 ننقخه اهشفن“ ىف :نفاؤنت مل لإاو عقلا كلذ“ نم. ةسضق كرو 4.

 ئف هيلع ئرجب.ناك ملنسو هيلع هللا ىلص“ادمحم نأ : اهتبوندجتمب "تبث

 :ككتلا اقل ' * :ةزيغ هنغ' زحف .ام ( ةداعلا قزاوخ نم ةوغللا ضرزعم

 تنلع 10 عاش 1 اتنلعك ادهو 2 اداح؟ اهدانرفأ .لقتت تلا لك اقرولاب .تنثت

 مم قلتم "هتكلو نضيفتسم , ىرورض اذه. ٠ مالسلا: هيلع 0 ىف وفا
 مقاخ ”ءاختسب *# (”ملعلا : ْئف :قيرطلا .كلذكو ٠ داحآ نم تلقت صيصاقأ

 + ةبلكلا لاخلا قم هيدي ىلا ىف :اطلا

 ةيط رأيا ازا لا“ قف تملا هلا + لصفلا ادصه ىف زسلا مث

 ضاع ىلو' * غئادبلا "نم ةفلتخم سانجأ عملو: هيلع 1 نام

 تبروختو م: هيف :نئشلألا" تقلطتاو « هاوعد تهول اهنم دحاو ىف صخش

 « رمألا ماظن رثبت الو + ادلقت ٠ هنع باذ ىلاو ء هيف باترم ىلا هباحصأ

 53 .قديصإ ,كلذب ناك هب ءاج امم ءىث ىف هتضراعمل دحأ ضرعتي مل اذاف

 6 ا 00 ٠ ةوبنلاب تاهت طيس د

 1 ...نك نقلا: ا ميل ةيسسجج تايوجمم هاوس نكد م
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 «هللا اناده نأ "لول ىدشمهنتل انك امو « اذهل اناده ىدلا هلل دمجلاَو 2

 ةثالثلا نباكرألا  انالوم مايآ هللا سرج . تيقو ( #4 : فارعألا )

 ٠ علقم لمكأ « هتمدق انيخ ناكل ٠ اهزاحنا دنع تفقو ولو 6 ةدوغوملا

 2« نيرخالاو نيلوألا ديس قدص ىلع ؛ ةحضا ولاب تستأ امدعب ىننكلو

 دعب امل لمؤملاب ىفتكاو .٠ نامسالا دعاوق نم ةيعمس الوصف مسرأف

 , .ةصق ىوحي اباب دّقعنف « هقدص داقتعا بوجوب ,ماتلا قايتشالا ميدق

 ٠ 0 ناميالا نم ' اهداقجعا

 ظ كَ ظ كملت ةشن
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 باسس

 1 00 | 2060 0 0 : 5 9 :نوا 4 ش 1 ف 9

 تب علعلا ”لبصخ نكس نيتك نه ينحل اذأ ةتجهل "قدم كبل" نم“
 يدي يوم يدر ا سايد + للصم 1

 نعم يبق ىيطسسلا نم دق اهب ديقارقا نإ مقر يس# ىلإ اه:

 ربخملا ناف ٠ تالوقعملا نم هدحب ىدلا جلثلا هسفن نم دحب ال هنكلو « هيف

 قداصلا ديلقت نع 22 هلاعلا خل نلو 6 دلقم هيف قدصملاف اقداص ناثا

 هئامبا مه ال ٠ تايلقعلا ىف هسفن هنادجو نيود .تايعمسلا ىف هسفن

 ميقتسملا جهنملاو موقلا نيدلا هيضتش 7 م و هتاقيا ىف كش الو

 دنع ةاضترم « ةحيحص قرطب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ,نع لقن ام لك نبأ
 ملع « ارتاوق لقنلا ناك ناخ < لهحتسم ريغ انكمم ناكو + تاشالا لهأ
 نونظملا كلذ تبث اداحآ لقت ناو ٠ تابعمسلاب ملعلا دح ىلع اعطق

 ناف داعيت سالاب ضراعب يا + ل لوسبقلا 5 :, ياسيخأألا روث أم ىف

 )١( ةثضفم قلع : دهاز ةخسن ىف . 

 لقانلا ملاعلا : دهاز ةخسن ىف (؟) .
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 ' قاخلا ةداعا قاء0

 ريتا 0 "هع ةداعإلا 3| وح ميدقتا تابثا ىعدتسي *كضقلا اذه ا

 كرابت هللا لاق ذا ٠ ةداعالا ىركتن" ىلع ىلاعت هلل جاجتحا قم 1 اجلا
 اهأشنا ىذلا اهبيحن لق دفعا ىو ماظعلا ا لَك لاق" «غ ىلاغتو

 تايم شيز عقم لوأ
 "بع

 ىلع هتردنق 8-3 لوألا: ءاشنألا 0 نط هتردشق دا: نر هيج اعين
 3 - ٠ هيئات ةأش ةهداعألا ناق < مداصتالا

 هن دية

 ةأبيقتلا# هلثم ىلع زف ءىغ ىلع ةلماكلا ةردقلابا رد نمو

 وه يلا فربتعي مل نمو" + اعطق ىلوألا ةآتفنلا تعم يف هن ةنانثأ

 دعس مل ىلوألا دقتتعا نمو. عئاضلا تا فاشل هلم ةجولاو . : ذي

 عيبرلا نباوأ ضرألا تلمح اذا : لاروع و الق كلذ نم برن ملك ةيناثلا

 ا ويعطي يجدي س رو سا يس ناس دونم ادع

 اهنم رشنت نبأ ىضتقت تافص ةداملا ىرخم ىلع: ضرآلا ىلاعت ثلا عمم
 ؟ تارمثلا جارخاو نايتلا' تانثا ىف ةداعلا مكح ىلع اهلك تافاّويحلا

 مويل قئالخلا نجت ةينسلا رئاؤتمو باتكلا قطت دقق راوحلا ثم أاذأف

 .٠ نيماعلا برب ماي نيد

 .' ىلوالا ةافنللا : دهارلا ةغشش ال (



 لصف

 ركنو ركنم لاؤسو (١)ربقلا باتع ىف
 ةداعالاو قلخلا ىلع ردافقلا لااف + لوقعلا تاليحتبسم نم كلذ سيل ظ

 ةجولا 8 « اهدر اهيلاوق نيلأ حاورألا در ذارأ اذا ه ةتامالاو ءايحالاو

 نم  ةقيطل ءازجحأ هتاصع ىف ناسناالا نم مهافلا لاق نأ كلذ وق ىدنع

 ةمهافلا ءازجألا كلتل 2 ةمدلخعتسم لمعلا حراوجو ء هغامد نم ولأ هيلق

 ٠ ىلملا نم ظح ماظعلاو لضعلاو موحللاو لج لجرلاو ديلل ؟؟7ةريدملا

 ةقطنلا يا تل لإ ورم درنا ةسن رست جلاعلا وهو ىلاعت هلا لعلف

 5 عمي ف ٠ اهءاش ةروص ىأآ ىلا اهليمسو

 ةامحلا رارمتسا موقت تناك ىتتلا ىهو اهيلع هحوتش نيكللملا لارثسو

 ١ تيم هدحل ىف تيما دهاشن نحت : اولاق ٠ ةدحلملا هيومت 5 ادعو

 وهو « هلوسر ليربج ىقأي نأ هدنع دعبي مل هردص ئف امبالا رقو نمو

  ءاحضوأ ىذلا برقتلا عم هانركذا م هدنع دعي مل « هعم نم نود هارب

 0 مارملا لاطل حورلا ىف ىلكتأ انالوم ءاق هللا لاطا - تسهذ ولو

 برق ىلع لمتش وهو 606 سفنلا ) باتك هتيمس اياتك هيف تغمج دقو

 هللا ىلص هللا لوسر نأ : امطق ررقت دقف زاوجلا .تبث اذاف ةقرو فلآ نم

 ةداعتسالاب هياحصأ رمأيو « ربقلا باذع نم ذيعتسي ناك ملسو هلآو هيلع

 ه هي

 لا ملو < قالو لت ةقيلكلا ىلا هييف جاتحي ابد اذيبع يلو

 هللاب امهنم ةذاعتسالاو ٠ رانثاو ربقتلا باذع نيب نونرش نوملسملا

 ظ ٠ ىلامتو كرابت

 هل رتعملا ةثربت ىف © خيمايشلا ملعلا » ىف هدهح ىليقملا ةمالغلا ىعس )١(

 . (ز) ربقلا باذع راكتا نم

 . خلا ؛. لجرلاو ديلل نسيلو : ةديدملا : دهاز ةخسن ىف (0)

 ةمو هللا همحر هتايحل نيمحرتملا محارت ىف هرن مل هل باتك اذه ()

 . هن) عوضوملا ىلأ :رظنلاب ادج اريبك دعب ةقرو فلآ نم ابيرق دعي
 يال



 . 1-2 0 ا 30
0 1 

 2 : 3 4 8 أ
 ا 8 ا 5 3 1 / 3 8 5 قل | 8
 : 08 . 1. كا - 5 3 يا مدن داييعت 0 ا هيا 0 ص 5
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 نازيملاو طارلاز ناشنلاوأ ةئحلا فا

 نه امهفإ 0 ءازجلا مخ ىلع 9-5 ةنحنلاا قلخ دنت ىلع ةليعم 2 1

 طم : ضرألاو تاوفسلا راطقأ ماو دايس ا 0 0539 راس 5

 صضعب لاق دقو ؟ تاوامنسلا امهيلع ىوطنت فيك : ْ ايف سار لافتحا لف

 ل4 ةنيلا مهو يهتاهمأا ثروطي ىف نيافلا لوقج تلمكآ ىل : ءامكتل
 ٠ هيف مه ام ىوس ملاع , ول ساير ييأس

 هتاعيو هاري ام ىلع زيوجتلا ىف هرظن رصنقا نم : ةلمحلا ىلعو

 ٠ اكردم تالوقعملا نم كارد نأ روصتت ال

 « نيقتحلل تدعأ > : ىلاعتو كرابت هلوقف زاوجلا تبث اذاف

 ٠ ةلعم ةقولخم ©3عياك ةنجلا نإ[ ىف صن ( © : ناربغ لآ )

 نااف الحسم سسلو ٠ راثلا نتم ىلع دودمم رسحف طاارصلا امآو

 2 «؟29نيملاعلا هللا رقأ ول : هل لبق هتقد ىلع هيلع قئالخلا فوقو :باترم ركنتسا

 ضرألاو ٍءاهبسلا:و امنت +, كعمل مل هاك سو داملع ريغ نم ءاويهلا ىن

 يم (؟92كلزك نان رقم

 نأ معزو ؛ دقاعم هدحح ناو + هب فرتعم نثاك وهف نازبملا امآو

 . ةنئاك > دهاز ةخسن ىف )١(

 .٠ نيرثلا : دهاز ةخحسن ىنا#)

 2 (و) دمع ريغ نم ءاوهلا ىف . هللا امهرقا (")

 اللقب



 اهنزي هللا مث « لامعألا فئاحص نوزوملا : ليق ٠ نزوت ال ضارعأ لامعألا
 | "؟*' هلمع ىف اهتتز رادقأ ىلع نازيملا ىف اهضفخبو

 ه هيتفك فصو ركذو ٠+ هتفصو نإزيملا ىف رابخألا ترتاوم دقو

 نأب هآرخأ امف ءايشألا هذه :ركنأ نمو + :تائيسلاو تاغاطلاب :امهحجيزتو هتك

 تايآلا : ؟32ئادبو ء .ميمر ئهو « ماظعلا ءاحاو غ رشحلاو رشنلا ركش

 0-0 م20( هفطلو ةئمب تالالضلا نم هللا انذاعأ ) تازجعملا نيونفو

 )١( هتايآلا عفديو : دهاز ةخسن ىف .

 . دهأاز ةخسن نم طقاس نيسوقلا نيب ام (؟)

 ريو



 لوق ييرقلل# عدس اذه 5 ةعافشلا تانثا ا ىلع قحلا .لهأ قمع ْ

 ىلاعتو َكْز ات هللا نأ قع ىف رقتسا قم: . لوقنف م بونذلا نإرفغ ناوج ىف

 بابرألا بر يلع بجي ال هنأ ؛ + هانمدق امن ةيدلا رو ءءاشبأ ام لش

 رادقتم ىلح [نلزن نإو.« هوفعو هلارفغ راوج رك مل"بافع الو باو
 لامفأت ىلافكو رايت هللا لعق ماكحأ عاج ىف نيفلاخملا لوقع

 زواجتلاو حفصلاو وفعلا. نبآ : ةبلطاق ءالقعلا دنع ررقت دقف « 2217نيقولخملا
 تاقيلطم تقبطأ دقو ء رومألا ىلاعمو « قالخألا مراكم نم نيمرجملا نع
 رضعلاو زؤاجتلا“ نيسحت: قلع : ةهئاوهأ .فالدخأاو . منيلازآ خضفت 'خولع.قلخلا

 ايلا تبعا يناقللا ةيع مدغلا رس سس وقع اذا ةزردقلا كنع

 قف ةدزاولا' رابجألاف كلذ“ ىخ 'زاوطتلا رزقت +اذاف' + لييتافملا؛نم :مالج قف
 5٠ 54 -. ٠:١ ةضاقتسالا غلبم املأ حاصل ىم هن ودم ةعافشلا

 هلاثمأ ىف ئّوذ هنأ كدا | الو ) ©رابخألا د روحت نوي نكد 000

 ةةعاطلا 1! برب هتقور 1 ةباطتلا و انآ 6 ةنلاغم ع ءانَقبب ملسالا هللا .تمأ

 ظ 1 1 1 ةعاسلا عازم 7 ؛. قولا د

 1 د دعاني فس ةليقاس : يق ولخللا: :لاغفاب 10

 ةراق) "هءرمأ 0 واو 3

 للا ل مسا
 ( ةيماظتلا ةديقعلا -51) 0



 [لصن

 قازرألاو لاسجألا -

 مولعم جلا : اصرف ةابيسو ءايققو ءاق و ءدعو قيوم لكلا

 طبخت رثك دقو ه مهلاجتآب نولتقي وأ نوتوم قلخلاو ٠ موتحم تقوو
 هتاقو + نئامل ون ول لتق نم نأ مهنم نيومعاز معرف ٠ كلذ ىف ةعدتبملا

 ٠ هلتق نم لتقي كلذلو .٠ هلَجأ عناق

 : لوقف 5 بيرق مالك ءآردب !دهو 5

 أر بدلا لع ذو ثنا نم ثدج تقرب روع ةرليع ! لجألا 1

 ناك . ليق. ناف:* همولعم عوقو نم ديالف :لتقيس انابسنا نأ ىلاصتو

 11 ياو عزارأب ا ىلع نطقت 0 خب ٠ ىقسوو لقي ال نأ زوج

 / ٠ ةلاحم ال لتقي هتاخ ٠ لته

 اذه : انلك + هب ىقبل .لتقي ال هنأ ىئاعتو كرابت هللا ملع ول: ليق ولو

 ٠ .لتقي ال هنأ همولعم ىفأ عقي نأ : زوجي قأك فان ٠+ طيضنم ال ريدقتلا

 م هنأ هه معان نم بوسو

 تمت ىف + ارهد قي نأ زرجب نات لت هك يم توم ىذلاو

 م نابل ىف هناك

 مسفني قزولا مث ٠ هقزر وهف عفتتم هب عفتتا اه لكف : قزرلا امآو
 ميرحتلاو ليلختلاب :. 27 فضتي ال. ام :ىلاو « مارحلاو لالحلا ىلا
 ” هاوبسم. قلاخ الو « هريغ قزار الو < قزارلا هللاف مئاهبلا 90

 )١( يىصختب ال ام : دهاز ةخس ىف .

 هلو



 مهف رد امك : امارحو الالح دايعلا.قازرأ عسل ىلاعتو كرابت هنأ مش
 نمو ٠ اةامرحو ءاطعو « انالذخو اقيفو” © تالزلاو تاعاطلا ىف ةمكمم
 مظعم جرخأ دقف « هللا قزر ىف اوسيل ؛ 217نوطاعتن نيشلاو ةملظلا نأ معز
 لاقو ٠ ىلامت هللةقزترم موك نع 07 تاقوألا مطنم ىف قالا
 ظ ..2 0 5 م( هوغل « اهقزر هللا ىلع الا ضرألا ىق.ةباذ نم امو » : يلاصتو كرانبت

 5 ما رحلاب نولماعت نيذلأو .٠ دطهظاز 4 ىل 9 0

 1 دهاز نم ةطقاس : تاقوألا مظصم ُّق 1

 رهن



 لسصف

 ظ هانعمو ناميالا | قا

 '.:راثلاو نجلا نه مهلآمو نيئمؤملا رص رك

 0 هش 5 كردي ءانتعالاو 4 ةنلا مامتهالا فرص نيعتن لصف اذهو

 . ' ةتقيقحأ ركذو نااسالا قا “ : اهدحأ ءناكرأ ةعرأ : لصضملا لوةهضمو

 ةدالاوا ىف : تلاثلاو ٠ ناسالا لهأ نم ةاضصعلا ريصم ركذ ىف : ىناثلاو

 ءاش نا ناونمؤم انا : ةمألا فلس لوق ىنعم : عبارلاو ٠ هناصقتو ناميالا

 .٠ لجو زغ هللا

 ةغللا ىف هاتعم وهو ء قيدصتلا ائثدنع ناسالا ةقيقحف : لوألا امأف

 (107 : فسوي ) انل نمرثي تنأ امو » : ىلاعتو كرام هللا لاق :. ناسللاو

 ؛ ادقع ىوطنا نم : ققحتلا ىلع نمؤماو + قدصس تنأ امو : هانعم

 نلف ٠ هئايبنأو هتافصو ملاعلا عئاص نع ربخأ نم قدمعب ةفرعملا ىلع
 مل ناو + انطاب وأ ارهاظ نمرثم وهف + هنانحي هفرع ام هئاسلب فرتعا

 كرايت هللا مكح ىف ناكو « هبلق ملع هعفن ول « ادناعم هناساب ف رتعي

 ء ادانعو ةوحح رمك 6( هن نيرفاكلا نم ىلأعتو

 راصأ فرع كلذكو + دوحح دناعم لك و ؛« نوعرف رفك ناك كلذكو

 ىف هتعن اوفداصو « علسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن ؟١”دوهيلا

 )١( اذكه ةاروتلا ىب خيم مالسالا ىبن نع ةحضاو تاءومشلا ٠

 ١ روهمتجح ابأ كتلعج- ىنآ » هليسن ىف ممألا ةكرس ميهاربا هلأ ككاو بح

 نودرخب كنم كولمو اممأ كلعحاو « اذجح !اذج كيمئاسو . ممأ «

 ) نسوكت 117 : 87 (

 .هنف ف كلو تعمنس دقق ليمامسا ابآو 9 000 : ميعاربلا هلا اق دعت . عالسلا
 | بلا
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 ره. 8-30 اوسبسا+ ؛ ديجي ايقب ولجأ 4 ةاروتلا
 زيها لفسألا كردلا ًاوشي ئذلا قفاملا وهف نامالا ةيلك .رهظأو رغكلا
 تاي مظعم نأ : هيلع ليلدلاو ه , .قايضعلاب كوري "لا قاسبألا عبساو « رانا
 اهيأ اي : ىلاعتو كزابت هللا, لاق امك « نينموملا ركذب_ةردصم ؛ فيلعتلا
 (٠ 18 : ةرقبلا ) « مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيدلا

 ةمآ هلعجحاو اسير رشع ىنثا ذلبو ادج ادجح هرثكأو ؛ هيمداآو هترأأ اكدنءاهو
 اناو-:» قاحسا ما ةراس نع ميهاربال هللا لاقو ( ٠ : ١ا/ نوكت ) ( ةميظع
 « نونوك اهنم بؤعضش كولمو امهأ نوكتو اهتيلبأو تاس ل

 15: 17 نيوكت )

 عب ريغ لور نلوم قطتساا لجل نم: لوري ىلا كلاما سيبو .- ؟ 5
 عرتشعو اذ وهن نم ناحل وص لونا 3 )) ليعامسا .لآ نف .ىبل رهظ اذإ الا
 ( ١ . : 29 نيو 1 © ةتوعتلا هعيطتو وليست ىتأب ىتحب ةبلسخ نم
 خيستلا يفعي فو ٠ ص رغلا اآنيل نامآلاو مالسلا ىبت ىأ وليش زمر:دنعل

 . « نامهلس ١ ةيرماسلا ةاروتلا قو « نوليش »
 اذه ىف ةكرشلا ليعامسأ نم ىتآلا ىبنلا فاض وأ. هلأ ركذو ب 5 1

 نوعمست هل ىلثم مكتوخا نم مكنيب نم ايبن كهلا برلاآ كل » ٠ .ضنلا
 مهيطاخيف « هيف ىف ىمالك ىقلأو كلثم مهتوخآ نيد نم ايبن مهل: ميقأ ..»
 ئمتساب هنب' ملكتن ىذدلا ىمالك عطب :مل' نامسا ىأو.. هب هرمآ أه عيمجب
 هل وق نأ هرمآ مل الوق ىمنسأب لاقف ربحت ىبل ئآو:و هيلع هيساحأ .ىئاق
 فايك :؛ :كنفقت ىف تلق ناف . ىبنلا كلذ لدقيلف رخآ ةهلآ مساب ابنت وأ
 متي ملو « بزلا مساب:ىبنلا ملكت ناق ؟ ٍبرلا: هلقي: مل ىدلا لوقلا افرعب
 تلا هب .ولكت ه هريختل لب برلا هب :ملكتت مل مالكلا كلذف عقب ملو -همالك
 ' نما نت هنآ ةااووتلا ةححضوو ( 55 كالو ©2394 ةينث 6« ةوفاحت للف
 ىذلا ىسومك ليئارسا ىف ئبن دعن' نه مقي. ملو' » ىسوم لثم ليئارسأ :ىنب
 برلآ هثعن ىتلا ثازحملاو تابآلا عيفج ىق هجو ىلا انهجو برلا هقرع
 11 : 16 ةيبلقت] « خلا ..:.. ماوقي الو ) ةيرماسلا ىو « خلا .١ اهعنصيل

 ىه هاهو ٠ ليعامسا ةكرب ىلع ةاروتلا ىف ىسوم دكأ دقو  ه

 : لاقف هتوم لبق ليئارما ىنب هللا لجر ىبوم انهن كناب ىتلا ةكربلأآ
 افلح

 رمط

 ف



 ٠ نينموملا مسا تحف جردنم فيلاكتلا ليصافتي بطاخي نم لكق
 نيذلا 2 نإ » : ؟؟7لاقخ ) : ةبوتلاب مهرمآو ةاصعلا هنلا بطاخ. دقو

 ممرمأو « ناسنالاب مهبطاخف ( م : ميرحتلا ) 6 هللا ىلا اويون' اونمآ

 ١ ينير نم الا حت "ل تنانئابخلا أ ىلع لاوسلسملا عمجأو ( ةبوتلا

 ظ ها يي نوفي سا قساففلا نأ . ئلعب اوعمجأ مف

+ 2 

 ناراف لبج نم ىلجتو ريعس نم. مهل قرشأو ءانيس نم برلا لبقأ
 . بصشلا هبحأ هنا . مهل ةعيرش زان هنيمي نعو نسدقلا ىبر نه نتاو

 نم .نوسبتعي كمدق . دبنع نودجاس .مهو © كدي :ىف هيسيدق عيمج
 'لبيج .قف نكس ليعامسما نأ ىموم نيبو ( "ل1 : 77 هينثت ) « كتناملك
 قاخت ال رحاه ان كلام : اهل لاقو » : رحاه هللا كالم ىئدان دقف ناراف
 نكتلو مالغلا ىدخف ىموق . وه ثيح مالغلا توص عمس دق هللا ناف
 هام رشب تارف .اهيتيف- نع ؛هللا فشكو ةريبك ةمآ هلعاج ىناق. . همم كدب
 :اربك ىتح مالفلا عم هللا ناكو . مالفلا تعسو ءام ةبرقلا تالمو تضمف

 همأ هلإ تذختاو' ناراف- ةنرعس ماقأو. سوقلاب ايمار نأكو ةبربلاب ماقأف

 ضرالا ىف ناراف نأ نسو (؟١ )ال: ؟١ نوكتت ) (« رضم ضرأ نم ةأرمأ

 وئيو :لامشلا ىف ليئارنا .ونب . اهيف ليئارسا ىتب ىتكس لباقم ةيبرعلا
 كالم اهل لاقو >١ : رحاه هللا كالم ئدان دقف .' بونجلا :ىق ليعامنسا

 دق :ٍبرلا نآل :ليعامسا ةنيمستو :انبا نيدلعسؤو. لماح تها'اه: : هبرلا

 هيلع لكلا كن لكلا ىلغ.هدن ايمقَحَو الجر نوكنو :كئاقش توص ' عفس
 | ش 2 .(8١ب١1 52015 نيوكت) ©« نكسب هتوخأ عيمج مامأو

 ليئارسا ىتن نم'دبالا ىلإ ةعيرشلاو كلللآ لآؤز. ىلع ىسوم دكاو: +. ظ

 اهلا سيث :نفب ىنؤراغآ مه » ىلاعت هللا ناسسل :ىلع هلوقب مايألا 'نم موي: ىف
 8 يديلص كل اًنعش اوسيل نمب مهريغآ اأو مهايطاباب ىنويضفلو

 5 ةمآ': دؤهيلا رظن نف' مهنآل ليعامسا ونب برعلا دضقن ( ؟1: 2 59 .ةنئقت ١
 ةنس توزريب ىف نييغونسيلا ءابآلا ةمحرت نم ةاروتلا صوصن لقث) . ةيمأآ
 6 ادج ادحن »نأ نييثاربعتلاو نييرماشلا دوهيلا نم ءاملع لوو ( م 4

 انيب دنقو دلي 2 دمحف » مسا ىلا ناش ( ةميظع ةمآ > كلذكو

 ' ئدتيلا هللا تمحو مامالا خينشلل « قحلا راهظأ » باتكلا انمندبفت  ئف كلذ

 , هريغ بتك فو

 . دعاوا هلك ”نم قيقا قيسرتلا خيب ذم 9
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 مهيلع اوتبثآ ام مهيلع اوتيثآف « نينموتلل تبشي ام « ع ةعسفلل !وتنثأ وتبث مك.

 مهونفدو مهيلع اولصو « نيملسملا لام نم مهيلع اوقفتأو مراغملاو يئاغملا نم

 لاوس ءمل هلهدلا قم أوبتمي ماو م مهيط اوسيرتو « قمشسلا يلبي

 * مهتع وفعلا < هللا

 : انلخ ؟ اقرف راننلاو لامس الا ند نوقرمت له : "لبق نناق 1

 ناعذالا هب دارملاو قلطب قلطي دقو ه (1)( نبامبالا هي دارملاو مالسالا قلطن دقز

 ىلامتو كرابت هلا لاق ٠ ناميالا ةقيقح نامضا ريغ نم ارهاظ مالستسالاو
 املس اولوق نكلو + يستمر مل ١ لق ارنعا تارعألا تلاق ذ

 "11 هايس (

 لاف ٠ انمؤ ماستسلا فوك ال دقو « مليا : ندا نموملاف ..

 ١ . ا ماسن هلك .سياد + جلس هنللج يباح ني

 ثيهذ : نباميالا لغأآا نم لا كن ىف قسنلا نم / يقاقلا نكرلا 0

 هرمع بعوتس. نم نأ ىلا : هيردقلاو ةيديزلاو حيئوتلا ن ةيليعوا

 اهنع ةبوتلل قفوي ملو ؛ ةدحاو ةريبك فراق مث < ىئاعتو كرابت هللا ,ةعاط ىف
 «. نيك رشملا عم راستلا ىف دلاخ وهف « ,ىلاعتو كرابق + هللاد افراع .تامدو
 ؟40هّا هك نرتب نوتبث مهنأ : بحعلاو © 'ليق ةنسح اونآ ام نيذلا
 حبقأ نه هوركذ لاو ءاللبقعلا دئاوعب قىرجت ام ىلع ىلاعتو كرابت

 طرحت ةتاقمحللا أ : اومعز كأو . ادهاش لوقعلا ىفتقم' ىف. سئابقل

 اولعف ولو ؟ تانسخلاب ةئيسلا اوطبحأ الهف ٠ ابهضقانتلا ةدحإو ةئيسب

 نأ » : هلوق ىحو ىلاعتو د كرا .هللا باتكا .نم ةيآ مهل تدهشل ؛ كيذ

 ..114(2 : دوه ) « تآيسلا نيهذي تانسحلا

 .( ز) فؤرعم ل هححوو 3 ةرعاشألا هيلا د نه 0 2

 ظ . طق ةنسصحب اوتأي ملو اونمُوو مل نيذدلا ؛ دهاز ىف (9)

 . هللا لاعفأ ىيكح : دهاز ىف (1)



 كرات ةلوق 2. مظلات اهرأأ نتف © نآزقلا نم ىآبأ اكسس“ ككاو ©

 + انيخ ادلاط ملط ةقازتت» ادئتغتم اانمؤؤم“ لتقل نمو: ”يلاعتو

 ولد نحن و م الغلا قم : ةوحوأ ةبآزلا* ةلق رالف "لغو 6 ةيرع مسحت

 هنأ امهَتَْع هللا ةئضر 7)١( سابع نيا نع ىور ام : امهدحأ ٠ نيهحو اهنم

 دمعلا نأ : | عاقل روض ال انك راسم عر لكتب يعبي هاني لاق

 دقتعا نمو + عزاو هن هعزب ال امأدقأ ةىشلا ىلع مدقي نم حبت امنأ

 : .هنع هناميأ هعزيو ه هأ وه هيلا عدي دقف « رئابكلا ربك نمأ لتقلا نأ

 : هاي ف هل عزاو ' ال ىذلا وه اح دماعلاو « « اقفشم الجر مدقيف
 هردصو « هماكحأ صاصقلا تايأت ىف ركذ ئلاعتو كَ أ ' هيلط ليلدلاو

 ىتئو .؛ ناسآلا ةوخأ نم اذخآ ء خألا مسا لتاقلل تبثآو « قاميالا بلق

 مكح :ةئعولا هنآ ىف:ركددي» ملو ديعولل ضرعت. ملو. « هيلع وذعلا. ىلا
 ادلاخ ا: ىلاعتو .كنرابت هلوق : ىتاثلاو. + هجو.رإذهف و ةتنلا صاصقلا

 تتولك قلوب ٠ لاوطلا دامآلا ىلع هلمح دعبي الو « ديباتلا ىف رهاظ « اهبق

 ذا دولخلاب# ءاغذلا : يهاتعتو :كولملا ةلاكش ىف: :ىرخت ذتقاو 6 نمت

 لاركَس نع ورجل اديبام هنأ اونغ ؤلو" ه كلملا كلم هلل ةدلخ : ”غلئاقلا لوقن

 ٠ نيبنذملا 'نغ زؤاجتلا ١ .يلاغتو اهرب ةثلا “دعو ىف :مطاقنلا”لضنلاو «:لاحملا

 قوام يو": هب الر دعا ل دقن نبأ 1“ سن 5 ينام

 كيتا 521 كلذ“ دا ول هنآك انتا تا فعت هنآ قلاعتأ 35 لو ع

 نم تنام نم نآلاف نات اذا“ وفم 'كزشلاو أ هريغو كزثعلا' نيب قرفلا
 5 ”'هل رظغ هللا ءانق نا“ 'بيغم هرفاق + 'ةبؤت ةريغ نت ”ناننألا لهآ: ةأانصع

 فتلة تب قاد ىلع ضرع هاش لاو« : عفش وأ

 0 3 0 ةاجنلاو 6 ريكألا زونلا

 1 9 4 ؟'نآميالا | نم ةرذ .لاقثمأ ةيلق ىف

 ٠ ( ل ) ةمركع نع لب (1)
 ا



 ىلا فلسلا ةممأ بهذ .٠ هناصقنو ناميالا ةدايز ىف : ثلاثلا نكولا '
 ءالوهف ٠ ناكرألاب لمعو « ناسللاب رارقاو « نانجلاب ةقرعم ناسالا نأ

 ٠ ةيمستلا ىف ديعب ربغ اذهو + نامنالا مسأ تحت اهلك تاعاطلا اوحردأ

 هللا ناك امو » : هلوق ىف « انامنا : ةالصلا ىلاعتو ٌكرابث هللا ىدس دقو

 تس ىلا (١)اهولص ىتلا ةالصلا دارآ ( 1“ : ةرقملا ) 4 مكنامبا عيضيل

 قاسم ىلع لوقي اهلك تاعاطلا ىلع ناميالا ميسا 0 نيف ٠ سدقلا

 ٠ اهاصقن ضقئشو +« تاعاطلا ب نامدالا دفزت : ةلضأ

 توافتن الخ * اقح فرعو ملع نمف ٠ قيدصتلا وه ناسالا : لاق نمو

 فكتي دق لقاعلا نأ امك اذهو ٠ تصقن وأ تداز لامغألا قيدصتلا

 هتاوهش عابتاو « هتاذل ىف كمهنملاو ٠ توملاب هيلعل ٠ هراسمو هحايترا نع

 ىتايسو « هاطاعتب ام ىلع هثحتسن هاوه ةبلغ نكلو «. ةملع توملاب ملاغ

 بيبللا هنم ىضقيو « برألاو كلذ ىف لصفملا خضؤت ام عبارلا نكرلا ىف

 ظ ٠ بخملا

 نع. هللا ءاسق نأ لونمّوَم انا : فلس نم لوق ىق : غيارلا نكرلا

 ةديقعلا هذه ءالخا زيحتسا ال ارس كلذ ىف ركذأ انأ اهو ٠ لحو

 ىف حيحتنص دقع ىلع ةنسلا لهآ نم قلخلا ريهامج : لوقأف ءهنم ةفيرشلا

 ناف ٠ ةفرعمب سيل مهدقع نكلو : هب وه ام ىلع دقتعملاب قلعت « نيدلا

 ٠ ةلدألاب نواقتس ال قاخلا رهامحو © ةرورغ فرعت ال دقتتعملا

 ةدعاق هل الدد ةاوعلا نع اكلبفف 4 ةمامالاب نويقلم ا نحنما ولو 0

 3 ةلدألا نود تست ا ف رععملا تناك اأذاف و ىراح اهف | وهقمل 4 ةهلحجاو

 املو » : ىلاعت هللا لاق . ةنيرقلا رهاظ ىزاجم قالطا اذه نكل )١(

 هيلع لاقو © بلقلا لامعأ نم نامدالا لعجف « مكنولق :ىف نامنالا لخدن

 ثندحلا « هتكالمو هللاب: نموت نأ نامدالا : ولم هحرخأ .اميق' مالسلا

 انك نو نامياالا نم ةيسسخلا لامعألا لعجف 6 بلقلا لامعأ نع اضنأ هلعجف

 ٠ لافت نأ الا امتح ةلرتعملا وأ © جراوجشلا لوق نأ نكح هتيم

 : ( ف ) عارتىقب اق 4 ناهنآلا لامك نم لامعألا نوك دارلنا نا

 رايق



 7 اضيأ مالكلا ىز اعد وف لك ةلدألاب لمتسس كو 4 ةرورخ لصحم ألو

 ء ةممصم ةيئاص ةرقثتسم دوقع اهنكلو « فراعم تسيل دوقعلا ىظعمف
 + نيدلا ىف نيقبلا كردو 6 هتفرعم ةقفح قئالخلا هللا فلك امو

 |ويلوط انغاو « ةلدألا عبتت 5 اوفلك ام نيلوألا نأ : كلذ ىلع ليلدلاو
 ىلع مهتبقاع ىف اون خد مهو 5 :ماكحأ مارتلاو ةداهشو ممصم كقعي

 ؛ واسوو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق امك نبوزتاف نوحان « ىهدقع

 5 « ةنحلا لخد ٠ هللا الا هلا ال : همالك رخآ نباك نم )

 له "يقابل : : نولقألا : ملاعلا ىف فراسملا بابر | نالاق

 دقعلا نأ ردي ملو « طبض هل نكي مل ؛ املع دقعلا نكي مل اذا من ) +٠ دناقع

 مطتلم ىف وهو ؟ هتود وه مأ بولطملا دحلا ىف رارقتسالا ىف هب وت ابملا

 , كلذ بسح ىلع نسح كلذك نك املف تاهبشلا ضراعتو « نونظلا

 2 ةلاين هيرثص دق قراصعلاد ٠ هللا ءاش نإ ناونم قم انا : اولوقش نأ

 ٠ ؟١)ءانثتسالا هحو اذهفذ ٠ نيقلا قادم اهبف

 ؛ةمتاخلا: نم اميهت“ ._ هللا ءاست نا نمّؤم انآ : نولوقي فلسلا ناك (1)
 . اقح نمّومأ انأ : لوقب .نم نوللسي سائأ محن مث © دقتعملا ىف اكش 1
 عابتأ نم ( نالقسع ١ :ق نوطيارملا لوقب نأ دح ميلا ريمألا غلب نأ ىلا
 تان ا هللا ءابق نأ : موق لك قى نيايرغلا فس نب تيسحتم
 نأ٠لا' .: !ذكهؤ . هللا اش نا : لوقي ؟ انلجرأ تحت ضرألا] : مهدهحأ

 ةمحرت ىف ةلبانحلا تاقبط ليبذ ىف بحر نبآ هيكحب ام ىلا بهذملا اذه روطت
 ىلا تفشلب الو نوزجهب ءالؤهو « ىلبتحلا قوزرم نب دعس نب ورمع ىبأ
 دنالف..« انمؤم دغي ال اكابش ىنثتسا نمف قئاقحلا مهف نع مهدعبل مهمالك
 ؛ نامنالا ةخضص ىف الصأ ضيقنلا لمتحي ال ىئذلا مزاجلا دقعلا نم
 ةعرس ناميالا“ لاوز ناكما ةهج نم ىلالا نينمٌؤملا نيب كلذ ىف توافت الو
 ىضعو ا. .نع ةنوكل هلأ وز منكمد ال عايسنالا نامياق ؛ الضأ هناكمأ مدع وأ ءكطب وأ
 نامباو ءطبب نكل هبشلا ضعب ءورطب لوزي اسمبر ءاملعلا ناميآو « .رهاق
 ثوافت نم :ىتأ امنأ هتوافتلا كلذو كيكشت ريسأب لاآوزلل ةضرغ ماوعلا
 نديلقت ؛وأ مضاو ناهرب وأ « ةدهاشمو ىحو نم ناميالا لوصح فرط
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 4: هب طش نأ انرح ناكل : كلذ ريغ اذه انياتك ىف رجب مل ولو

 نباف « هعاطلاب نامالا ديزن ةدعاقلا هذه ىلعو هردق سوفنلا ىف لخفو

 بنوحأ ناو + ةعاطلا ىلع ةظاوملاب :.هدقتعم دكأت ادقع دعم.

 0 :٠ هدقع ىهو ١ ٠ " ناعما

 نلجأ انك اب انيفو دقق ] ه مهي نم قلخلا مظمم هذجي اذهو ١

 ٠ 2( 0 ناسالا ةدابز نم نكرثا اذه ىلع

 وه عيمجلا دنع لوزن ريثعلا دقعلا ناءاكش عدب ال اذبهف «© ثراوتلاب ةيئيبلا

 وه اذهو . الصأ لوزي الوأ ؛ ةعرس وأ « ءطبب لوزي دق هنأ 1الا « مزاجلا

 اميفو ( 155 24 5ا9 4 64 2« 75ه ص بينأتلا عجار ) ةلاسملا ىف قيقحتلا

 ”تلببإا نري كويس يف ؟داويلا نب داسعباو ماهبأ ضعب انه فئصملا هركذ

 وق « 4 ل )

 : ( يقماهلا .ىلع ةطوطخملا ىف قيلعت | ريبكلا ١ مثالا وم بوعتلا مز
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 ةنوتلا ماكصحا َق

 ىوحت' ةرابغ ةنوتلا :. قاولئاق .لاقف ء ةبوتلا ةقيفح ىف ةمكألا .تارابع تفلتخاو ٠ هير 'ئصع نم لك ىلع ةمآلا عامجاب ةبجاو ةبوتلا
 "ئافالا : يناثلاو-٠ توقاذلا "نم فلس ام ىلع مدنلا : اهدحأ « اناكرأ
 نورخآ لاقو +. هتدواعم كرت ىلع مزعلا مازتلا : كلاثلاو ٠ نايصعلا نع
 ناف ٠٠ امزعو « رارصالا دقعل الح ىضنقي هلا مث « هنيعب مدنلا ىه ةبوتلا
 ىلع مزاعلا كلذكو ٠ ةقيقحلا ىلع امدان نوكد ال ءىثلا ىلع رصملا
 : نكلا هيددأ ام ةبوتلا ةقيقح ىف هارأ ىذلاو ٠ امدان نيوكي ال ةدواعملا

 امدنع تاوهش ىف كامهناو لوهذو لافغا هبرتعت قراعلا : لوقأق
 ةلاحلا هذهو +. ةيوتو ةدوع وهف امئاد ةقرعملا عطس داع اذاف  ؟7١ ىضعم
 مدقت ام ىلع انزحو 2 رارصالا دققعل الحو « امزعو امدن هلاحم ال بجوت

 هبلاو « ةفرعملا ىق نهذلا روضح ةقيقح ىلا دبعلا عوجر هبوتلاو
 ىنازلا ىنزي ال » : لاق ذا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا للوسر راسشأ
 2 ع1 + نموم وهو ىنزب نيح

 .امك «:ىصمق اهس هنكلو + ىلز امل « هتافرع روضح ىلع ناك ول دارأ
 م ل ل 1 ا ْ . » 3 أف هم وص مثاصلا ىدسن

 ' عوطش داع آذاف . ىصع « اهسو اهل اذاف . ظق ىصعال امئاذ ةف رعملا

 . هتبوتو هتدوع وهف ةفرعملا
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 (7١|اهل وبقت عرشلا درو نعلو :٠ الثع هللا ىلع ”ةينوتلا لوش بحت آل

 )) هداص نع ةبووملا لسقت : ىدلا وهو ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 نمك بئذلا نم بئئاتلا » : و : ماسو هيلع لل ىلص لقد [ +8 دولا

 ' .«ةلبذ)ا
 0 007 يي
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 ةديقعلا متتخم هلعجا عقوملا مبظع

 عم ؛ بنذ نع ةبوتلا حصت له ( هنأ ىف ) ٠ نماتلا» ىآرب برطشا
 كلذ نأ .: قحلا لهأ نع نولقانلا لقف ؟ بوندلا نم هريغ ىلع رارصالا

 كسستو ٠ ٠ عنتمم كلذ نأ ىلاا 2١7 يئابحلاو مشاه وبأ بهذو ٠ زئاح

 امئا حوصنلا ةيوتلا : لاقخ ؟2هنع باوجلا ىف قحلا ةمكأ نم ىسبع اهب
 ةزرإبم رابكاو ٠ ىلاعتو كرابت هللا ةفلاخم ميظعت راعشتسا : اهيلع بجب
 ؛ ادج مقاو !ذهو ايد :صخش, مل امج صحف .اذا !دهوو ه بتوقذلاب رطاملا

 مسقن فبدلا نع بئاتلا : لوقأ انأو ٠ اعنقم اباوح.ةمثألا ركدي علو
 جلثب فصتتي ال دقتعم ىلاو .٠ هسفنب قثاو ىلاعتو كرابت هللاب فراع ىلا
 هلوهذ : هتيصعم ببسف نيفراعلا نم ةعقاولا بحاص ناك لاف .٠ سفنلا
 هنرضح- نمو ٠+ نوهدلا روضح ىلا ةدوع هتنوتو « ةفرعملا ةوفص نع

 نمو 4 بونذلا نم بئذ ىلع رصي مل « اهراونأ هيلع تعطسو « ةفرعملا

 نه نف نف اوه تغمض 131 _دفصو قبس انك ى ادقع هكيستم ناك
 ىتلا هبونذ اياقب ىلع رصي وهو ؛ هكوت تحالو 4 هلقع هيق ىوق © ىصاعملا
 ٠ اهيف هتاوهش تيفي

 هيلعو « ناعتسملا هللاو ) صاوغ كردم نطف الا : هكردم آل اذهو
 ٠ء 0( نالكتلا

 درقأ نأ : ىلادي مث « ةمامالا ىف الوصف ركذأ نبأ تدعو تنك دقو
 لخي ملو « قرفلا اهيف تهات دقف ٠ ةمامالا ىف اباتك ىماسلا سلجملا
 لصوي ال زاحبالاو طبرمتلاو طارفالاو فرسلاو دحلا ىدعت نع قرف

 )١( ىئامحلا دحوب ال ؛ دهاز ةخسن ىف .

 قحلا ةملا ىلع رسع امب كسمتو . تاطوطخملا ديعم ةخسن ىف (؟)
 ةنع باوحتلا .

 دهاز ةخسن نم طقاس نيس وفلا نيب ام (؟) .
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 بتتزم انالوم..مايآل ىعادلاو « اهبتاعمو اهيئابم نع الضف « اهتابادب ىلا
 ةردصم ىهو 6 ةريكلا ةمامالاب ةسبسن 6 تانك حاتتفا ىف هرمأ ىماس

 غ اهدوزم ةضفان « اهفافز ىلا رداب ةبطخلاب اهيلو انالوم فرش ناف

 ء ىلاعت هللا ءاش نا اهفاطسأ ىف ةلاتخم

 نمو « ىلاعتو كرابق هللاب نيفراعلا نم ناك هتمدق امب طاحأ نمو»: ''

 روثآم ىف حص دقو + تادايعلا فئاظو ةفرعأل ضاهنتالا هيلع“ نيعن' : هكزع

 مالسالا ىنب >:: لاق نأ « ملسو هلآو هنلع هللا .ىلص رشبلا ديس نغ ريخلا

 ٠ ةاكزلا ءاتياو ٠ ةالصلا ماقاو ء.هللا الا هلا ال نآ ةداهش ( سمخ ىلع )

 ٠ 4 اليبس هيلا عاطتسا نم مارحلا تيبلا جحو ٠ ناضمر موصو

 هتتاورب رئاتبسو « داحآلا هلقنب صتخب امم ثيدحلا اذه نسل"
 هتقلتو + ةطاق ةمّذلا هتلقن © ةلحتلا دنتسمو « ةلملا دضتعم وه لب « دارفألا

 قلف ني < ةروتنص ىلع قاقتالاو قابطالاب ةفاك نيودلسملا جهلو لوبقلاب
 .٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر (ىف )إ

 نأ « ماكحألا م ازتلاي. كسعشا نيمم مالسالل قفوم لك ىلع مثحف

 ىلاعتو كر انا هللا رماوأ ني زييتسرو مةاهيافن رارشو + دجارتلا ميسي يس

 اهتم نيعتملا رادقلل كاردق ء ديداستلا هقواسو « ديأتلا هدضاع نم ؛ اهف
 م ليعت ربع

 ) ةيمالسالا ناك رألا ىف ةيماظنلا ةديقعلا تمن ط 0

 ماظن ةلودلا ثايغ ىلا ةبسسن « يئايقلاب و مل باعقلا ئهو (1)

 قحتس ىند وجلا نبال رخآ باتكف . ةمامألا قى هل ممآلا ثا .امأو . كلما

 هللو .. ةقالخلاو ةمامالا رمأ « :رهدلا رخخآ ىف ةرملاب ةمأآلا لاهأ الؤلا 1

 . 1 3 )ديفا نو لبق ,نم نسأل
 يم



 : ةطوطخل | رخآ ىفا ياا

 ىقاب تكرت » * ىبرعلا نب هللا دبع نب ركب وبآ مامالا خيشلا لاق
 9 ٠ هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم ىلع هنأل ناتكلا

 ىدادغبلا ىكلاملا :باهولا ديعل نيتلتلا رادقم هنم ركذ اه ناكو
 انلعشو « انسفتأ بويع ان رصسو « انننك أم انمهشد . هللاو ٠ ةنع هللا ىضر

 ه( هأ وس بر 0 « هيلغ رداقلاو : كلذ ىلو هنأ 4 انشد رمأ نم انئنعب امي

 : مراوكلا .كعاز دمحم خيشلا لوقيو ب ؟

 : هصن ام هنم تخستنا ىذلا لسألا ىف تح

 رحم ىف نقلا تييب اسمتلؤم اهتك أهتك ةروك دما ةدشقعاا نا 2(

 | +. © ه ءارخ كح

 5 هل وق )0 اهمل م اهنك ةرابع- ىلع قلهي و تا“

 اذه لبق ىفوت فل ّولا نال « باوصب سبلو .٠ لبصألا ىف اذكه

 هنأل ©« ىبرعلا “نبا اهلقان اهبتك », باوصلا لعلف تاونس رثعب خيراتتلا
 ءديخو عاببللا ىغ هقمجيت نه. ريقي امك ةنسبسلا تالق ىف ىمدقلا ىت نات

 + © هللا مهمحر فلولا نع ئلازغلا نم باتكلا عمس وهو

 نم غارفلا ناكو » : اهنم انآ تلقت ىتلا ةطوطخملا رخآ ىفو س

 ٠ © ةرجهلا نم ةثايسمخو ةعبرآ ةنس نابعش نم عساتلا : اهخسن

 نهلقنأ مل ٠ تاحفص عسن اهئماثآ تلقت ىتلا ةطوطخملا ىفو ب ه

 نم ىنيوجلا هركذيس امل ديهمت نهنأل دهاز دمحم خيشلا لعف امك
 .٠ هنع هللا .ىضر ىعفاشلا مامالا بهذم ىلع تادايعلا ماكحأ
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 ؛ لقنلا ىف ةنامكلاب ىرثوكلا دهاز دمحم خيشلل دهشأل ىناو 9
 هتمحرب ىلاعت هللا همحر :» لجو زع .هلل صالخإلاو « لمعلا ىف ناقتالاو
 هتمحر رفتسم ىف. نيصلخملاو هي انعمجو 4 ءازحلا رخ ءازجو ُ ةمنماولا

 2. محر روفغ هنا

 : هللأ هةمحر ىرثوكللا دهاز دسخم خيبشلا ىهتا دقو « اذه آي

 موب ىف ©« ةيمالسالا لاك رألا ىف ةيفاظنلا ةذيقعلا .) ىلع. قيلعسلا نم

 فلآو ةلامثلثو 4 نتبع عزب سلا ريطبيعتل نتن يييرل ميهاتلا : بع

 8 "50 ئ م ةرجلا :نم

 ةيمقانسالا قاكرالا رق ةيمالظنلا ةديسيقملا ىف انِع نع وحن ًانيهقاو
 دمحلاو ٠ ةرحملا نم ١ فلآو ةئامثلثو نيعشتو:نامث ةتس :لاوتش هس :ئف

 ٠..هلسرو ةهثاسنأ ىلعو 4 كنحم متاجلا هين: ىلع مالسلاو ةالصلاو هل

 , هاب

 ( ةيماظنلا ةديفعلا ب ال ]



 2 قل اخعل أ, ا 9-5 3 اعل لق د ويح وم هللا نأو هلا روح 2 ومحو م

 ِ 9 * د . عراكاتخ سو 24 ميدق هلكاق ٍِ ف ىلا

 ٠ هلل ةيقببم ىلع لالدتسالا نكسملا. ريوق ٠ يخي ىطيز كش داو +

 كو, زاثكو , كو م. هنأل .نكنم, ملاعلاو + ثدبحم هلف .ثداح ملانعلا.نا 7

 ةججبتس يف ةقلط ةقطلا ءبالظا دعاس ضنو + ةرثاؤم ةلع هلف نكس 3

 ؛ 1 يياصو يام ري يبلع لك اب و م

 دك ا . ماعلا يش ثودجع 200ثي ,دحلا يللا تيل دب 0

 نكي نمل 14 ةننس_ 9 ل 1 م لاس سرس رقي مس + ق5 لم دوجحو

 كانه تناك نكلو 24 املا بكاوكلاو موحتنلا لثم عش : نركلا يف

 ءاسفنلا يف للكتب ىف ةرضتتم لاك ىلب < ةدجش نق يل ىتلا فال

 ٠ تانوتوربلاو تانورتكيلآألا : ةيلوآلا تاردلا ةروص ىف حييسفلا
 ثناكو + هلك نوكلا رمغت تناك ةيهانتم تارذ رايغب اههيبشت اننكمدو
 لوقو + اقالطا ةكرح ةيأ نود دئنبح مأق نازاوت ةلاح ىف ةداملا

 ىذلا للخلا اذهو ء ةدكاولا ةداملا ىف مقر اغيمح اللخ نا : نويضايرلا

 ةدكار اهامه هدس امدحأ كرحي امدنع ثدحب امك ء ةداملا كرح عقو
 ىف هديب ةدك.ار اهام كرح ول اندحأ نإو .٠ هايملا ضاوحآ نم ضوح ىف

 «. ةلك شوحلا ليست ىتح ريكش ةكرجلا رئاو» ناف ضوح
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 ىتلا ةدكارلا ةداملا ىف ةيلوألا ةكرحلا هذه دجوأ ىذلا نمو
 :فلاتخعم ىف مومجست و سلافت و رامشتت لاو ربكلا قش ريسبسلا ةداملا اروح

 007 حل

 ا
- 



 دين مي ودبل ا :ىه  ةماقتلا ل 1 هاهو و ةنكسألا

 225 يق لك 6 .ىذلا هللا هنأ ؟ كوالا كرما خرم ه: تارجملاو تارايسلابو

 ايهنمرق دلل وجو ىلع. ةلدأ ري مامالا و .ثايملآلا باب فو 0
 وهف دوجولا بِحاو كإك نا ملاعلا ردم )8 : ةواسلا هل يه هرقل أه
 اساور لماسعلا وأ روكا اما مزلبو ٠ رثّقم هلق انكمم نبك الاو بولطملا
 دحإو, هلا :ىلاعت: ةللا_نأ نيدو 207هناذل دوجولا بجحاو_رثؤم: ىلإ ءاهنتالا
 اتق .وه'امئاو_ .+ ميج بيلو ذاع هي وحلا هلو  ناكم هدحفإ الو

 دي رق 1 د 0 ٠ هر لئبك سيو» نإكم

 0 , ا 1 : 1 0 1 َظ ١ 5 تداوي سما دا 1 1 5 نارا كال حملا كلا معلا اود كلا , 0 : 1 11 نع - .
 0 د 5 . 7

 0 4 1 1 ظ 55 7-0 هه 4 ا
 3 - ١

 كردت حورلا ؛ نأ ؛امكف 2ك هللا. :توحو. ىلع الدم 7 ولا ل وك ذو.

 :مدعل اهركتتب نإ .دحأ عيطتشي:. الو.« ذحإ اهرب مل ذا .٠ سجلاب .ال..لقعلاب
 :«ىري ال ناك ناب .لقعلاب هن موق ب اعلا ليما هلو ب هللا كلِدك ةيؤرلا

 لأ نانا مو تن هنسشم لل ةللذ ىف ةررست ىلا ليقتا نه لاق مث
 2 نع 6 هر م انقل ومو. + ما دوني

 . قدس انج قلما نبع اذه يق وأ« يني هسق علب ملو «

 ا

 1 دف 055 اح.لاعلا لأ ف ني + لاققف ٠: ىلاعتت هللا 0 ا

 . ملاملا دجوأ امل ارداق نكي مل ول ذا ٠ رداق نوكم ذأ بجي هادم

 نوك اكيرم هللا“ :نوكف. نبأ لثكو اديرم“ ناوكم از داق“ هللا :نوكم نأ لِضو

 ؤ لادججال' لاق“ مث «.ايح وكت طا اهي ازد رقمي نأ لو اسلام

 نمحرلا دبع ىضاقلا © نيدلاو لا دضع مالكا ملع ىف فقاولا 1

 ' ةيقي



 : هانعم ام ىف لادجلا نكلو .٠ مالسالا ىلا ىمتتا نم لك نيب اذه ىف

 . ةكفتم ريغ تاذلا ىلع ةدئاز هتاقص مأ + هتاذ نيت ىه هللا تافص له

 ' الآ ملعلل ىنعم اال : لوقب هتاذ نيع ىه هللا تافسص نبأ ىرتو ؟ اهنع

 نبدلا رخفل اقالخ « هتدارا نيع اديرم هنوكو » «  املاع ملاعلا نوك

 تابجاو « تاثلا ىلع تادئاز تافصلا نإ : همالك ىف ءاج ئذلا زازا
 :ةيييرص سس مس

 ' رعب ,داقق ىلسي لاغ وهق ةدئاز تافنس ف لا .نولوقد ةرعاشألاو

 ع تاذلا سفن ملنملا ناك وا : مهلوق. مهل ليلد قوقآو ٠ ةداراب ديرم

 .ملعلا نم موهقملا نباكف « ةردقلا سفن ملعلا ناكل ٠ تاذلا سمت ةردقلاو

 ديربو ملعي دحاولا صخحشلا ىرت.ايثا : مهل لوقثو ه.ادحاو ةردقلاو

 رهظتو ؛ لالقتساب هتدارا رهظنتو 4 لالقتسات سانلل هملع رهظيو + ردشو

 ةكفتم ريغ هصخاش ىف ةنماك هتردقو هتداراو هملعو ٠ لالقتساب هتردق

 صخسنلا .نيب ددعلاب مكحي مل ةلباقم رخآ صخش هآو ول ثيحب هنع

 مكح ةفص رثأ رهظت املكو + دحاو صخش ةيؤرب مكحي لن ء هتافصو
 ٠ ةفصلاو تادلا نيب لصفلاب لوق ام نود امي هل

 « هللا" تاذ ىف هللا تافص نا نولوقي . هللا مهم مس هل رنمملاو

 ٠ هياهت الام ىلاو :هدعب نمو ملاعلا دوجو:لبق نم هتافصو هتاذب وه وهو
 'ةفصلاو : يدق هللا نبل ٠ هللا تاذ ىلع ةدئاز تافصب اوحرس منو

 امأ ٠ اهلاصفناب ليق اذا ةفصلاو هللا : ناميدق ملاعلا ىف مزليف + ةميدق

 : ملاعلا ىف مزلي هناف دحاو ءىش تادلاو ىهو تاذلا ىف ةفصلاب لبق اذا

 ظ . ٠ هن .لوقلا حف ام وهو لامك لك فوصوم دحاو ميدق

 .ةان ىف كبت وهو تانفنملا نع هيعذج ىلع ىثيوجلا دكأو
 4 رهش دعب هل بحاص ةضوافم ىلع مزعي نم نإ » : : ناقق ىلامم هللا مالك

 4ضسيشل يبا هلا اهناضأب اهدحبن زاوجحلا نانرخ دنع اهدررويس»ىتلا ىناعلاف
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 ولخت ال انالف يلكيس هتأب ملاعلاو + اهاهنأف اهادآ ثقولا نباح. اذا مث
 نم تارايعلا ىف هدوحو ريدقت ىلع مالكلا كلذ نوش دوجو نع هسفق
 دعت هنأب املاع ناك هلزأ ىف برلاو + ىناعملا كلت علبت ةضواقملا نيح'
 ولقب الق وقوي وأ وهسس نأ نع نسدقملا ملاعلا وهو اودجو اذا ةدايع
 كلذ ليمسو : اودجو اذا دابعلا ىلا لصيس ام ىنعم نع ىلزألا ةدوجو
 ٠ « لزت ملو ةميدقلا هتردق ليبسك +. هسفش مئاقلا مالكلا

 دعب هل ايحاص تددحب نأ دارأ ىل ناسنالا نأ امك : لوقي. نبأ ددرب

 ءهسمت ىف هر دق ناك ىذلا .مالكفلاب قطن رهشلا ءاخ

 هذهب قطن مث هسفن ىف ىناعم دجوأ دقو دارأ دق ناسئالا اذهو
 زع هللا كلذك .٠ لبق نم دحاو ءىث هةئاقصو وه كلد عمو ٠ ىف اسحملا

 كلذ ليبسو » . لازت'امو لبق نم هتافص # ىلعألا لثملا هللو # لجو
 ٠ 6 لزت يلو ٠ ةسدقلا هتردق ليبسك هسفن متاقلا مالكلا

 « لزي ملو » ةريبعت ىلع شمب مل « هللا مالك » ىف ثدحت امو
 قرافي. ال ىلزألا هللا مالك :> هلوق ىف هنع لصفن مل امالك هلل. تبنآ هنآ .كلذ
 ىلع لادلا ىلظتلا » ةرابعلا هدهب دصقي ناك ناو « اهليازي الو تاذلا

 ىف مالك ناستالا بيترتك « الزأ هللا ملع ىف ىنعمو اظفل ققحتملا ىنعملا
 هنداراك نوكن هنأل .٠ هلع ضارغا الف رهش دعب :هيحاضص ىلا هيدؤيلا هين

 هدارأ ئذلا ثدحأ اذاف .:هدارآ ىذلا هللا ثدحي نأ لبق نم هتردقو
 قلخ امل هناف الزأ ملاعلا قلخ هتداراك + اثداح نيوكي ثدح ىذلا ناف
 ملكت ول كلذك ٠ اثداح اقولخمو ةدارالاب الصفنم ولاعلا راسص ملادعلا
 نأ دعب ملاعلا قلخك ىنعملا ىف ربتعت « نك » ناف ٠ الثم « نك ». لاقف
 ريت وأ لازي ال همالك كلذك « لازت ال هللا ةردق دهاضت:امكو ٠ ةركق ناك
 نامزلا لوط ىلع هلل ةريثك تاردق ترهظ دقل « لزي .ملو » هسن ىنيوجلا

 1+١



 هيلع ميهاريا هدسب نمو «. مالسبلا هيلع حون ةاحن ىلع ردق دقق
 ىبن لك نيبو ٠ :مهداعب نمو مالسلا هيلع وموال هيلي نو ”ةاييسلا
 ميهاربا, ينحص .ىف ىلاعت هل مالك رهظ كلذكو + ةديدع نيس هريغو
 تاي هت مق + 5 . تساوي ةالبصلا مهيلع دمحمو كلا ىسومو
 + لزي مل مالك تابثا همزلي لت جل

 ىلع ملسو هيلع ذيع هللا كلن نينا هه هللأ مالك ميركلا نآ رعلاو .

 اسحو الآ هللا هملكم نأ رقتل ناك امو زز“:: ةنازلا هذه ىف: راوكذملا وحتنلا

 ءاسشب ام. هنن ناب, ئحويف | الوسرأ ,لبسرب وأ باصح ءارو نم وأ

 روبصلا ىف هظفحب .ربمأو ( هإ ىروبتلا ) ) « ميكح ىلع هننا

 توبص عميس 5 ظفحيو ظفح ىذلاق . قاروألا ىف «ضاهكمو

 تمم يه الهو «. علسو هيلع هللا لامخ ىبتلا قلل اسك هلا

 هللا مالك نب لوقلا قالطا بحي » هللا همحر ىنوجلا لوف
 ىلزألا مالجلاب. كاردآلا قلعت. كل دارملا 9 عومسم ىلاعتو كرابت

 دنع موهنللوبهب ءيزقلا كوم كأردملا ,نكلو : ,ىلاعت ىرايلاب مئاقلا:

 : .عوسبم دنع موهفملا_ةيمبيت ىف, دعب لو « هناحبس هلل مالك“ ةثءارف

 هتغلب نمه نسحيف :كلم ةلاسر ,علبم غلب ول ام ةناثمب اذهن ه انعب ومدسم

 شق يناتلأ' نأ ىلا © خلا ++ ةتلاسرو كللملا تعمس. لوقت“ فأ .هلاسرلا

 ةردقلا اومهق انك مالكتلا:|وههف-: هللا همحزز.ت لبنح نإ .دفجتآ مامالا نمزا

 اح رذعن نأ“ منهضعم' ٠عاطتساو 5 :نآ رقلا قلخب .لوقلا“ةقف تماق امل

 نآرَقلا ملقا ”لوقلأ نين قيفوتلا :ةليرري “نم :عاطتساو لب.« ه:ةللا | وهذ امنق

 لماكلا" .ةللأ - هيداطياحتإوب" :فازتعا ”نكلا“ عمت ثدطجع +“ قفا نأ منماخو»

 0 ةيناجعلا :ثيداخا ةمرسإ كار 5 أ ديس قاخ لب نم . تاقصلا.

 1 , اع 5 هللا بلكي نأ رشي ناك ايم 2« 3 آل مذعو ظ

 «ميكح ىلع هنأ ب ءامش, ام: هنذاب ئح و يف: الوسر لشرب وأ هب باجح ءارو ن

 هللا تاذل: ربقبلا ةيرؤر:نودب زيقبلاو هللا"نيب تبوبصن,رشابملا تيدحللا تبثت
 ...ي * باحح ءارو: نم يأ هلوق نم حضاو كلذ نبأل ىلا
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 00 اعمبمأ . دنا فمر لاق ةارقأ دولا ف مدص 1

 ا ذك يي نوم ميغ

 يي تو ٠ صنلا اده ىف امك رشبلل هللا هالك تبنت ةاروتلاو

 اشنأ لاكو © شيعيو ناسنأ ىناري لد ىسومل هللا لاق دقف ئرب ال لبا نبأ

 ! 1-1 يف فيرتا ووسط

 اني فك 5 دوط. ف ييوم يلك ايم هإ نأ نيبت ةادوتلاو طي
 لدأ فه عما ىفوم ىل /|| ردص هللا هتوص نو لانبحلا ىف ىببوم اهمهف

 ىلا..منغلا, قاسف « نيدم. نهاك هيمحبورتن منغ, ىعرب ىموم تاكو ,» .ةقيلعلا
 ىف برلا كالم هل ىلجتف ثيروح هللا لبج ىلا ىضفأ ىتح ةيربلا ءارو ام

 «نرتحت ل نو يئاقاب: ةفظؤت ةقيلملا اذامرتفاةقيلملا ةعنمو ارم راما نيم
 لا

 ؟ قرتحتال ةقيلعلإ لا :لم ميظعلا .رظنملا اقع راو ليقآ برم لق 0
 : : .لاقو ةقيلعلا طسو, نم هللا هادإنف رظنيل لام دق هنآ برأ يارد
 نم كيلعن علخا : انهه ىلا ندق هلا > لاق ٠ اذنءاغع + لآق ٠ ئيوم ىمرم

 هلأ | ءلاقاو هتك قرا. هيف عاق فرن ىدلا-ز عض ؤملا. ناك :ةاباحرت

 فاخ ذا هو عانت وعلا د ادق >0 'ناواعلا هلاو قحسسا هلا ميه اي

 عا < ها ده 1 ضخ عب ىلا نلت ف
 اندر

 دق دن . ةرخأ ةفيط اتضي أ اوم“ ملك هللا أ ةازوتلا ةىقو واس د

 ةءدوهللا نش هكافضو :هليا ؛ انياتكو ٠ ىراصنلا ١ مياقأ انياتك ف اهانركذ

 ء 0 مدام 0

 نم ةدجاو 7 < لولد فريف هيي ف . ثوصلا يف ىفدحأ» د

 . "افلا ا رست ا 7 6 3 2 ع 7 _ : | و تيرا

 و



 ىجولاف « لسرلا قيرط نع ىحولا ريغ باجخ ءارو نم ىحولا ناف ةثالثلا
 ىحولاو: ةيؤر نودب توص ٠باجح ءارو نم ىحولاو ماسهلا بلقلا ىف
 فل ل « يقول ئه منا نم يغاقلاو * ةلسأوب مالك لسرلا قيرط نع
 ظ * توملا

 #2 2 ظ

 فافكمالا ىلا فئليسلا ةملآ بهذو 27 أامهمف سَ 0 . .تافصلا يدا ظ

 برلا .ىلا اهيناعم ضيزفتو اهدراوم ئلع رغاوظلا :ءارجاو ليروأتلا نع
 كاوا فلسا :هاقع هن هللا نيدتو < ايأز هيضترك ىذلاو ٠ ىلاعق

 00 ليرانلا ىلع نئيزجلا قفاروي ال ىآ +. عاملا كرتو جايالا نافل

 « ءىثب هلبك سيل » : ىلاعت هللا لوق تافضلا تايآ ىف مكحملاو

 لجرلاو ديلاك ناسنالا ءاضعأك ىلاعت هلل ءاضعأ تبث نبأ اما هباشتملاو

 قااسفالا نئيتن احآك .سيشاحأ تافص تش نأ انها ٠ الشم نيعلاو

 00 مع * الثم  ناينسنلاو ركملاو ءاحتسالاك

 0١) «نجتفا]« مهل بخ ا دي ١ لاعت هلوق ءاضعألا لاثمف

 0 ٠ .نيينعم. هلامتحال هب اشتم لوقلا |ده ناف

 ظ : قاسفالا دنك ةخراجلا ىآ ةيقلقحلا ديلا : لوألا

 ةردق ئأ ةردقلا ىنمني 5 ةيقفحلا ديلا. : ىنعمد .سيل هنأ : ىناثلاو

 + نايلا ةردكف قوش هللا

 ةمكحملا ةنآآلا ىلا. عوجرلا نيعتي هناف اهباشتم لوقلا اذه ناك املو

 يىروشلا :) «( .ءىش. هلثمك نسل » ىهو ادحأو ىنعم الا لمتحت ا ىملا

 دي هلل لوقت الو + ةيقيقحلا ديلام وهو لوألا ىنعملا كرتو « ةردقلا وهو

1: 



 دحأو هللا : لوقت لب 6 ءىث هلثنك سيل » ةنأل رشبلا ىديأك تسل نكلو

 لقن مل اذاو +, ءىبت هلثمك سيلو ضقت لد نع هزئنمو لامث لك .ةفضتم

 : ىلاعت هلوق لثم ىف لوقت اذامف ةلثاملا ىفت عم ديلا انتو كلدم

 تبشي نم نأ ؟ ةلثامملا ىفن عم هلل انايسن تبثت له ؟ « مهيسنف هللا اوسن »

 اديعيو ارفاك نوكي رشبلا نايسنل هللا نايسن ةلثاسم مدع عم هلل انانسف
 ٠ هلأ ةمهو نع دعبلا لك

 ( هال : ةبوتلا ) © مهيسنف هللا اوستن » سيساحألا .تافص لاثمو

 باعت ىأآ لامهالا نع ةيانكلاو ىقضصحلا لاسسنلا نيينعم لنتحت' ىهو

 مهنيب ىلخ ىأ ٠ يس تيا سوا هركذ اولفغأو هللا ميلاعق

 .٠ ميئاوهأ كرد

 فلسلا مهف وه اذهو ءانلق امل ٠ دارملا وه ىئانكل ( ينعلاو

 اده نكي الاو ٠ لجو زع هلل هييزنتلا ريغ مهنم دحلأ نع اتعمس ابق

 هل وهو © مهيسنف هللا ا١اوسق : ىلاعت .هلوق لثمل مهليوأت وه ام + مهمهف

 ( 14 : رمقلا ) « اننيعأب ىرجت » : مالسلا هيلع حوف ةنيفس نع
 لويخلا ةئعآك ةنعأ ةيونعم ىهو # ريداقملل نأ نومهفب اوناك, لهو

 : رعاسشقلا لوق ىف ىرجلا ةعيرسلا
 ىلاسلا ىلاخ الآ نتست الو اهتتعأ ىف رحت ريدافملا عد

 ؟ لاح ىلا لاح نم هللا ريش اهتهاشتأو نيع ةفرط نيب ام

 انآ هنم ه بالا كيلع لزتآ .قتلا وهدا لات لوط سقت .
 «غيز مهيولق ىف نيذلا امأف ٠ تاهباشتم رخآو :+ باتكلا مآ نه تامكحم

 هليوأت ملعي امو ٠ هليوأت ءاغتباو « ةنتفلا ءاغتبا ٠ هنم هياشت ام نوعيتيف

 ؛ انبر دنع نم لك ٠ هب انمآ نولوتي ملعلا ىف نوخسارلاو ٠ هللا الا
 َ 6 : نارمع لآ ) « باملأل ولوآ آلآ رك كنا امرف

 نأب اهترابع تمكحأ ( تامكحم ) : فاشكلا ريسفت ىف اذكه

١. 



 .نه.) تالامدحم تاهبتشم ( تاهباشتم ) هابتشالاو لامتحالا نم تلفح
 لاثمو + اهلا درتو © اهيلع تامياشملا لمحت ناتكلا لضأ ىأ ( باتكلا مأ
 ربمأب ال ل 6« ةرظات. اسهبر ىلا » «  راصنآلا هكردت ال » كلذ
 ؟ امكجم هلك نآرقلا ناك اله : تلق ناف © اهيفرتم انرمآ » «  ءاشحفلاب
 اوضرعألو ؛ هذخآم ةلوهسل هب هب سانا قلعتل امكحم هلك ناك ول“: تلق
 6 . لالدتسالاو رظنلا نم لمآتلاو صحفلا ىلا هيف نوجاتحي انيع

 لفن الج 0

 ل 0-0 ( ملا يف نوخسارلاو © لإ ةليؤلط ملم مق ظ

 ىف: وخسر نيذلا هدابعو هللا الا هيلع لمحب نأ بجي ىدلا قحلا هبابوأت
 هي نم معو عطا رطب ذي اريد اويكو هي ارغب أ لل

 «© نولوقد ملعلا ىف نيوخسارلاو ,) ءىدتسو (« هللا آلا » هلوق ىلع
 هتانآ عيمتهبف ةمكحلا ةفرعسو « ةملعن. هللا ١ رثاتسا ام هياشتلا نورسفيو

 تفنن اثيمم :مالك نولوقيو ٠. .ه(جولا- وه لوألاو .ه.. هوحنو ةيئابزلا .ددعك
 انمآ -نؤلوقي ) :ليواتلاب نوملاعلا ءالؤه :. ىنعمد نيخسارلا لاجل حضوم
 يكحملا نم وأ غ هنم دحاو لك ىأ ( انبر دنع نم لك ) هباشتملاب ىآ(هب
 2 كحل هل نع نم هيكتسو هاشم نم لك ناتكلاب وأ 4 ةددع نم
 ظ * ها 6« هباتك فلتخي الو 4 همالك ضقانن ال

 + شللو ريال ىلاعت هللا قلخ نع ب هللا همحر س ىنيزجتلا ثدحتو

 هضيفتب عفتني ال امك رشلاب ررضتن الو رشللو ريخلل قلاخىل أاهث' هللا نأ ِتشأف

 وأ ريخ. ثايحا دادرأ: وأو ٠ نومفتنو دانسعلا ررضت امتاو رجلا اوهو

 . جايا لو دلني حسوب ثا ةسستاو زج سلا

 فوصوم ىلاعت بولاق هتودحب ناكماو هزاوجم لقعلا ىفق ام لك 3
 ريغ لقعلا يف ( اكريند ناك هابا هتادحا ضرف ولو ؛ هيلع رادتقالاب
 ميركلا نآرقلا. ىفف عئارشلا لهأ نيب هيلع :قفتم رمأ اذهو 6 معنتمم

 ا



 ١6( : ماعنألا ) ©« نيوبسكم اوفاك امب اضعب نيملظلا ضعب ىلوت كلدكو »

 « نوءجرت انيلاو ةنتف ريخلاو رشلاب يكولنو » ميركلا :نإآرقلا نمو
 لكلا عفاص برلا انآ » : ءايعشأ رقس ىق ةاروتلا ىفو (8 : ءايسنألا )

 ء ةبذكلا تاوآ لطبم .٠ ىسف ضراللا طسابو ىدحو تاوبسلا رشاف

 مالك "تبثم مهملع هفسمو ءارولا ىلا ءامكحلا دارو + نغارعلا قمحمو

 ءايعشأ رفس ىفو ( 55 54 : 44 شأ ) « هلسر ةروشم متمو 4 هدبع

 « ةملظلا قلاخعو « رونلا عدلبم انآ ٠ رخآ سسلو برلا انآ » : اضيأ

 4 اهلك هذه عناص برلا انأ ه. ريثلا قلاخو « مالسلا ريف

 : [ نت 45ه شأ )

 ىنيوجلا هيلا بهذ ام وه سانلا نيب فالخ لحم وه ىدلا نكلو
 ء رانلا لهآ ءالوثهو « ىلابآ الو ةنحلا لهأ ءالؤثه » لوقلا ىتعم ىف
 ىنيوجلا هنم مهف امك هنم نومهفي ال ءاملعلا نم تاقثلا ناف « ىلابأ الو
 لوقلا اذه نوضفري يه امناو ٠ يهلاعفأ رايتخا ىلع ,نيرداق ريغ سانلا نأ
 كير.امو اذ اهنمو باتكلا ىآ نم ةحضاولا صوصنلا هتضراعملههبيشو

 ليضفت هتكلو + ءىش لك قلاخ هللا نا اقح : نولوقيو « ديبعلل مالظ

 «لسرلا» مهيلا لسرأو © لوقعلا » سانلل ىطعأف هنم امرك هتدارا ضحمب

 السر لسرأو القع ىطعأ ثيحو « بتكلا » ىف مهنم هددرب ام مهل رسفو

 هريجم ملو « هلاعفأ قلخن ىف لالقتسالا : ناسنالا حنم دق هناف ايتك لزنأو
 نييفلإ الا ظ ةنم وأ ةاباس ودب جاللأ نم ميت ةيلع بنرتي اذعو « هييش يلع

 بترتيو ( 5 : نيتلا ) « نبونمم ريغ رجأ مهلف تاحلاصلا اولمعو اوونمآ
 )» اابتف كوملظن الو » فيج وأ .ملظ نودي ىصع ل باءداع هيلع

 ع( ة ءاسلا
 حاحصألا ىفف ناسنالل ةيرحلا تايثآ ىأ.4 ىنعملا اذه ةاروتلا ىفو

 ىلا ةيصولا هذه نأ » : هللا لوش عارتتشالا ةسشت 07 نم نيثالثلا

 ءامسلا ىف .ىه ال ٠ كنم ةديعب الو كتقاط قوف تسيل مويلا اهب كرمآ انأ
 ؛ اهب لمعتف :اهابا انعمسو اهلوانتيف ءامسلا ىلا انل دعشبي موه لوقت

 ١ ه1



 اهلوانتيق زحبلا اذه انل عطقي نم : لوقتف رحبلا ادنه سع ىف ىه الو

 كبلق ىفو كيف ىف ادج كنم ةبيرق ةملكلا لب ٠ اهب لمعنف اهايا انعمسيو
 توملاو ريخلاو ةايحلا كيدب نيب مويلا تلعج دق انآ + رظنأ ٠ اهب لمعنل
 ىذلا صنلاو صنلا اذه نيب قيفوتللو ( 7٠١ : ١١ ١١ ةينثت ) 6« رشلاو
 «٠ ءىش لت قلاخ هللا نأ تين

 قااخ- ىآ ءىف لك قلاخ هللاق + هلا قلخ نم هتتيشم قفو كرعتتي قذلا ناسنالا اذه هيف امب هلك ملاعلا نإ : باتكلا لهآ ءاملع لوقي
 ناسفالل لقعلا هللا حنم ىلع مث ٠ اهي كرحتب ىتلا لئاسولاو هاوقو ناسنالا
 ,. 217رايتخالاو ةئيبشملا تايآ رسفت راتخيل

 ب قيفوتلا ىف باتكلا لهأ هيلا بهذ ام ىلا بهذي مل ىنيوجلاو
 ىلا اهنم ٍبرقأ ربجلا ىلا ىه تارابعب قطن امفا»  هلواح دق ناك ناو
 ردفقلا ىلاعتو كرابت هللا ثدحأ 8 لوقي ةتا ٠ ربح ىه لب ٠ رايتخالا

 لأ .بلصو لعقلا نابسلا ايهو هملع انسب طاح راد أ ىلع ديلا ىف
 ةئحتتسم ىعاود هيف ثدحأف لعفي لأ دبعلا نم دارأو ليصافتلاب ىلعلا

 ةردقلاب تعقوف مولعم رد ىلع عقتس لاعفآألا نأ ملعو .٠ ةدراو ةريخو
 ناسنالا نأ الا اذه ىنعم له « دارأو ملع ام ىلع دبعلا اهعرتتخا ىتلا

 قرف ىأو ؟ هلل هقلخي نأ لبق نم هللا لبق نم هل موسرملا لعفلا عقوي هلآ

 ىرعشألا لوقي ؟ نيمرحلا مامأ هدقن ىذلا ئرعشألا ىآرو ىآرلا اذه نيد

 ديعلا ,ةرم لعفقلا ثودح دنع نانرتقم ددعلل ةردقو هلل ةردقب هللا. همحر

 لوقو * دبعلا عم هدب عضاو ةقيقخلا ىف هللاو ٠ لعاف رهاظلا ىف ديعلاف
 هتردقب دبعلا لعق عوقو ىلا ريصملا ىلا ليبس الو » هل نومرحلا مامأ
 نيرداقب هئودح ليحتتسي دحاولا لعفلا نباف ٠ ةبيدقلا ةردقلاو « ةثداحلا
 رثأ طقسو اهب لقتسا هناحبس هللا ةردقب عقو ناف مسقني ال دحاولا دا

 ش : ةن ومك هيأ ت ثالثا لللا ىف

 ا



 نا عجم رع ةردقب ةضعب عش نأ لحتسو « ةثداحلا ةهردقلا

 4 8: 4 قاعي 8 يارا ليلا

 دن دبع د ظ

 بولق ىلع همتخو هعبطو « نيعثاطلل هللا .قيفوت نع ىنيوجلا ثدحتيو
 مناو « هلقع لمكآ اريخ ديعب هللا دازرآ اذا > لوقيف ٠ نيررفاكلاو نيدتعملا
 هل قفوو « عناوملا هنع حازأو « عفاودلاو قئاوعلا هنع فرص من هتريصي

 .تالفعلا بابسأو تابهلملا هلع عطقو ؛ هلسس هل لهسو نريخلا ءاترف

 نرميو « اهداتعب مث « اهيفلأيف تابرقلا ىلا برقي ام هل ضيقو « لوهدلاو
 ًايهو © هيصقيو ريخلا نع هدعس ام هل ردق ارش ديعب دارأ اذاو ٠ اهيلع

 هيبضرعو « تاوهسثلا ىلا .قوشتلا هيلا بيحو « ىعلا ىف هندامت هل

 ىلع رمتسي مث « ريخلا ىعاود تسنخ رشلا ىعاود تبلغ املك و +: تافآلل

 . « سواسولا هيلع نواعنتو ؛ اهبواهم ىف ايواه روهدلا رم ىلع رورشلا

 ةواشغ ةلفعلا ءىشنتف ءوسلاب ةرامألا سفنلا تاوزنو ناطيشلا تاغزنو

 # هللا مك افاع عبطلا مكلذف « هردقو ىلاعتو كر اننا هللا ءاضقب 4 هلق ىلع

 ٠ « ةنكآلاو متحلاو

 ىلاعتو كرات هللا ءاضقن. ) 5 متخلاو عبطلاو قيفوتلا عجمرأ دقل ظ

 خيشلا مهف امل افالخ  دايعلا لاعفأ ىف ارايتخا تبث, مل هنأ « هردقو

 هللا هفقوي اهببسي دبعلا نم ةريخ ةدارا تبثي مل ب ىرثوكلا دهاز مامالا

 ىف راس هنا ه هيلقا ىلع هللا عبط اميبسب .دبسلا نم ةئيس ةدلرإ تيلي ملو

 قيفوتلا ىلا هرظن ىف نايدؤملا ردقلاو ءاضقلا ئقو دانبعلا لاعفأ
 ةطخ بسح ريس ملاعلاف ٠ ملاعلا نم الزأ هللا هدارأ ام ىلا عبطلاو
 تامآو قيفوتلا ةنآ قا زرق هتآ ولو ه ررقت امك لزألا ئق هللا اهمسو

 ىلا هقفو تاريخلا ىلا اهاحتا دسلا نم ىأر اذا ىلاعت هللا نأ عبطلا

 هسفن نيدو ةئيب ىلخ تاركنملا ىلا اهاجتتا هنم ىتآز اذاو ٠ تاريخلا

 ةهنأو هتمحرو هللا لدعل احضوم ريرقتلا اذهب ناكل + :ءوسلاب. ةرامألا

 , ٠ داسعغلل املظ ديرب. ام
١ 



 عئاطلا بيئي هللا نأ نيبف + باقعلاو باوثلا نع ىنيوجلا ثدحتو
 اقافو .ءازح ءىبسلا هلمغ ىلع ئصاعلا بقاعتو 6 هتف الضفت نيغلا ةلمع ىلع
 أ رخ لي هلل نبا اةلستقلل هتسويل اغنإ ف ةياثأ نأ هريغ ررقي امثين
 ىلع مكبر بنتك 0 ىلاعت هلوقت هنتفت ىلع وه ةبجوأ ٠ هللا ىلع بجاو

 هريغو  ىنيومهلا ىآر -نن ب قيفوتللو ( ؛ 2 8021لب 6 سيلا هاسسبق

 ىلع قلخلل صن مث + . قلخلا قلخ الزأ لضف : ىلاعت هللا ناي لوقلا نكس

 ء هيلا ردعلا مدع ىلع ىهلمحيل « باذعلا بتكو..ةمسحرلا بتك هنأ

 صوصن نأ هتاذو + ىلاعتو كرابق هلالا ةيؤر زاوج ىنيوجلا تبثآو ..

 : :ةحيرص ىههو + هللا ةياقر نيو هللا ت توص نيب قرفت هنسلاو باتكلا تادآ

 « ةيؤرلا ىفنو توعصلا تابثا ىف اضيأ ةحيرصو « قيرفتلا اذه ىف
 هللا ملك ىذلا هبت ىسومو « اميلكق هللا ملك مالسسلا هيلع ىتومق

 حصبي ال كلذ ىلعو « ىنارت نل » هل هللا ةيؤر بلط مالكلا نم دارملا مهقو

 نم سيلو مالكلا ىفتنو ةيؤرلا تيثنف هتانآ مكحم ىف هللا دارم سكع
 نم صصخي .نأ هئاحبس هللا ةردق ىف عنتمي ال » هلوق الا ىنيوجلل ليلد
 قطملا كاردالاك ملعلا ىلا ةفاضألاب هدوحو» قلعتلا ىف ىه هفصي ذارأ

 كرد ريغ نم بيغلا ىلع اهب ملعلا ىلا ةفاضالاب دهاش « تاكردملا

 ىهاننت ال ىهو ىلاعتو كرابت ىراسلا تارودقم نم ةفصلا كلق من
 ئري نأ دارأ اذا هللا نأ ىنعي ٠ 6« تازئاجلاب قحتلا لقغلا هلحب مل نمو

 ٠ لقعلا ىف زئاج اذهو ٠ هارب هب اكاردا دنعلا ىف قلخ ديعلل هسفن

 لدجلا ليقت ال ةيوامس صوصنب تبثت دئاقعلا ناف نالطبلا حضاو هليلدو
 هللا نأب مكح سانلا نم ه ىضميلا لقع قاف + لقملا زوجي امب تبنت إلو

 ريسلا مهأ جروس يشعبلا لقعو 4 ه8 ثلاث هللا اناابو ميرم نب حبسملا وه

 ّْ , دادجألاو ءابإلا ننس .ىلع

 ( ١1٠١ : ماعنألا ) « راصبألا هكردت ال » ىيركلا نآرقلا حيرص نا

 ْ امهر جهلا ةرضان كتموب هاوح و ), وهف ةياشتملا أمآو 3 مكحلا وه اذهو

 تو ةيقيقحلا ةيؤرلا لمتحت امهناف ( ؟" ++ : ةمايقلا ) « ةرظان

 ان



 يذلا مكتملا ىلإ عجيل هباشتم سصنلا ثيحو لب مس نم اجلا نا
 ..ناك دقو « ئنارت نل » ىسومل هللا لوق مكبحملا ىوقيو ٠ هيؤرلا يفش
 . .لارؤشلا داعي ناك ! ةيايبساو ديما ي*را ع سبؤوجدم ل

 اولآس نأ ةيمالسالا ةمآلا ىلع دّكؤي لجو زع هللا نات امو ه ىرخأ ةرم

 اولأست نأ نوديزت مأ » : ىلامت لاق دقف ىلوألا ةدمألا هنع تلابش امد
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 تروس هلالدو « .ةوبنلا فرعو ©. .تاوبنلا نع_ئنينزوجلا» تديحتو '

 هروب تين مث ه ةفاركلاو ةزحعملا نيب قرف ب ةويشلا ىو قوبل

 هدنع ةزحمملا طورشوو + يلصرر ةيلع لأ ىلم مهي بخم. نالومو اديس

 ٠ لعفلا ىتعم ىف وأ ىلاعتو كراش هلل العف نيوكت لنآ ١

 ٠ 5 اللا ةقراخ ناوكت نأآو:دَح ا

 هيدحتو امل هاوعد عم ةزجعملا رهظن' مث' ةوبنلا ىعدي نآو ب 4
 . هاوعدل ةقاطم هرايتخا تقون ىف هراثياب بسح ىلع عت اليم :قالخا

 َ 10 هايم ع 1 ل

 . ةفراقم ليس ىرغتلا ىلع ةسدطم ةرجسلا قوقل ال نأ بكرت لع ظ

 0 سيتم بتاج ايل بجسم
 ملع ىف فقاوملا ) بحاص هيف مالكلا لمصف امك .دطربشلا اله يف مالجلا

 ا نمحرلا :دبع ىضاقلا نيدلاو ٠ هلأ ديضع. مامالا وهو ) مذإكلا
 ٠ ١ ه بهذ ةنس ىفوتملا ىحبالا

 نينا نأ لاق.وا و 1 # هيلع ىلاعت هللا ةمحر # مامالا اذه لوش

 اذه هلوق لدي, مل ةوبنلا ىعدآ نأ لبق نم دلفي ىلع ريف دسيف ااه يتزيجعم

 , ىلف ةوبنلا جوعد تقو ةرجسملا ؛ ةداعاب سانلا ؛ هبلاطن لق قضم ىلع

 ادخل



 ءا!دهملا ىف ىسيع مالك ىف نولوقت امف : ليق ناف ٠ امطق ايذاك ناك رجح
 تامأرك ىه امنا : انلق ؟ ©0ةسايلا ةلخنلا نم هيلع ىنجلا بطرلا طقاستو

 . نع نورضقي ال مهتوبن لبق ءايبنألاو « زئاج ءايلوألا ىلع اهروهظو
 ١ + 2 ءاملوألا هحرد

 ةتازجعس ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اين ةوبن ىنيوجلا تبشرو
 0 ١ ىو

  ىلبخ ىبنلل ب تئدلا ا ا - تازيسلاو -؟.

 نو ا لثس قاببقالا ىلع ةيرهاق :برعلا ناك يآ ةقرصلاب قأعلا
 ٠ هلثمس ناناآلا مهفرص هلإ|

 دمحم انين ةوبتابثأ أ ركذي( اللا مع ىف هوما ) بحاصو

 ٠ ةسسحلا تبارعملاو نا رقلا لاجل 2-2 د

 : ةوبنلا لبق ملسو هيلع هلا ىلص ىبتلا لاوجأب لالدتسالا تا

 . 6 ةييكحلا هيماكجأو . ُ ةمظعلا هقالخأو 4 57 كعب و م ةرعدلا لاحو

 عنتمال سانلا نم هاي هللا ةمصعب هتقث الولو .٠ لاطبألا مجحب ثيح همادقاو

 رومأ نم ةارجلال هب تارلت + وهاي يأ راسي ومشموو

 او اا وس ا اورام

 ايندلا ىق مهلاوحأل ةودق سانلا اهاعج ىتلا ةبيجعلا قالخألا نم ءامكحلا

 ١ ٠ةرخألاو

 . ميرم همال ةمارك ٠> )١(
  هكيجالا قم نيبحئاضلا "يا ني نعل من رع همأل' ةمارك 07

 اذ



 ىف ب ماللا هيلع توين نم :يلع نيدتتلا ال راخغا تما

 5 ٍت | +. ليجن الاو.ةازوت

 هيف كح الو « مه باك ل وق نب يبدا يملا 5

 كلذ ل :' حلاصلا لمغلاو ناميالا .ملاعثا روغأو : ةيلسلاو ةييلعلا 6

 : ْ < + هللا مدعو امك هلك نيدلا ىلع, نيد. رهظأو

 .يراضتلا قيد ىف'اعب مالعإلا د »3 باتت فلو رع ةنييعرتإا .مامالاو 3

 اليبك ةوبن تايثاو مالبسالا نيذ نساحم راهظإو ٠ .ماهألاو- .دانبفلا نغ

 هللا ىلص ديسجم انيبنا ةوبإ تثني اري رع ريس

 لا * يمص : ىلع هي دج

 *ء هتوم ىلع لدب هلبق هب ءايبئألا رابخأ ن٠

 ٠ هلاؤحأأ ج نئازعب هوب ىلع لالدتسإلا +

 ءوب "قروب ىلع ميرا نآر فلا زاجعاب لالدتسالا سال ظ

 .٠ هتوبن ىلع ةيسجلا تازجعملاب لالدتسالا  ؛

 : « ةيسل# : فاق نوف أ ا ةوق ىف بيصم ريغ يشوجلاو 5

 1 > 5 ل لاق ري هيلا ىف 0002

 ا مايلي لب نأ .كلاياب كليا

 هدي سيو « ىنماو فلاب ارت اع نأ ناوصلاو 7 ظ

 ٠ ووصملا عيبج ىف لب طقف ةوبلا يطع ىف 'نسيلو © ملاتللو بلل لب |

 ٠ 208 .ىبطرقلا وس نآرقلا 0 طرقا 5 ع قاوم أ 000 اهنا
 ' يوب يبرعلا ثارتلا راد 570 - اءاوخ 'ةعبرأ ىف عقب. باك دمالعإلاو مالبعالا

 5 ره زآلا ناديم هم |

 اس ظ
 ( ةيماظنلا ةديفعلا - مل )



 هدو

2 

1-2 

000 

 الصف دقو ٠ مولعلا جاونإ عيمج ىف. لب ء.ملعلا عاونأ نم عيون ىف نسيلوأ..

 ٠ © نآرقلا زاجعا » انباتك ىف اذه

رو امل لاقم هيفق ةيسحلا تارجعملاب لالدتسالا امأو ْ]
 ناو ىف د

ن[ الل : اوناقو د ميركلا
ق“ ٠ ةبر نم ثايآ“ ةيلغ :لز

 دشع تالا" امثا" ل

باثكلا هيلع انلزنآ" ن1 'مينكت مل وأ < نيبم رين انآ اناو ٠ للا
 مهيلعر ىلتي :

 : (« قدرع لوو توبكتعلا] « نولغؤت موقلا 'ىتركذو ةمعرأ :تللذ ىف نا

 تو ادليف ةلمقأهب انستا رابخأ نع امآو 6 باتكلا ةءافك ناد كفق

 دوبل وق: .فدرجتتلا معر ةارووخلا خوش ٠ نامل - ةذوجاؤم تاي“

 27 هعوا بنتا ملوقيو بسب مي علدىبف ىلا نيش اهنا اتنماولدم

ق يع ءايياوقو < ملبو ني جارنا يسارا
 الري

 ىلع ةاروتلا تصن دقو ٠ ىسومل ةلئامم هيلآ ,ناشملا ىبنلإ اذه فاصوأ نم

يسوم لثم .ليئاربا ىف ىف ىب رهظي نا هلأ
 ةاروتلا تصن دق ثيحوو 

 نوكَي ىبنل اذه ناف مالسلا هيلع ليعابسا لآ ىف ممألل ةكرب
 امك * هنم

 ةاروتلا قف ون اساسا يس

 ا *_:ىنووحلا. .مامالل +« ليدتتلا نم لحتالاو

: < 6 3 

يننسلا باب ىف ىبوجلا ملت انو.
 .هميمنو بقل باذعتبتأ «ةنا

ق-باذعل ثانثا باتكلا لهآ بنك ف رأ ملو
 تدآر امئاؤح اونا "وأ نبقلا ى

””ةبنأت ةاس ىف كارمألا نم كتعلأ تان
 هذائتغع ىنف ,نئاتلا هللا لاتسؤ 

وألا "اسونلل ين اوابع اهم اكإ هابي
 مهنزاخيوأ# اطيثذلا ةايحلا« يل

لا يف ةتاقكسصو هللا  ىباتك ىف كلذ تنيب دقو « اولمع ام ىلع
 «دوهي

 ىقيلعت ىفو * ةنرماسلا ةاروتلل ىمس د ىثد « مالسالاو ةنارصين

ّيلوأ ةظقن ) باتكل ىمددقت ىفو ( 7 راي
 در 'اميف ”رابتعالا 

 ىدسجلا ثعبلاب مهلوق مهنع:تاقنو ( راشنلا ناحنمأو ايست ركق يف“

اوصت نمت نآرقلاا ىق هقفاود ان هل اذهو 207
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 هبج لاقثم ناك تاو سا

 ( ه0 : ءايبفآلا )"6 نينساحلا انب ئقكو اب انينآ لدرخ نم
 ىف ميمتلاَو باذعلاو لاؤيسلا ”نينلشلا ءامنع نم ريثكا زكتأ دقو.

 لتامر زتكأو « :يسرملا رشيو « ورمع نب رآرض مهنم رجلا
 توملا اهيف نيوقوذي ال > ىلاغت هلق اولدتشاو « لجو زع'هنأ مهمحري

 اوقادل ربثلا ىف اوي ول داو اع ةنالفإإ لإ ا لدا ةتوملا الا

 ١ يا 00 0 و ليسوع .

 ) نقل انديَي مك ثا أاننتما موف يلاغت هلو "ولتتتاو 0

 ىعيبطلا تؤوملاو.ن ثوم وهو ةدالولا لبق" مدع : ًامريسفتو ( 1 نفاغ“
 ناك ولو 7 نانتايحو « نإتتوم ناذيف ةرخآلا ف ةاحو اسيقلا ىف ةايعو#

 ه, ةياللأ هيلع تبصن ام ىلع ةايح تدازا ةايح ريملا ىف

 ا.تتهملع ل لوض رعد رابنلا » نوع لأ نع ىلاعت هلوق يف اولاكو ا

 5 باذلعلا 0 لآ ا ةعاسلا 0 زي هلتعو وف

 ىلا امن الرق ري حلا 01 ضنلاف كلذ ىو + راجل

 نمف > 'ىلاعت ةلوقو (4 : راكتلا ) « ميعتلا ن نع ذمموي نلاستل مث

 0 ارق ةرذ لاقثم_ لمعت نمو < هرب ااريخ ةرذ لاقثب لمعت
 ريثك يف ىزاجلا ىنملاب رانلا تءاجو ٠ "ةرغف#ا احلا ىف أ(“

 ( ٠١ ©. ةاسنلا]إ « اران مهتوطب ىف نولكأي انثإ » اهنم نآرقلأ نآ نم ظ

 « دئاذشلا ا وه : نوعرف لآ اهيلع ضرع يتلا زاتللا ىزاجمل ىسملاو '

 ةيآلاو « ملا“ نع محدصتو هاف مهتفرش بيش اينذلا ىف مهينمت ىلا .

 '] "6 نامزلا لوط ىلا نيدئاملا نيترصملا ىف ئ

 الطي ارشوف[و ماسلا هلع جم موق .نع:لاعت: هلوق ىف اولإقو 7

 3 :ةرخآلا . ىف :[ران اولخدأ: مق ةديِيم .|وثكمف ارقرغأ .( 09: يوت. 4: اراك.

 ببصحب ةدلإ نيغ تاوبألا ملع بسحب ثعبلاو قارغالا نيف ةدملا نبوكت وأ

 اوبر دييتس سو ةقيم ةلامقلا ةوتلم انا فلكل ليخأ:للف -. هايينألاب ملع

 يب قوص للا

١١ 



 دبل رافكلاو ( :١ تهكلا ) « موي ضعب وأ اموبإ انثمل ١ 1 اولا“
 انتبل : اولاق نيتس ددع ضرألا يف مثثبل مك 7 ةمايصلا موه نوضح و

 سحب ال ةدملا لوط نأ ىأ ( 11: نينمؤتالا ) ©عوي ضعبن وأ افاوي 3

 دقف تام:نم ». ثيدحلا ىف امك ءايحلا آنب .سحي امك + تاومآلا هبل

 9 6« :هكئماش تماق

 نايا لا ىلاص لوسرلا ىلا ةيوسنلا ثيداللا ىف نولوقيو
 نوتثملا اميف لوقي ام ميعللاو ناددعلاو ربملا ىف لاؤسللا تش شت ىلا

 ليروأت . عم ,لب ؛ لالقتساب اهب وتمت هل نوتبثم او ميعنلاو تناذتعلاو لاوتشلل

 ىتلا تايبالاب هربرت 1 كوامتتلب اليس تناك ولف + باتكلا" نم ىآل“

 ٠ اهؤلوأ

 ب جد

 ةنجلا قلخ ميدقت' يف ةلاحتننا ال ». هنآ كلملا دبع ىنّيوجلا 07
 ىلاصت هلوق: لوقلا اذه ىلا هةهعفد دقو 6 ءازجلا موي ىلع رالاو

 راطقأ نع ةجراخ نإنحلا قأب لوقلا ىلا هريغ مفدو * نيقتملل كدعأ >'

 « تادعأ > مهريسفت ( تاومسلا امهيلع ىؤطنت فقيكف ضرألاو تاومسلا

 دارملاو ( ١ : ":ىلحبتلا )6 هللا زمآ ىتأ » هلق ىف امك © فعتتس ال 'ىتعمي

 نأ ا رمألا اذه هنأأو عوقولا نمحتل ىضاملاب هللا ربعو © ىتثأي د

 دعو .يتلا ةنجلا لثم » ىلاتق.هلوق' نيب ةضراعملا مهمهفو .٠ 'ةلاحت ال

 ( مق : دعرلا ) « اهلظو عئاد اهلكأ : راهتألا انهتحت: نم قرجت ء نوقتملا ش

 ماود ناق ( 44: صصقلا )6 ههجو الا كلاه ءىش لك > ى اع هلوق نمو

 ةقوطم ةنجنلا'تناك ول هيلعو هللا تاذ ريغ ءىث لك كالهإ ضراعم لكألا"

 2: ىلامت ةلوقي اولاكتسا“اضيأو : امئاد نكي ملف اهلكأ كاله بجول

 كلذ روضت. الو.( :؟م*: :لارمع :كآ ): © نضرألاو ثاونسلا اهضزغ الإ

 . رولا ليلي مل ل ةنديئال عام عانتمالا ضرألاو ثتاوسننل لا ءانف دعن“ الأ

0006 ْ 

 دس د د
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 تيثأو ©« رانلا نتم ىلع دودمم رسح طارصلا نأ ىنوجلا لاقو

 امهتبثي ملو 6 ايسح انازيمو « ايسح ارسج ؤ, ثبثي هنأ ىأ ؛ ايسسح انازيم
 ىلع هللا ةردق عانتما مدعي اههتبثأ امناو « مكحم نآرقلا نم ىعمس ليلدب

 . .ةردق لبا ؟ هيلع صني مل أرمآ .تبشت ءىبث لك ىلع هللا ةردق لهو ٠ كلذ

 ٠ ضصوبصن نم.دب ال نكلو ٠ اسهل دودح ال هلا

 « نيبلكتلا ٠ ةديتع ي روج . أمك نآرقبر 2 .تيبشت ال بكلقعلا .نا

 : كلذ ىلع ا و ؟ ايسح اريسفت نازيملاو طارصلا رسفو

 مر زاجملا نأ : هتصالخ- ىضم نمز ىف ءاملع ني ىآر ىرس
 نود *: تاينآلا .رهاوظ ىلع نيرسفملا نم ريثك رشف ئازلا اذهل «" آملا
 : ىلاعت هلوق ىف داثم نولؤوقي . هب لوقلا نم ده>الو _#.زاخملا ىلا رظن
 ئأ ( :٠١ ءاستلا ) © انريعس نولصيسو ارا :مسهق زيطم يق قاولكأت امنا »

 نولكأب ال مهنأ زاجملاب نولئاقلا ىري امنبي ٠ رمح :ىأ « ةيقيقح اران نولكأب
 هلوق.ناف © اريعس نوليصيسو > كلذ بيعي. هلوق, لبلدي.« ةيقيقح :|ران

 صنق © 1راث _مهتوطب >:ىف.نوكتف + ةرخآلا ىف صن.« اريعس نولضيسو
 نولكأب امئاو .(.اران » .امنإدلا ىف | لغفلاب قولك مدعو ايبندلا ىف

 ناسا نولكأب الو و تببيل .لاومألاو اهلك مرحملا ىماتيلا لاومأ
 ٠ لاومآلاب هتورتشي نيذلا بارشلاو ءامطلا لاومألاب دارملا امئأو

 ارظن ىسحلا ناريملاو ىسجلا طارصلاب نولئاقلا لاق يأرلا اَدِه ىلعو
 نآرقلا ىف .روكذملا طاربعلا نال زاجملاب نولئاقلا اههركتآو ٠.ىآلا .رهاوظل
 ميقتسملا طارصلا اظدها » ليلدب ايتدلا ىف ميقتنسملا يقيرطلا .نع ةيانك وه
 6 نيلايضلا الو « هيلع بوبضيملا ريغ غ مهيلع تيمثآ نيذلا طارص
 اونايهو.4 لوقلا نم بيلا ىلا !وفعو د: ليمبو ( 7 س ةحئافلا )
 :وه نآرقلا ىف روكذملا نازيملاو. ( 5 : .جحلا ) « دبيمجلا طارص ىلا
 اوريض# الو .طيبسقلاب نزولا اسيقاو » ليلدب. لدعلاو قجبلا نع ةيانك
 تلقت .نمف قحلا بنمو ٍقرولأو ,» .هلوق اماو.(.5 .نمحرلا ) «,نازيملا

 اذادحي



 .يرشت نيدلا اهو ةطيزاون عع نن ةعالا حظرا وو

 ةلداعلا ئقلاو ني هنا ل نفك ناسا الان لم

 .. طارص ىلا مهودهاف ) لام ةلوق كلذكو 3 اناا يعاب نايل دا

 ل :'تافاضلا الإ « نول ودعم مهن مهومقو 4 ميححلا

 مهل خييناوت و ةيهنا مكه :اذهو : 7 اهاكلست تح راعشلا قخرط مه وف رع

 * واليا ل فالك يلهون مدني :رصانتلا» نع ةحعلاب
 © ناكل 306 0 9 1 ٠ ننرصانتم

 هع دع
 5 ا 2 3

 .تيماحا ىلإ .وببلا نايسحلا 3 يلا لا ارسل : 7-5 .” . .كلذلو , 2

 1 ملا اب دخل داجنلا هيمو ماج اها نيانسللا تاقث نموت

 ل ل كأقملا يف اقلطم اهي ذخوتي الو « لامعألا لئاضف. ىف أب

 ظ قلب اال و « ةيلقغ ةلدآب ةاضعلل « «ةغافتشلا >"ىنيوجلا ثبثآو- ”
 : ىلا اهنيصقتب. نيالاغلا ئآر“ دتش ملف: .٠. نآرقلا نم اصونصن ركذي ملو

 اس ل .' تاجردلا ةدايز وأ« تاوثلا ةدايز ىف ةعافشأ ت٠

 لا + هيذلا لكل ةماع عالق لاوس

 - اوشا ةدايز ىف ةعافشلا نإ ىلاعت هللا مهنحري .. ةلزتعملا لاق
 ب ليلدب يبنلا ريغاوأ ملسو اهيل هللا ىلص ىننلل' ةزئاجس تاجرا ةدانز وأ

 5  يفيسيال هانوفر داع ل 1-20 ادار برادا ا

 نم هلآ قا : اين لال بلو + دوكتكم هتيفخم م و يتلا ن لال

 ا[ ءايبقألا :)) 6: نيملاظلا ىرزحت كالاكا منهج هيرب كلذف' هئود

 نما اوعفشي نأ نيورسجي ل مهنأ مهظفحت نمو » : فانفكلا “يئاض لاق
 . ةعافحشلا امآو ميظعتلاو باوثلا دايدزا: ىف ةعافشلل هلمأو هللا ةاضترا

 هروكفو + نأ ةعافش الق ةنجلا لوخذل نهلامعأ مهلهرت ل نيذلا ة ةاتنعلل

 *؟ : 114



 ..ييبح ني قيما اعلق .ىلاعت هلوق ليلدب ٠ داس ا ا

 ةدابز ىف « ءاعفشلل نذآيس هللا نأ : اولاقو ( 16 : يفاغ ) 6  عاطب عيفش الو

 ..نمحرلا هل نذآ نم الا «. نوملكتياال ١ ليلدب تاجئرذلا ةدايز "و5: بازوثلا
 1 نا ديالا صن امب ددحم ٍباوضلا نبق ( غم : ”اتتلأ»)'« باس الاقو

 ظ * ىصأعلل ديعولاو: عئاطلل ةغاولا ابك نم':لالزقلا
 . الزألا ىف ناددحم ١ امهنأ لاقف قازرألاو لاجالا نع قنيوحلا“ف ثددحتاو 2

 0 'ةعوفطما عوقاو موا ذب الق لفقنين اناسنا: نأ قلاعتو كر انت'هللا لع" أذاف د

 0" ادجوي نأ لبق نف « هقزر ٠ةرفاكلل مسقو « هقزر نمزئملل مْسق'هللا'ثآو

 ش نم”امو » ةيآآلا | نم 'موهفملل : رفاكلاو نمثل ىلغ © قزرلا )'ةّملك قلطأو
 ا ٠+ ةياد نمؤملاو ةباد .رفاكلاو 6 اهقزر هنا ىلعاالا ضرألا ئثةباد

 0 لخخأف ءهلديشلا ربع جو ءاديشلا لخنأ + شا قزف نأ فذ ا

 > نيذلا زربل مكتويب ىف متنك ول لق » ىلاعت هلوقب لزألا ىف ددحم ءادهشلا
 هللا: لآ : ئنغملاو ( 64١::.:نارفع لآ ) «- مهحج انضم: ىلا - تقلا. ميهرلع تك

 + نأ هملغل قؤيلاغلا مهن! كلذ“ عم شكو .4 .نينما قا. قم :لطقيا نيج لئق.ديرتك

 ' :نوكش ام نأو هلك .نيدلا قلع رهظت مالسألا نيد ناو .مهل هنلعلا ىفاظقاعلا

 ' ىلغ مهصزحو ؛ ةداهشلا ىف بيغرتو مهل صيحمف تاقوألا ضعب ىف هم

 ريغ ءادهشلا ريغ لجآو ةبلغلا لصحتف داهحلا ىلع مهضرحم امم ةداهبشلا

 5 مكي دياب اوقلت الو هللا ليبس ىف اوقفنأو 2 ىلاعت هلوق لزأيا ىف محم

 ؛ .ليبسىف قافتالا كرت نع ىهنلا : ىنعملاو (,1ةم.: ةرقبلا ) «:ةكلهت 1 ١

 .: عيضدو هسفأ رطب يع ةقفنلا, ىف فارسإلا نع وأ ؛ كالهلا يبس مقال هللا

 وه ىذلا .وزغلا أ نع وأ ؛ ..سفنلاب راطخالاو لاتقتسالا نع وأ ء هلاع

 رجزو سانلل ةايح هلتق ىف نأل لئاقلا لتق بجو كلذلو ٠ ودملل ةيوقت
 «.رباصتلا :ىف مكلو" د ىلاعت اكيراسلا نيس
 ٠ م ةرقبلا ) © ةاتليح

 ] ةاليسلا ىف دهاشلا ليلدب اشاد داعم ريغ ءادنهتلا يع لجو

 " نب لاقل ناسحو ودام ئدجو اكيد مكون زل نات قاف تأ ”تاقؤولشم- نم

 1وم ةسطس ايولشن ىف ذآ حدو[ اذ بذل لينا ةيبو اهني" ينفخ دول ؟ظلزدلا
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 : 3 7 ىدجو كادلا نم لولا نيني نامحلا كلذك و

3 2 1 6 

 نب بول كاسم يوت مسج ف هلل عدوأ ٍناسنإلا اذكهو |

 يي هعدوأ ىدلا هلجأ وه اذهو 5 ٠ نينسلا نم اذك ىف تاغآلاو| ضارمألا

 ضرع نأب ؛ هلجأ نانسنالا لجعتسا اذاف .٠ ٠ مسجلا لمحتي ام بسحب هملع
 رماوأ فلاخ هنأ لجو رع هللا لبق نم بقوع .تافالاو ضامألل هبسفت
 .لالحناب يعيبطلا 4 هلجأ ىتأيب ىتحا ناسنالا ظبنح ىلا فدهت يتلا ةعيرشلا
 ٠ ىنبوجلا ةقيرط ىلع لاثم برض هحضوي اذهو هتزمجأ بلتو مسجلا ايالخ

 اعل «:نييوق نيحبحص نيوبأ نم. جرخ الفط.نأ ول : وهو « هتديقع ىف

 . نم لفط جرخ ىلو ٠ نيفيعض, نيوبأ نم جرخ يذلا لفطلا نم دشأ

 بيرق هيغ ب نم جرخي ىذلا,لطلا نم  لقأ هتبعم تاكل همالٍ برق با

 > ! ٠+ همّ

 قبلا ىف كاز هيددسي يعدم ىلا راد « راكم ريغ هقاجم اذجو

 : يذلا, 6 .مكفطتل !وريقت » ملسو هيلع هللا. ئلض لاوس رلا :لوقب. ضروعل
 ارق انين م كالت ا .ضروعو +.:رخلا :ال رانتخالا تبث

 ظ + 6 ةكلهتلا ىلا مكوه

 و لك عدو ناو الأول هاو اك نيا نأ كاع لو

 ةئابسأ ريغ ىلع ىح ىأل ىئاجفلا ةثنوملا نم :اننيعأ' مامأ ثدنحي امو هيابسأ
 للا "اهَرطف ”ىتلا :اهتعينطو“ ةانيحلا ننس نم وهف.« ةداسعلا مكخب ةردقمل
 ايي ا ا 'قلاغت هلوق' ىنعم !ذهو « اهيلع
 . * للا دبع نم هيفا امو لؤكلا ىنأ « اثيدح وهني نوداكي ال

 فا قاف م ضاخلا قزرلاو ماعلا قورلا نب ' قرف نأ بجي اكو

 ”قزرلا ىه اذِهو ٠ سانلل ىفكم ام ضرما ْق عدوأف تازرألا .لفكت
  نوكي دمجلا ردق يىلعو « ٍلمعلاو.يعسلاو ثحبلاب ,سانلا رمآو « ماعلا

 200 لوقت ماعلا | قزرلا نعو +. صاخلا ٍقزرلا وه !ذهو .* قزرلا

 بقع ىلابصت لوقي إلا قذرلا « نعو.« الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا
1 



 هللاو ( ١6 : كلملا ) « هقزر نم اولكو اهيكانم ىف اوشماق اذ قباسلا لوقلا

 ةرجافلا ةمألا دعوأو اهيف ةكربلاو قازرألا ةدايزب ةرابلا ةمألا بعو.ىلاعت

 هلوق اهنم .نآرقلا ىآ نم هيأ رثكأ ىف اهنم ةكاربلا. عزنو قازرألا :صقنس

 ءامسلا نم تاكرب هيلع انحتفل اوقتاو اونمآ .يرقلا لهأ نأ ولو » : ىلاعت
 ء( 55 فارعألا ) ©« نوبسكي اوناك امب مهان ذخأف ٠ اويذك نكلذ ضرآلاو

 قلطي دق » :لاقف مالسالاو ناديالا ظفل نع ىتيوجلا ثدحتو
 مالسنسالاو نامالا هب دانرملاو قلطن دقو م لئامن الا هن دارملاو مالساالا

 ىرجت نيتداهشلاب فرتع نم نأ نيبو © ناسرالا هقيقح رامضا:ريغن نم ارهاظ

 *: © نامصعلاب لوزي ال نإسالا مسأ )) ناخ. مالسالا .ماكمحأ هيلغع

 : وه نيدلاو 6« نيددلا » : وه تابجاولا لعف : نأ حييحصلاو

 ٠ « نإميالا » : وه مالسالاو « مالسالا »

 ع ةنبقلا نيد كلذ » نام .ةلوقلف ميدلا وس تآبحاولا نبق ّقآ انآ
 نيد كلذو » : لاق « ةاكؤلا اوترذو ةالصلا اومشو 2 ةرابعلا ركذ دعب

 نأ قع ىلاعت .ةلوقلف مالسالا وه نيدلا نأ امو ( : ةئيبلا ) « ةميقلا

 وه مالنسالا نأ امأو ( : نارمع لآ ) « مالسأالا هلا دنع نيدثلا

 هلوقل هيغتبم نم لبق امل مالسالا ريغ ناك ول نآميزالا نآلف ؛ ناميالا

 نارمع لآ ) « هنم لبقي نلف اند مالسمالا ريغ غتبن نمو » : : ىللامعت

 اهيف نأك نم انحرخآف » : هلوق ىف نينمرإلا نم نيملسملا ءانثتسالو ( مه
 (مهسم تايراذلا ) « نيملسملا نم تيب ريغ اهيف اندججو امف + نينموثلا نم
 قيرطلا عطاق نإأل ؛ اقساف ثوكن لد 6 انموتم نوكَي ال ةيصعملا'لغاق 'نأو

 باذع ةرخآلا ىف مهلو » هقح ىف هللا لاق دقف ىزخمب هنآ نموؤمب سيل

 رانلا لخدت نم كتاانبر » : ىلامت هلوق عم ( مس : ةدئاملا) 6 ميظع

 ماوي » : ىلاعت ةلوقل ىزخي ال نمؤألاو ( +١١ : نارمع لآ ) « هتزخأ دقف

 نمف اذه عمو ( م : ميرحتلا ) « هعم اونمآ نيذلاو ىبنلا هللا ىزخي ال

 نفديو هيلع ىلصيو نفكيو لسغي هنايصع ىلع تامو ىصعو نيتداهشلاب رقأ
 ٠ نيملسملا رباقم ىف

26 2 

١1 



 + «.هازمألا ءةيززغ زيغن نم ناميالا لهآ ةاصع نم تام نم“ ىتزمتا لاقو
 . رول ةةسلاو# سبل للف عيل ديل ” عفش وأ « هل رفغ هللا :ءاش نا .بيغم

 خدني 4 د هب .ه»4يي © قاحتلاو ركألا روقلا هتبقاع مث“ هيند' ردقت انا

 26 :ينفاك .» وهف. تن علا اذا ةريبكلا بكترم نا : جراؤخلا لاقو+'

 00 ةلزتعملا لاقو « قفانم » هنا : هللا همحر ىرصبلا نيبحبلا لاق ه

 ثنى مج اي ٠ . 2 هرجو جراوخلا ةججو « قساف.» ىبه لب»رفاك الو

 و .كنلواف ل و أمن ميكحب مل نمو -) : وق تف هلوق : لوألا“: .

 ها ظ ظ 2 0 : ةنقنأا» 1 « نورفاكلا

 جلا

 ْ ىنخألا أف رق نمو «2 « عسل بي دعب ىلاعت هلوك : تلاثلاو

 | ١ +( هلال ذا عض الآ |: ةيقخاقتنلا نع

 0ك نو بلك" لع ىلع باذسلا نبأ (( : .يلاطت هلوق : عيارلاو" 5

 ١ < م( ادشإ
 يا .اهالصي ال : . ىلتلت ارأ مكتردناف » ىلا سعت هبوق  سماخلاو >

 9 قساقلاو ) 0 لل ا ) ىلونو بدك .ىذلا : ىتيثألا الا

 : ظ ظ ٠ امالثس

0 

 :نسم يسلق ( 10: . ةونإلا ) » قويذكت ا تك "يبلع ىلت

 3 000-5 ظ ظ ٠ 8 ةنيزاوم تمخ

 .٠ اربع ) « هوجن دوستو هوجو ضيبت موي 2. : ىلاعت هل وق : مئاليلا

 01 | ش * دوؤسم ههجو نمم ,قسافلاو.( “1١

 *اورك نيدثلاو 2 : نان لاق ةمماشملا باخخصأ نم هلأ. - يماثلاو

 (٠+ : < سس باحصأ مه انتا

 داش



 1 نوم س افلا مه كئوأق كنذ كيسي رمت نمو « عساتلاو /

 .. قساف رفاكلا ىأ « ربخلا ىف ًادتنملا رصخ ىفتقي هناف ( هد : روتلا )

 موقلا الا هللا حور نم سأبب ال هنا زل ١ لات هل وق ٠ ”يقاملاو

 « هللا مور نم سيآ قسافلاو ( م# : فسوي ) « نورفاكلا

 0 هتتزخأ دقف رانلا لخدت نم كنا » : ىلاعت هلوق : رشع ىداحلاو_:

 ىلع ءوسلاو مويلا ىزخلا نأ ١ : ىلاعت هلوق عم ( ١55 .:.نارمع.لا )
 3 +( لحنلا.) «:ورفاكلا

 ىلا « ةلاميش . هباتك ىتوأ نم افآو » ىلاحت هلق": رشع :ىناثلاو

 ا - نستسا ةقاحلا ) « ميظعلا هللاب نموكي ال ناك هنا » .:ىلاعت هلوق

 .(٠ فارعألا) «نيملاظلا ىلع هللا ةنعل نآ» : ىلاعت هل وق : رقع ةلاثلاو "

 « راثلا مهاوأمف اوقسف نيذلا | أمأآو ) : ىلاعت هلوق : رشع عبارلاو

 «( 5٠ ةدحسلا )

 مككلس ام *: نيمرحملا نع نولءاستن : ىلاعت هلوق : رشع :سماخلاو '

 ياطيب . رثدملا أ 4 نينا مويس بدكن انك و 7 50ا

 عيوش مك اوقتا 0 115

 دقف ادمعتم ةالصلا كرت نم » : مالسلا هيلع هلوق : رشع عباسلاو :

 ايدوه ءأق ديلا تسياغ جمب يلي تاع نع 8 مالسلا هيلع هلوقو « .رفك
 م ابئارصت ام ناو

 هن اال وو 4 امهتس ةطساو اف نادض ه3 داع هللأ هناالو : رشع نماثلاو

 : رخك كايين لباسا هلثأ

 ١ ثرداحنأ نم امه هلوق نيب دحلاأ نيذه ىلع فق اوما بحاص در 01

 ظ . عامجالا ضراعت ال داحآلا ثيداحأو ؛ داحالا

 ”ةذنك



 ةالصلا هيلع هلوق : لوألا : نيهجوب قافنلاب مكح نم جتحاو

 اذاو « يذك ثدح اذاو ؛ فلخأ دعو اذا : ثالث قفانملا ةبآ » : مالسلا.و

 لخدي مل ٠ ةيح رحجلا اذه ىف نأ دقتغا نم نإ : ىناثلاو ٠ ناخ نمتنا

 ٠ هبات نيل ايو هلاك لأ ريع اديطعنو قيادلأ مث « كلذ معز اذاف « هيف هدن

 ٠ لمعت مل اذا ملسملا كلذكف

 ارفاك الو6٠ انمؤم وسي قسافلا نإ : لوألا : نيهجوب ةلزتعملا جشحاو

 ٠ نومكحت ةيلو ندم لت الو دعنا ةيلع قومش اوتاك مهنآل .٠ عامجالاب

 . ةأرملا: ةنونيب مزليف.٠ ابضيأو ٠ نيملسملا رباقم ىف هنونفديو 4 هتدرب

 نا هنأل + ضاق ءاضقو نامل ريغ نم ىنزلاب اهابا جوزلا ىمر درجم
 . ءاطع نب لصاو هلاقءام.: ىناثلاو ه ٠ رفاك وهف بدك نباو ٠ ةرئاك ىهف قدص

 كارتنف هيف هبفلتخسم هنامياو ؛ هولجم هقيببست نأ ؛ وهو 6 ديبع نب و:رمعأ

 ٠ هيلع قفتملا دخاآنو هف فلتخلا

 ةبيضص## و داع د

 راسشلا:ىف.نيملسملا.ةاصع دولخب نيلئاقلا ءاملعلا ىلع .ئنيوجحلا درو

 . ةياهت ال امي:ديألا وهو ظفللا رهاظ ىنعي : ال هتآ ىلع (.دبألا ) ظفل مهل حرشف

 ةدم نابلا ىف .ليوبدعي 21000 هل

 اذا :ئصاغلا ملسملا.نا : -ىنيوجلا مهيلع در نيذلا ءاملعلا ءالوه لاق

 -:ملو تاني'اذاؤ.6 ةنحلا-ىف دلخيو ٠ تانسح لدبت هبونذ ناف تام مث بات

 ناو. «:اهيف ادلاخ ةئخنلا :لخد نيزاوملا تلقث ناق نيزاوملا هل عضوتس بت
 .٠.. هتايصع ردق ىلع ةكرد ىف اهيف ادلاخ رانلا لخد نيزاوملا تفخ

 : ىف تلخد:ةناهت هل اذنأ ىنعت ( ديلا » ظفل ناب ةلتاقلا ةركفلاو

 نحن امأ ٠ دنألا ىهنت نئارق مهدتعف + ليئارسا ىنب نيد نم مالساإلا

 : نوليلدب كلذ ىلع لدتساو + انثدنع نئارق الف نيملسملا

 21ج



 ىفو ةيرسقلا ىلع قرلأ لفي يذلا ديول دبعلا ةصق لوألا ليلدلا

 يل همدعب ةهلالا ىلا هال وم همدع )) جورعلا رفس ىف امك ةلاحلا هذه ا
 نبل همدحتم )م فقثم اب هنئذآ هآل وم سمت و“ 6 هتمِئاَق وأ ؛ تالا عارصم !

 ةنسلا ىف « ةنس نيسمخ لك ىف مهتعيرش ىفو ( 5 : ١ جورخ ) « نهدلا
 ىتح هتليبقو هطبسن ضرأ , مجرب: ةيررحلا : ىلا دبعلا وعي نيسنمحللا“-

 ددحم ماو ىلا ناو امم نع كنتا دق 6 .دبأل 2 لقفل وكي ليس,

 لسع

 كا ةكلم ىلا و ل 5-5 الرف 2 نوكتف اهلهأ ميج
 ه( 1+: ؟ه:.رامحآ ) © ةقريشع ىلا :دحاتو لك

 أ ىبنلا ءىجمي ددحم ماود هناخ ةعيرشلا م أود : ىناثلا ليلدلاو

 ابي ديف ماكل شب ىف + فيو للا | ونب هل عثسي 'ىذلا

 مس هول ىبن ءىجسب | .ىفتني تيب تلا |دهو 0 دتيأنلا ]) 0 0-6

 تفأ أو ٠ نيفارعلاو ريتينهلا ايو وك رءاجل عبق 4 ذيذلا يملا

 ىرأ الو ىهلا برلا توص عمسأ تدع ال : الثاق عامتجالا موي ىف بيروح

 اولاق اممف اونسحأ دق برلا ىل لاقف ٠.تومأ الثل اضيأ ةميظعلا راثلآ هذه

 مهنيا. + ء هيف ىف ىمالك ىقلأو كلثم اوعي .نم انديتبن“ مهل عيبقأ “د

 هل وش 3 هي 6 ل ةلوق ىمسأ لاق زصع ىسد ىأو هيل ياللا 57

 فيك كس ىف تلق نإاف ٠ ىبنلا كلذ لتقيلف. رخآ-ةهلآ منسأب اسي” وأ

 متي علو. برلا مبساب. ىبنلا ملكت .ناف ؟.برلا ةلقي مل-ىذلا لوقلا :فوعب
 ىبنلا هب ملكت هريجتل لي برلا هب ملكتي مل مالكلا كلذف عقي ملو سس
 5 ( 75-185 ١8 ةينثت ) ( هوذاخت الف
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 هتيشم الا دسأتلا ظفل نم دحت' ةنرق دحن ال ميركلا نآرقلا :ىفو

 تماد ام اهيف نيدلاخ هنجلا ينذ اودعس نيرثلا د 2 ىلاعت هلو ىف هللا

 ] (٠ اهم: دوه ١6) كبر اعلا اعنا يضيللاو كتارسسلا»

 رمألا اذه ىف ةلماكلا ةدارالا تال 2 اي ضرعلا ةكسفملا هدهو

 ,«٠ تلح و هللا ىلإ

 نا رقي 0 هللا للا > + ىلاعت هلق رسفأ ٠ هبآر ني رجلا دق قلو

 نادل يايا تا ارا يي

 هل هلأ راب

 مدع ىف لقعلا ىلا أجل دقو ٠ هل ةجح الف لمتحم صنلا ثيحو 0

 ٠ لقعلا نم ىوقأ صنلا نأ هتافو رفاكلاو ىصاعلا ملسملا نيب ةاواسملا

 رضح اذا ىتح تائيسلا ناولمعي نيذلل ةبوتلا تسسلو » ىلاعت هل وق صن

 كئلوأ رامك مهو نوت وس نيدلا الو نايا تست علا لاق توملا مهدحأ

يسلا لمعي نم نيب هللا ىوس دقف ( 18 ءاسنلا ) « اميلآ اباذع مهل انديزعأ
 تائ

 ٠ ةكرد لكل نأ ريغ « رفاكلا نيبو

 2 2 دع

 نم .تسيل » ةمامالا نا باتكلا لوأ ىف : ىنيوجلا ىلاعملا ربأ لاقو ظ

 0 .٠ © هرضت' مل ءرملا اهنع لفغ ولو « دئاقحلا

 رثذأ نأ تدعو. تنك دقو » : باتكلا ةياهت ىف ىنيوجلا لاقو

 «ةبانالا ىف ايانك ساسلا ىلسبال درقأ نأ ؛ ىل ادب مث « ةمامالا ئف الوضِف

 نأ .تيأر  ملعأ اميف اذه ىموي ىلا عبطي مل اذه هباتك ناك املو

 ظ : راي اع ليك

5 



 انديوس سس واسال ءاملعلا نم 0

 نم عصألا ركب ىبأ" نع اقرب. !ه الا ةمثلا نيب الو« ةغألا نإ كيو“ ا
 ةيضأو رتغ ايبقا 3 : لاك قف ىلاعت هللا مهمحر نن ةلزتعملا لاو راتك
 ؛ يهداهحو مهجح اوماقآ ىتم ةمّدلا أو « كلذ عوتتسي لب يشل يق“

 ؛يقلاو' ينافقلا اوعسسقاو ؛ مهسفن أ نم قا وذو * مهلا ايمو“

 يهز جأ 6: هيلع تمحو نم دودملا وساق 78 اهلهأ ىلع تاقدنصلاف“

 .: ٠ © كلذ ىلوتي. اماما اوبيصتت. نأ مهي جي الو + كلذ

 هيل ديد اك سدا نيو ال ةبصا اي ةضفأولا تاو

 « .لقبلاب ديو# .

 هضج نم بحت لهف 6 معمسلا هماملا توجو 5 نأ 13 ل 3 د

 نم مأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةهج نم مامألا ىلع صنلاب عمينسلا ٌ

 هؤاعدو « هنق ةمئألا لاضصخ لامكت 3 ؟ هل ذئاب لخلا لهأ رايتخأ عيب

 اب 7

 وه مامالا هن فرعد ىدذلا قيرطلا نأ نيل اهريغو ةنمامالا :تبهذف

 مث *هيف رايتخالل لخدم ةلو + ملسو هيلع هللا ىلض:لوشرلا نم ضنلا“

 ىعدت ةقرفو < ركب ىبأ ىلع صنلا ىعدت ةقرف : قرق تالث ىلع اماتخا *
 يضر بلام ىبأ نب ىلع : يد يمنا نينا ريل ف ىلا لج سنت

 ٠ جهت قنا“:

 + وقف :هنيمب مامأ ىلع صنلا نبأ ىلا ءاملعللا] نم دبل .بعنز

 : 10-3 1 ام

 يلسفت ظنا ) هرغبلا ةروس نم نيتالثلا ةئآلا ةلالدل كلذ نولوقش )1١(

 . ( عوضوملا اذه ىف ىبطرقلا |

 اب 0 000
2 

7 

0 



 : اهدجأ هب لاوقأ ةثالث ىلع ٠ اماما مامالا هب نوكت اميف فلتخاو

 اذا : يئاثلاو.٠ اماما نيوكي .هناف هدعب نم نيعم دحاو ىلع مامإلا صن اذا.
 لجأ ا : كلاثلاو « . ادحأو مهنم نوراتخي ةعامج - ىلع مامالا صن

 ىف 5 رصملا كلذ لهأ - فااقشسأ و .مامأ 0 0 "5 همام
 نم لك نإف هوضرو هلع اوعمتحا مهسفن أ اماما هعضومو مامالا ةرضح

 مامالا كلذ ةعالع ىف لوخدلا مهعزاي قافالا ىف نيملسملا نم مهمامأو ىهفلخ

 بحت مهب هطيحم ةوعد اهنآل ء داسفلاو قسفلاب:.انلعم مامالا نكي مل اذا

 فالتخا وما نيماما ةماقآ يف امل اهلع فلختلا ادحأ عسب الو اهتباجل

 " +. نيبلا تاذ داسفو .ةملكلا |

 ريعلا: مزابرو تبات :كلدف كديفقعلاو لحلا لهأ نم دحاو اهءامع ناف

 لحلا لهأ نم ةعامجي الأ دقعنت ال : لاق ثيح سانلا ضعبل افالخ ب هلعق

 : دحاو دقعب ةمامالا هل تدقعنا نف » : ىلاعملا وبأ مامألا لاق « دقعلاو .

 اذهو» : : لاق * « رمآ ريغتو ثدح ريغ نم هعلخ زوجي الو ء تمزل دقفا ْ

 0 , ٠ « هيلع عمجم

 نوكي هتاف ٠ ةيلثلاو رهتلاب اهذخآو ةمامالا ةيلهأ هل نم بلغت ناف .

 ىلع ٍبلُغ نمل انيلع بجي ام : .ئرتستلا هللا دبع نب لهس لكس دق امابا

 ركنت الو ؛ هقح نم كبلاطي ام هيلا ىدوتو هبيجت : لاق ؟ ماما وهو اندالب
 © هشفت مل نيذدلا رمأ نم رس ىلع كنمتكا !ذآو « هنم رفت الو هلاعف

 فلتخاو..٠ فاتو تشم نوب همامألا دقع ىلع ةداهشلا 59 سا

 .ءةمأل رمأ

 : روهمجلا ,العت ع فقرلا ماريتا دعت سف م 6 سصن اذأ مامالاو

 ذر



 علب 8 لورخآ لاقَو ه ٠ مولعملا .رهاظلا' قنسفلاب ملخنو هتمامأ شفت ا

 «ةعيررشلا نم يش وأ يان ىبلأ كرتلا وأ ةالصلا ةماقا مرعب وأ را الا

 .همامالا ىف رود اصقن سبقت يت دج انآ هس ماي يآ هيلع بسد

 فلتخا 8 ةريغل دقن هبت .لوعي نأ هل لهف ه اصقن دجي مل اذا امأف

 هتمامهأ علخت# مل لعف نباو كلذ لعشي نإأ هل سيل لاق نم .مهنبف : هيف سانلا

 .لحلا لها قافتاب همامالا تدقعتا اذاو ٠ كلذ لعفي نبأ هل : لاق نم مهتمو

 جربلا يلع ميزو ف سانلا ىلع بجو مدقت ام ىلع دحاوب وادقعلاو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ةلوسر ' ةنسو هللا باتك ةماقاو ةغاطلاو

 الكل ٠ أ : رهقو ريح ردع ريغل ىبات نمو + ردع رذعل ةعسلا نع ىبأت نمو

 لشق لوألا وه ةفيلخلاف « .نيتفيلخل عيوب اذاو نيملسملا ةملك قرتفق
 هن كل كاي نتا ء لامع نأ سدستام رول قع وففأ نإ. فقتي د شل

 هللا ىلص هللا لوسر لوقل قحنلا وه سونخملا هلتق وهؤ لوألاو : تومو

 تدعابت نا نكل ©« امهنم رخآلا اولتقاف « نيتفيلخل عيوب اذا » ماسو هيلع
 ٠ كلذ زاج ناسارخو سلدنآلاك تشرابتو راطقألا

 (هداهج اننا ئلغ بجو ةلادعلا فو رعم ماما ىلع ىجزاخا مرج ولو.

 ا وعرتتم نبأ سانلل خيش مل لدغلل رهظم ىجراخلاو « اقضاف ماسالا ناك لاف

 ةتلك. قفتت وآ 4 لدعلا نم ىهظن اطيق هرمآ ناش ىتح ىجراخلا ةرصن ىلا

 نم روظأ رمألا اذه لثم بلط نم لك نأ كلذو ه كوآلا علخ ىلع .ةعامجلا

 ٠ رهظأ ام فالخ نه هتداع ىلا عجز نكمم اذا ىتح حالصلا ةهسفت

 زوحت الق ء.دحاو دليو. دحاو رصع ىف ةثالث وأ نيماما ةماقا امآف

 عنم ل انياحصأ بهذ ا. : ىلاعملا وبأ مامالا لاق * انركذ امل « اعامجا

 ةمامالا دع قفتا ول : اولاق مث « ملاعلا ىفرط ىف نيصخشل ةمامالا دقع
 ريغ خرم نيحوز نم ةدحلاو ا نيبلو جيوزت ةلؤنم كلذ لزن نيصخشل

 ةمامالا دققع نبأ : هبق ىدنع ئذلاو » : لاق ٠+ رخآلا دقعب امهدحأ رعش نأ

 نم
 ( ةيماظنلا ةديقعلا ةه)



 5 .فارطألا . فيلاخملاو لمزنيكلا قياضنم دحاو عقص' 5 نيصخشل

 اذا امأف ٠ هيلع عامجالا لصح .دقو +. ةزئاج ريغ ب ىحاونلاو فارطألا
 كلذ 3 لايت اللف ىونلا عومسش .قيمامأإلا نوي للحتو ه يقيملا كدعد

 . عار نع عب وهو لاحم

 اناك اذاو ٠ ليصفت ريغ نم. نيماما" نصن زاوج ىلا ةساركلا 59

 * هيزلي ىف امب موقأ امهنم دحاو لك ناك نيتيحان وأ نيدلب ىف نينثا
 'هرؤ ملو < دحاو رصع.ىف نيئبت' ةثعب زاج امل.هتألو + هيلي امب طبضاو

 'لاطبا' ىلا كلذ ىدري الو ؛ ىلوأ ةمامالا تناك ةوبنلا .لاطبا ىلا كلذ

 9 همايمإلا

 يرش رشع دحأ نيف ممالا طئارش امو:

 هنإ اذ ىف هفلاخأ دقو ) شيرت ميسم وم نورك ذآ 1

 هيتوس:نيعيملا ةاضق نم أم أاضضاق نوكي د نمم' نواس لأ تأ

 ٠ ( هيلع قفتم اذهو ]ل ثداوحلا ىف. ءاتفتسالا ىف هريغ ىلا ع ا

 شويجلا ريبدتو برجلا رمأب فيصح ىأرو ةربخ اذ نوكي نإأ ب
 ا ملاظلا نم 508 ةملا عدرو مالسالا هب امو ا 557

 ظ ظ *  مولظملل

 نم خر الو « دودحلا ةماقا ىف ةقر هقسلت ال نمم نوي نأ - ؛

 ' ٠ زاشألا :عطق الؤ باقرلا ترض

 * اييرح نوكي نأ

 ٠ املسم نوكي نأ سك

 0 اركذإ نوكمي نأ ]ب

 0 + ءايغغألا يلس قري قل تين.

 ارنب
 - مثواك 3 3



 ءافغلاب نوكي نأ

 ء القاع نوكي لنآ ب ٠١

 ٠ءالدع نوكي نأ 5

 همن اعلل هان ركذ « ةمامألا عوضوم و ءايلعلا هنكم ام زحوم قع

 دي دي دنت

 ىبن همحم ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو ٠ مركأو زعأو ملعأ هللاو
 .٠ نيدلا موي, ىلا ريخب مهعبت نمو ٠ هبحصو هلآ ىلعو ؛ ةمحولا

 دين د د
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 نيدلا ةدعاف ىق هتفرعم بجي اميف لوقلا
 ملاعلا ثدح ىف لوقلا باب

 تايهلالا ىف باب

 لجو زع هللا ىلع ليحتس امبف مالكلا

 ىلاعتو كرايت هل بحي اميف مالكلا
 هناحبس هللا ماكحأ ىف زوجي اميف مالكلا
 ةيعرملا تافصلاو ةيدوبعلا ىف باب
 تاوينلا هباب

 تازحتعملا ف لصف

 ةزحعملا هلالد هحو ركذ ىف لصف

 تاماركلا ىف لصف

 ملسو ةيلع هللا ىلص دمحيم ائيست ةوش تانثاأ ىف لصف

 تايعمسلا ىف باب
 قلخلا ةداعا ىف لصف

 ريكتو ركنم لاوتسو ريقلا باذع ىف لصف

 ا

15 
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5 

5 
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 1١

 نذل

> 
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 بأ

 الك

 ابك



طارصلاو رانلاو هنحلا ىث لصف
 نازمملاو 

 ةعافبشلا ىف لصف

قازرألاو لاحالا ىف لصف
 

 / هأنعمو ناسالا ىف لصق

 ةيوتلا ماكحأ ىف لصف

 ةديقملا متتخم هلعجأ عقوملا ميظع لصف
 تاظحالم
 تأ ب | 5

1 

 ةحتفصلأ
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 م١

 را"

.2 

 ذب

 هيج

 + ياذا ,



 ة؟ / ع.مس عاديالا مقر
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 عاجلا دمابعرطو# لستر نافعا ررلألا
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 الا ضي
00 
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 تيلرشلام »)ألا نق لسييرملا
 ْ . ةرهاقا ديعم

 رشاتلا
0 

 ٍ . 2 نىتاخلا ةبتكحم 0 . مالا 5
 ا رصم ل زيزملا دنع عراش 1١

 ّ دادغمب ىلا ةشكم ند بلطيو

 ١

/ 

| 

 0 تل ا ا ل



 تم

 2 0107 7 ا قا ا ب ا ست جرجس
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 م 196.١ - م زف

 رصع ةداعسلا ةعطم

 لع

 لالبتسا

 تقاس
 كانإ ِ نيدلا موي كلام 3 مي>رلا نمحرلا 2 نيملاعلا بر هلل دحلا

 تمعتأ نذلا طارص 2 متل لطارصلا اندهإ + نيعتسأ كابإو كيعت

 نيلاضلا الو ه مهيلع بوضغملا ريغ ه .مهلع

 نيذلا مث رونلاو تادلظلا لعجو ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هل دجلا

 ْ . نولدعي مهرب اورفك

 هلإ ال طسقلاب ًائاق ملاول وأو كك الملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دبش

 . مالسإلا هللا دنع نسلا نإ هيكل زيزعلا وهالإ

 اهركو اعوط ضرالاو تاومسلا ىف نم لسأ هلو نوغبي هللا نيد ريغفأ

 . نوءجرب هيلإو

 هلك نيدلا ىلع هرهظبل قملا ندو ىدحلاب هلوسر لسرأ ىذلا وه
 | . اديبش هللاب ىكو

 متلمع اب نؤيفتل مث نئعبتل فرو ىلب لف اوثعبي نل نأ اورفك نيذلا معز

 . ريسي هللا ىلع كللذو

 .. ريبخ نولمعت امب هللاو انلزنأ ىذلا رونلاو هلوسرو هللاب اونمآف

 . هيلع اولص اونمأ نيذلا انأ اب ىتلا ىلع نولصي' هتكنالمو هللا نإ

 سس ويصل ل
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 مدسقت

 باتكلا مالكا لع ةسارد ىف ىأر - فاؤملا  رصعلا حور

 ىذلا « داشرإلا » باتك بحاص « ىبوجلا ىلاعملا وبأ نيمرحلا مامإ
 . ةيسايعلا ة ارد ظرف سا ! نرقلا يف اهلك هتايح شاع « ا رقم | همدقت
 ولي نأ دلاو بتاكل نع ميدقتلا اذه ىف ملكت نأ لبق ؛ اذِإ انيلع

 ©30ةيلقعلاو .ةساسلا نيتيحاتلا نه هف شاع ىذلا رصعلا اذه ةروض زاجإ 2

 . ىلعلا هجاتن ىف رثأ نم اهيف برظضا ىلا ةئيبلل نوكي دق ام فرعنل كلذو

 . ةاشرألا باتك جاتنلا اذه نمو .

 رصعلا حور ٠

 (موعب - ت4) ضايفلا !! ةفيلخلا هللا ؛ .مصتعملا عانطصا نأك ١-

 ةبيه لاوذو فعضلا روهظ ءدبب انذؤم « ةرعلاو ةعنملا مهب وجرب « كارت'الل
 مث نمو ؛ مهترقو ءافلخلا ةدع مهنأب ناملغلا ءالؤه سحأ ام دنع  ءافلخلا

 ءاماحلاو . اهرومأو ةقالخلا كا أ وك ىح 3 َن اطلسلا راثتتسالا 2 اوذخأ

 . مهتابجو
 « ةفالخلا اهب لإ تطحن ةلزنملا ةذطو 3 ءاقلخلا ف فدضأا || اذهل ناك دقو

 ةفسلفلاب اهتالضو مالسإلا ىف قالخألا ةفساف : انباتك ىلع ةروصلا هذه مسر يف اندمتعا (1)
 . هيف اهيلإ انعجر ىلا ةليصألا مجارملا ىلعو « ( اهدعب امو ه٠ ةحفص ةيناثلا ةعبطلا ) ةيقيرغإلا .



 مسس 8 اسس

 كلذ نم ناكف ٠ فارطألا ءارمأ نم ريثك لالقتسا : موتحا ىعيبطلا رثالا

 داسفو « ربنلأ م .ادو ايف ةنئاماسلاو , ةيزلاب ةينادحاك تالي ودلا نم ليا ريغ

 باعصأ ةهارشو نييعرشلا رومألا ةالو فعض هلإ رج ةرادإلا ىف رييك

 . نييلغتملا ناطلسلا

 « نتفلا رشتنت نأو « روجلا رثكي نأ ؛ , انركذ 5 ماآلاو : ىىيبطلا نمناكو

 رعش نأو « اهنع عافدلاو اهتعاذإ نم عنمي ام ةلاضلا ءارآلا بامصأ دج الأو

 باعحأ سمي نأو « هلك اذمل قيضلاو جرخلاب ًاحضاو ًاروعش سانلا

 باتصأ لادج بجاو نم مهلع امب ًايوق ًاروعش ءاملعلا نم ةصاخلا تاياقكتلا

 نودقتعي ىذلا قملا نع عافدلاو لطابلا

 ىلإ امو ةدارإلا داسفو « ءاقاخلا ناطاس فءضانيأر اذإ نكلو » 

 بارطضأو قالخالا فعض ىلإ رج دق « ىرخألا لماوعلا نم لييس كلذ

 مهن نأ مصي الف , كاذب اذه طايترال . رصعلا كلذ ىف ةيعاتجالا ةايحلا

 ناك يا سلا ىلا نك لب « ةيلقعلا ةأيحلاب لصتي امف كلذك مألا

 نم ريثك روبظو اهالاو امو دادغبب مهتاطلس عايضو :مافلللا فعض

 راهدزا ىفأيوق المام 0 لوقن ةيمالسإلا ةلودلامسج ىف تاليودلا

 مايالا كدت ىق ءايلعلل ءارمألا ةدضاعمو « معلا

 ةمالسإلاروصعلا ىهزأ نك رصلا كإاذ نأ ررقأ نأ عيطتسن : ةقيقح

 نخأ نأ دعب اذهو . نفو لع لك ىف ةغبن ]| هيف رثك هنأو .ألع قفرشلا ف

 مولعلا مضه ىف « نيماسملا ريغ نم هتيارب مالسإلا مهلظأ نمو ء نودلسملا

 هلك اذ أوج 0 نأ كحوو ع ىمرأفأ و ىدنها ريكسفتأ و يشن رغالا ةفسافأاو 1

 ركفلا خيرات ق فرعي ام كلذ نم ناكف « ةيمالسإلا ةفاقثلاو نيدلاب

 . ةيمالسسإلا ةفسلفلاب

رهف» ىف هرظن ديربنم ليجب نأ نكيو
 # ء ءاكحلا خيرات »و ء« يدن /|نبأ تس

 3 بيطالا نال «دادغب خيران»و 3 ةعيبصأ ىنأ نبال اطاللا .تاقيطمو «ىعفقلا

 قل .رصعلا ْ كلذ اذ ناك رصع ىأ 2 َ مجازتلا تتنك نم تافل وما هذه وخحنو

 كم ا ظ .٠ 1 ءاملعلاو معلا

 فرع ةيسايعلا لا ةلودلا نأ كلذ ٠ هتقرعمو ةماعلا حضاو اذه ف ببسلاو

 نادحو < ؛ ةفسافلاو رجلا رظنلا ىت يس هناولأ فالتخا لف ملعلا عيج 5 أهو املاح

 اذه فداص' 3 تالا املأ بايزأ لع رجحو 4 راغنلا نع ىمو ٠ لكوتملاء اج

 ةلودلا ةثزل هالك 5 05 انلخلا نأ اطلس فْفَض ءأذت أ ةسلعلا ةسايسلا ف لوحتلا

 عبجشت ىف ءارغآلا سفانت بابسأ نم اذه ناكو : ةريغص لود ىلإ ةيمالسإلا

 !ذه لإ فاضيو 1 نيعب أنلاو ءايدالاو هايلعلاب 1 مذ وقت ةيوقت قو ل ءللعلا

 6 ةئشانلا كياملاكلت ءارمأ نم اجح نودجيا و ناك نيركشملاو ءايلعلا مال وه نأ

 ىشخ اذإ مم دحاولا ناكو ؛ىناد+ا ةلودلا فيسو باراغلا نم ناك ك

 . )انيس تب نه ناك. َ 0 هريغ لإ هر لقت ءارمألا نم أ ريمأ هيسق ىلع 1

 ةكبلا هذه نأ كلذ . نمزلا كلذ هب نيت امم تناك ىرخأ ة ةوع ةكو دل

 « برعلا : ةفلتعو ةديدع ممأ تافاقثنم اهيفعمتجا ام : اهيلإامو قارعلادالب

 رهدزتا  حالصاعأ  ةحلاص ةءرت تناك« دنهلا : نانويلا « مورلا ء سراف

 اذه نم ناكو . ةيركفلا اك اهملاو ةنيدلا لئاسمل أتا ربك ىف ةقلتخع بهاذم أمق

 « بضعتلا دودح ىصقأىلإ هل نويرحتي ءارصنو ءاسؤر بهذم لكل راص نأ

 نم روثتو : ءاقبلا عزانتتو | منيب امف عرطصت بهاذملا هذه تذخأ نأو

 نايخأ ىف و اهدامخإ نع ةلودلا ترجيو نوربثك اياحض أهل ناك رايك نتف اذه

 . ةليلق ريغ“

 نم جيز» ىلإ 1و هه : 7  ةعيبصأ ىلأ نال « ءابطألا تاقبط 8 ىلإ مجرب, ()

 نورابلال إو «ىسنرفلا لصألا نم "88 س'كنوم قرسصتسال * ةيرعلاو ةيدوهبلا تافسلفلا
 - ىئسشرفلا لصألا نم ١5١ 58 ص ةاتيس ناد : هياتك ىف « وف ىداراك +
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 0201 م ا حوا كا اا اول تك تيما 3 سال علو

 بخس

 ءافتخالا رطضا ماهإل سانلا نوعدي ةعيش رصعلا كلذ ىف ناك دقت ًاَعْخ

 .نودجعو 3 ديلقتلا نوضفر ةلزتعمو ؛ 4 هفرعملا سمتلت هلهو ملعلا عج زي هيلإو

ي ةضفارو ؛ ايلع ًاناكم هنوعفربو لقحلا
ساتلا لعجو « ماظن لك باق ىلعنوامع

. 

 ةياغ ةفنسالفو ؛ ناطلسلاو كحل ىلإ ىضوفلا هذه طشو اولعنل ؛ ء جيزم رمأيف

جي مدع لوقعلا اه تأأيهت نكت ت اقسلف ثثب مثدكو
 .نوددشت ةلبأ دعو ؛ ب

 انيح نيملكتملا ىلعو انيح ةمئاقلا ةطلسلا ىلع اذهل نورؤثيو ٠ نيدلا ىف ولغ ىف

 مهلأ نورب نيذلا نيملكتملا نم ةرعاشأللا دجن امممج ءالؤد لك بنا<و ؛ رخآ

 ةينيدلا دئاقعلل ةاعدلاو , هديبأتو هللا نيد ىلع ماوقلاو « ةنسلا لهأ مهدحو

 لوقعلاو بولقلا نم اهتيكمتواهل لالدتسالا ىف جلا مقأ نولذايلاو . ةقحلا

لا اذه ف هللأ عمج
نم اريك ًاددعر ضع

رفلاو لوصألا ىف ءايلعلا ةغبت 
 : عو

 ىق تيصخأو تمن ل | مولعلا نآولأ نم كالذ ريغو « فوصتلاو ةفسلفلاو

 « كاذ وأ معلا | ذه ىف . بهاذملا باحيصأ كاكتحا نم ناكو . رصعلا كلذ

 هبأس> بع هنم ءالعإلاو ةيهذم ةرصن ىف مهنم لك ةيغر نمو ؛ ضعبب مهني

 ةلماق ريغ انا ايحأ ثدح ناكنأو ٠ ىللعلا لدجلاو تارظانملا ترثك نأ ؛ هريغ

 ةلودلا ردعو 2 قدح رم يف ةيصملا وه نتفلا هذه بابسأ عامجو : ةيمأد نتف

 بهذملا ادق ه ارماآلاو ءافلخلا ضعب ةرصت مم 00 م لع ةئميملا نع

 أ اع لع كاذ وأ

 ىلا ىلإ 03 مالكلا مع ف 0 ريش 03 مالعألا أيلعلا كئلو وأ نم نسا عج

 هتقو دحوأو ةنسلا فيس ء ع. م قوتملا ىنالقابلا بيطلا نب ركب ىنأ

 4 ىرعشألا ىلإ نييستنملا نيملكتملا لضفأ هْنَأ هنع ةيميت نأ رك ديو هنف

ع الو هليقال هلثم مه ة سيلو ظ
 اود

 116: ؟> هل 956٠ ةنس ةيرهاقلاب ىسدقلا ةعبط بهذا تارذش . داملا نا (159

 مط

 « تفورعملا ىلزيعملا يفاذمحلا نسيحلاوبأ دمحأ نب رابجلادبع ىضاقلامب'هو

 هتاقيط ىف هبه ىضاق نيإ هنع لوقيو . ع ١6 ماع ىقوتملا ؛ فيئاصتلا بحاسص-

 خيش نك اذ غمو + بهذملا ىفاشو اهامعأو ىرلا ىضاق ناك هنأب

 0 . 90لارتعالا"
 41 ماع قوتملا ؛ 2 دبا 1 0 ”” قنا رفسإلاقحتسا و نأ اضأ أ مهتمو

 ناسسارتخا يش ناك فيشئاصت "| بحاصو مال عال دحأ ؛ 3 ملكست 30 ىلوضألا ش

 , 9 هنامز قفا

 3 ٍفورعملا رسقملاو ريمكس / مامإلا مهن مو 1
 رقما ون أ . نيماكسملا | ةدجح

 ةرعاقلاب ١ :دح ترشن ىتأا هتافل وم نمو . عاب٠*ةئس سوطب قوتملاي ارقسإلا

 كلذو. 3 تنكس امل قرفلا نع ةيجانلا 3 24 رفلا زو نبدلا يف ريصم أ: هباتك

 باتكيلاب فرعدقف ؟ ىرثوكيلا دهاز دم خييشلا ق قنا ليل ا ذات ال! ةبائعب

 : هنشاوح قاعو , فلؤإل مجرو

 ' دحمتب دع لا دبع ابأ ديقملا عملا نبا ركذن « ةيحاذلا هذه ىف ؛ اريخأو

اوهقفلاو مالكلا ا!صسئكرو ةضفارلا مامأ ودعم شلاملاع ىدادغبلاناعن أ! نبا
 4 لدجل

 ٠ 2315 ماع قوتدقو 0 ةديقع 03 مامأ راني ناك مث نمو

 وأ ةعيشلا نيبو ةنسلا لهأ نيب اريثك موقت تناك ىتلا نئفلا امأ - ه 0

 ع :م - تارذش (1)

رج نم قيرطلا فضتنم ىلع زويايسيف ةيحانب ةديلب © نارقسإ يلإ ةبسن (؟)
 جر : ناح

 نسدقلا ةعيط نم. 89“ : ١ > ريثألا نبال باسسنألا ىف بابللا . نف لك ىف ءاماعلا نم ةعاج اهم

 هج م” تال ماع ةيسهاقلاب»
 ؟ بهي : "د هسقن ()

 ؟.._اطةه :*9 حمس (غ)



 مس دس

 رع نيبوأ 3 ىأرلا 2 م: وفلاخ نم ةماع نيو ةلبانحلا نيب وأ 03 ةضفارلا

 .نودلسملا عورام ىتلاو ١ تالاقملاو بهاذملا باصأ نم كتلوأو ءالؤه
 .نأ انبسخ ؛نتفلا هذهب لصتي امف امأ - ةرادإلا ءوسو ةقالخلا فعضلالإ اهب

 نيب ةميظع ةنتف تعقو عمر, ةنس ىف هنأ ىلإ (١)داعلا نبا هرك ذام ىلإ ريش

 .نع ةطرشلا بحاص رجعو ؛ .نيقيرفلا نم ةفئاط اهف لتق ةعيشلاو ةبسلا لهأ

 .ناكو « هللا رداقلا ىمابعلا ةفيلخلا هسفن ماعلا ىف ثعب 5 . نيلتاقتملا نرئاتلا
 ناسا رخ ىف ةئسلا ثبب هرمأي نيكتكبس نب دومح ناطلسلا ىلإ « ةنس بحاص
 موص+ نم ًاريثك ىفن وةعامج لتق ىح خلاب دقل ٠ معن . ةغلاص 2 كلذ لعفف

 رمأ اك :ةيسشملاو ةيمبجلاو ةيليعامسإلاو ةضفارلاو ةلزتعملانم ىأ , ةنسلا لهأ
 1 . راتملا ىلع مهنعلب

 ...بهاذملا نيب فالخلا ةكرعمىلإهسفنب لزني هتلابردافلا ةفيلخلا !ذهنإلب

 دجبتلا دب اننرد ةفيلخلا اذهناكدقل . رخآ ىلع ايهذم هيف رصني ايأتك فلؤيف
 ةلزتعملا رفكي هيف اباتك فتصي نأ نم هعنمي ل اذه نكسل ؛ دامعلا نبا لوقي اك

 .ةده سائلا هرض<و ؛ ةعمج لك أرقي باتكلا اذهناكو ؛ نآرّقلا قلخت نيلئاقلا

 . 250نمولا نم

 ,لك ةءاتع رادقم روصتن نأ عيطتسن - ريثك هلثمو - كلذ نم س د

 . ةرظانمو اهلأت همهم ةريهتن بهذم وأ ةلاقم بحاص

 .درلل يرينا « ةينطابلا ءارشتسا ىأر امل ىلارغلا مالسإلا ةجحنأ فرعنو

 صخفلا ىلع كسلا لمح لحالاو بهاذملا ةرثك قف نيوح ؛ هنأ 5 مريلع

 هياتك ىف انيلع هسفنب اذسه صق 5« ابفيز نم ابحيتص نايبو اهنع

 . لالضلا نم ذقنملا

 يرعب معن لس هشش ا (9) امك : * - بهذلا تارذش )١(

 قم مخس مصمم ألا تيس ييسعسمس يمت ل م ماع 2

533 

دن نأ 3 اذإ مرجال
ردا نيمرحملا ماهإ 

 ريق الو 2 بجاولا أذهب 

 5 _ 3 8 8 1 8 .٠ 3 ١

مل كو ةرظانم .ةمه دم ةرصت بجاو هش
ذه ا بتكي نأو 2 ا

 نم 30 ا ا

 ديلا نم ائيأر ىذلا ءداشرإلا , باتك ناك يتكلا هذه نمو . باتك

 ةذتاسآلا نم «ةيمالسإلا ةفسافلاو مالكلا لع ىسرادل هجارخإ
 ٠ بالطلاو

 فلؤملا

 فسوب ن هلأ ديع نس كلما كيعاوه « داشرإلا : باتك فلؤم 2

ب فسوبي نب هللا دبع ىني وخلا دمع وأو ه هدلاوو . 017 جلا
 4 ةيويح نب ده ن

 . ةيعفاشلا خيش « ةحوتفم ةيئاثلاو ةددشم ةمومضم اهالوأ : تهت نبت انتم

 نكر بقلب ناك هنأ رك ذي هتاقبط ىف ةيبش ناو
 امامإ ناك هنأو « مالسإلا

 هةعرو نم خلبو .بداآلاو هقفلاو ريسفتلا ق
 نأ « هراقؤو هدجو ؛ هأوقتو

 نودقتعي نيققحا نأ رك ذيةلاسرلا بحاص ىريشقلا مماقلا وأ ندحا ولا دبع

 . "وه الإ ناك اهل ءهرصع ىف ابن هللا تعبي نأ زاج ول هنأ لاكلا نم هيف

 ش ْ ْ - 4194 ماع قوت دقو

 بلملا ٠ كلملا دبع ىلاعملا ويأ وبف ناالا امأ . بالا ىنوجلا وه اذه

 . نيمرخلا مامإب فورعمللاو ىروباسينلا : ندا ءايضب

 باحصأ نم نررخأتملا ملعأ : ”ناكلخ نأ هل مجرت اك ء وهو م

 هتدام ةرازغ ىلع قفتملا « هتمامإ لع عمجما . قالطإلا ىلع ىنفاشلا مامإلا

 . كلذ ريغو بدالاو عورفلاو لوصألا نم مولعلا ىف هتنفتو

 بسنيو .ةريثك ىرقىلع لمتشت روياسين ىحاون نم ةريبك ةيحان « نيوج » ىلإ ةيسن (1)

 4551 :* > نيمرحلامامإ دلاو ةجرتىف داعلا نبال بهذلا تارذش رظنأ ءاماعلا نم ةعاج اهملإ

 53 >١: ةرهأقلاب ىسدقلا ةعبط ريثألان ال باسنالا ىف بالا

 ؟59؟ ب7 51 : مم بهذا تارذش (؟)

 ١ : 4817 6٠4 > « ةرهاقلاب ةيريمألا ةعبطلا « نايعألا تايقو (*)



 م بع ع لوب هش هد دس ل همس هوس عيل يب

 1 سل اج عسي عساس دل © ا صويا دنع دي هع هب عنابي وص قييم < طمعا هوس دب يب حا
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َ 
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 مل للا

 فرضت و ؛ هتاقتضم عيمج ىلع نأ ىأو , دمحم ىبأ هدلاو لغ ةأيص ُْى ها

 نيرشعلا وحن وهو ؛ سيردتلل كم دمقأهدلاو فوت املو ٠ هيلع داز ّيح اهق

 نيدلا ىقن نإ لرش 3 نيةقحلا ةمالا نم كلذ عم وهزر 3 هرم نم

 , 20ىكيسلا

 لع ن رابجلا دبع م ماقلا ل : ىلع 3 مالكلا مع ء لع ءلأ اذه ٌْق جرو

 نسما 1 ىلع جرت 090 ىارفسالا دهن مهأد رب قحسأىل 1 ذيملت :ىيارفسإلا

 . 7 ىرغشالا نسما ى أ ةئسلا ! لمأ أ مامإ دسم 03 ىلهابلا

 روماآلا تبرطضأو 5 ةازتءا ا وةرعاشالا 98 نقي رفلا نس بصعتلا روظ املو

 ادطو . فيو سردد نينس عبدأ ةنيدملاو ةكيرواجو . انجاح زاجخلا ىلإ جرخ
 لئاوأىف «لاوحألا ترقتسانأدعب روياسين ىل داع مث . نيم رجلا مامإ هل لبق
 ارزولا اذه هلىتنق 8 كلملا ماظن ن كوم وع ريزوللو 3 نالسرأ ب 3 ناطاسأ ١ ةبالو

 ريع ةئم نثالث و ذه 0 قد 3 3 سيردتلل دمقأز 3 ةيماظت 4 سرشلا

 ةمئالا نم ةئاعلُث نم اوحن معلا ىقلتل هيدي نيب دعب ناكو . عفادم الو
 . ©0بالطلا 0 و

 ف ةسايرلأو 03 اندلاو نيدلا قى ةهاجولا هذه لع نامر 2 ماه رمتسأ و

 3 ماع نينمح و ةعسل نع ابق ماع هب رب قل يح 3 عورفلاو و هوم لوصالا لعلا

 . 44 ماع هتدالو تناك ذإ

 ؛ مهم ٠ مالسإلا مالعأل ةمجرتلاب اونع نم نوريثك هل م جر دقو - 4
 ىلا نأو : 4ءراا عم ماع : : ؟ - نايعالا تانفو ىف ناكلخ نبأ ٠ 9 أراك

 سوو : سر , ةيهاقلاب ةنيسحلا ةعبطللاب ىلوألا ةعبطلا ١ , ىريكلا ةيعفاشلا تاقبط )١(
 د ةحفص 96547, ةنس ةيهاقلا ةعبط ةيماظنلا ةديقعلل هتمدقم نم « ىرتوكلا خيشلا (59)
 6+ ةنئاغلا تاقط ؛ ى هلا ناو ؟ ؛غلاب زا « نايعألا تاينو « ناكلخ ع
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 1 .ببعدعج ب بج جيس مجعجب جم مدس مج بببسم جيدا جيو بطال اب جسام وجل خغججو يووم جحر دو جدحج بجد. دبس - جسيم جديسي تبدأ : تحسم بستم تهمنا ريو أ

 جو ديد يدجمدجج مصعب

 موجتلا ف نساحمنا وبأو ١ بم# بوو : مح ىريكلا ةيعفاشلا تاقيط ىف
 ْق ليحلا داعلا نو 3 ةبريصملا بتكسلا راد ةعبط نم ١5١ : نوح ةرهاولا“

 طظفاحلاو بدمج مر : عدم 00 . ماع ةرهاقل 1 سدر رثن بهن تارذف

 قشملب ىبدقلا رشن 34 رم - اب صج ىرتفملا بذك نييبت ْق رك اأسع نبا 0

 ًاضيأ و افدحأ نو ريك نوح روم هاله ريغو ١1 ٠ 419/ ةئس
7 

 نيم رجلا مامإل نيمجرتملا ءالؤه نم مدقتملا نيب ريبك قرف نم كانه سيلو

 ثامجرتلا هذه لكو . لامجإو زيكرت وأ طسب ةدايز نوكي نأ الإ : رخأتملاو

 ةياعر دلو يح 4 ملسعلا ْى ةلالجو 3 ايندلا ف ةهاجو نع هل ناك 1 قطنت

 ةفئاطلا ةسابرو باحصألا

 نم قتنملا» بأ بأتك بجأ أص ةج نائمه دروت نأ نم 0 انعم ال كلذ نأ ىلع 6

 هنا رخلا باتكشا اذهو . ىلحلا الملا ن رب نوحأ وهز ع ىهذلل , مالسإلا خيرات

 بات كلام ن :ماثلا وه ةمجرتلا هيف ىذلا ءرجلاو ءوسوب 03 بلح ةيدمحإإلا:

 فأ وم رايعب ةمحرتلا هده درونو . ةدسقت فل قولا طخ ” يذم بلح 3 ةخستو

 ملأ نأ لأق 010 ةليلق عضاوم َّق رياسإ 5 هاذ

 ةياويح نا لم نس فسوب 35 هللأ كب نب كاملا كمع نيمرحلا ما

 جا

 « قالطإلا ىلع هال مام ] نأك : ىناعمسلا كيعس وبا لاق .٠ روبأس دب ةيعفاشلا

 ةئاعبرأ و ةرشع عباس دلو . هآثمدو ودع رت ُْ ءأ رغواقرشا هتمابإ لع عيبجلا

 سيئر « نيددلا ءايض بقلملا هيقفلا ىبوجلا دم ىبأ مامإلا نب ٠ ا ا

 نورشع هلو "وب أوتو ؛ هتافتصم حيمج ىلع ىتأو هدلاو ىلع دقفتو ؛ مرثا ىف

 ةنامأب ةيقاقثلا ةرادإلاب يلطملادبع داشر ذاتسألا لضافلا انقيدص ةيزلاةجزلانههيسمأ 000
 ةيرصملا ب تكلا رادب ىهذلا باتكح نم دوجوللا ء ءزملا نأ اهتميق ىف ديزيو - ةيبرعلا ةعماجلا

 هلق ؛ باع تراك ام دنع هطغ داشر ةانسألا اهله دقو ٠ نيمرحخا مام ةجرت هيك سيلا

 . ركشلا سلاخ



 ل ئندلا

 تب رطضاو نيةيرفلا نيب بصعتلا رهظ نأ ىلإ . سيردتلل هناكم دعقأف ةئنس

 ؛دادغب ىلإ مث ركسعملا ىلإ بهذق  روياسين نع رفسلل رطضاو ؛لاوحألا

 رباك آلا ةرضحف قتليوهعم فوطي « ةدم ريزولا ىردتكلا رصن انأ بحصو
 جرخ مث . هركذ عاشورظتلا ف بذهت ىتح مهب كدحتو ؛ مرظاتيو ءاملع

 « بهذمأ أ قرط عمجو يفيو سرد ؛ نينس عبر رأ كب ا وا

 سيردتلل دعقأف «٠ بصعتلا ةيون ىضم دعب روباسب هدلب ىلإ عمجر نأ َن /

 ةنس نيثالث نم ًابيرق كلذ ىلع قبو :.ةبلطلا رومأ تماقتساو روباسن ةيماظنب

 لجو سيردتلاو ةباطخلاو رينلاو بارما ا دل ملسم ؛ عفادم الو ةمحاوم ريغ

 دعش نأكو ٠ راكألا هسورد رضحو « هفيئاصت تربظو . ةعج موي طظعولا

 هلوصأو هقفلا ىف هرخحبت عم ناكو لجر ةلالث نم وحن موب لك هيدي نيب

 . تيدا ىردأل

 ىلا رهاوظلا ىف ءادلعلا كلاسم فلتخا : ةيماظنلا ةلاسرلا باتك ىف لاقو

 موضعب ىأرف؛ ؛ اها وق داقتعاق حلا لهأ ىلع عدتماو  ةنسلاو باتكسلاف تدرو

 فلسلا ةمئأ تيهذو ؛ ننسلا نم مصيامو بأ - ىك 3 كلذ مزتلاو ٠ ابليوأت

 ابناعم ضروفتو اهدراوم ىلع ع رهأو لأ ء أرجإو 7 ليو اتلانع فافكن الا ىلإ

 ,ةمالا فلم عابتأ ؛ أدقع هب هللأ نددنو « انأر هيضترن ىذلاو . ىلاعت ب راملإ

 عامجإ |! نأ «كللذ ُّق عطاقلا ىعمساأ ليل دلاو . عادتبالا كرتو عابتالا لواآلاف

 لوسرلا باحصأ جرد دقو . ةعبرشلا مظعم دنتسم ؤهو ؛ ةعبتم ةنس ةمآلا

 مالسإلا ةوفص مو « اهفام كردوابن اء ضرعتلا كرت لع مسو هيلع هللأ ىلص

 ئصاوتلاو.ةلملادعاوق طيضف ادبجن ولأ, الا وناكو : ةعيرشلاءايعأب نولغتشملاو

 رهاوظلا هذه ليوأت ناك ولف . ابنم هيلإ نوجاتحام سانلا مياعتو . اهظفحي

 . ةعيرشلاعورفب مهماتهاق وف اه.مبماهتهانوكي نأ كشوألل ءاموتحوأ اغوسم

 كلذ ناك « ليوأتلا نع بارضإلا ىلع نيعباتلا رصعو مرصع مرصت اذإف

 هو تبيطيستم ب هويدي يعج دعس مسج ملأ يحج هس سس سس 4 نس سس رج ص لسع يم ميم ين لام ل يس يللا م

 ج0 عرعر يو مم جب وس رم مج
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 .نع ىلاعت برلا هزت دقتعي نأ نددلا ىذ ىلع قحف . عبتملا هجولا هنأب اعطاق

 « برلاىلإ أهانعم لكيو ؛ تالكشملا ليوأت ىف ضوخمالو « تاثدحما تافص

 « كبر هجو قبو ؛ ىدبب تقلخ اك: هلوقو “جنو ءاوتسالا يرجو

 ..انرك ذامىلع « هريغولوزلاريخك لوسرلا رابخأ نم مصامؤ : اننيعأبىرجتو

 ..© بهذملا ةيارد ىف بلطملا ةيابل باتك : فيناصتلا نم ىلاعملا ىباألو

 باتكو .وصالا ىف اشرإلا باع ؟و : تاداجي ةينامث ىف ليلج باتك وهو

 أشلا بات 7 ؛ ةيمالسالا ماكحأللا يف ةيماظنلا ةلاسرلا

 باتكو «ةمامإلا ف 3 ثايغ باتكو « هقفلا ل كوصأ َّق اح باتكو

 « ندلا لوصأ ىف

 .بداآلاو « ى 2  عناشلا هقف هقفلأف : لاقف ؛ ةديمد َّق ىررعابا 3 0 اذه

 مام وت 2 هام فيلكو ؛ ىرصيل ! نسحلا ظعولاب هريصن قو ِ ىعمجألا بدأ

 لاقام رخآ لإ ا مامإ 03

 ١ هه بارا مأع رخآلا مون ر نم نيرشعلاو سماخلا 2 ىلاعملا وبأ قوت 4

 قاوسإلا تقلغأو 3 عماجلا َّق هرادم رسكو .

 .هطاشنت 2 رهن و ىيلاعملا ىأ ةأيح تين يل عمجأر 8 هذه نمو ب 0

 : تأفقل وْ هذه نم وكاذت 5 | عيطتسن 4 هتاميل ومو ئ .لعلا

 ندلا لوصأ ُْى لمامشلا - 3 0 ١

 لماشلل بسيط صيخ# وقوف داشرإلا د 0 0

 ١ ةيماظتلا ةديقعلا ممسم

 )١( ماع ةيقاقلاب ترن ١848 ىرثوكلاخبشلا ةمالعلا مدقتو ةيانعب ء راونألا ةعطع ..

 . هاشرإلا ىف ملماشل كلا اهركذ هل ءازآ نع مجر اهيفو



 - عا

 فلؤي ل تاتكوفو . بهذملا [ ةياور وأ ] ةياردف بلطملا ةياهت - ؛
 داعلا نياو ىكبسلا نباو ناكببانخ نبا ىأر ىف هلثم مالسإلا ىف

 هَقْفْلا لوصأ ىف نأهربلا - ه

 » تاقرولا <

 ةماماألا ىف معإلا ثايغ ل ب

 [ىعقاشلاب هذم مييجرت ىفىأ ] ١" قحالا رايتتخا ىف قلخلا تيغم م

 , ةبابلا رصتغ سو

 لئاشرو ابتك « ىبرعلا بدآلا خيرات ١ هباتك ىف ناكورب دازو

 1 : أبنم ىرخأ

 نيدلا لوصأ ىف عمللا و
 ءاوتسالا تايثإ ىف ةلاسر - ؟
 . ليدتلا نم ليجنإلاو ةاروتلا ىف عقو ام نان ىف ليلغلا ءافش - م

رخأ مامإ غوبننأ دقتعتو أذهل 3
مع بك م ةباتكو :نيم

 مالكلا 

 ناك 3 داشرإلاو لمانشلا : هب أتك ةصاخيو 2 ابملِع راسو اهآر ىلا ةقيرطلاب

 8 قلك مالكلا مَع ُْق لب لو م ةيادب

 بهذملا ةرصن لع أو ولع نذلا 0 ىرعشألا بهذم راصنأ نم نإ

 تقيس يذلا ىب القالبلا ىضْاَ مامإلا 3 هب ردمو ماس الإ قرشم 92 هتعاذإو

 هلواثت نأ ملعب بهذلا ا راض ىذلا 4: ريع لا لاع علا اذه . هيلإ ةراشإلا

 ابيلع فق وثت ىلا ةياقعلا تامدقملا هاناضقو معلا لئاسمل مضو 2 بيذبتلاب

 ,باتكلا اذهىلع درلا ىف ةفيطاةلاسر ىرثوكلا خيشلا 1445 هذ م٠ ماعرصن (1)
 . راونألا ةعيطم 4 قلخلا ثيغم ىف لطاملا لاطإب قحلاقاقحإ اها

 ىرثوكلا ةبالعلا خيشلا تير « ىأرلا اذه ىل نوكت نأ دعب هنأرك ذأ نأ ىرسي (؟)

 8 ةحفص ةيمالقنلا ةديقعلل هتمدقم ىف لبق نم هرك ذ

 دعس ع عدم تم دج اجا سطل دق اح: الطالع اع دعت تال الا قطا الج ١ ا: :د زج يعد للابد خو ديص سل دجمم دسم كاب ج

 م فد

 موقيال ضرعلا نأو « ءالخلاو درفلا وهوجلا ت تايثإ لثم كلذو ؛ ةلدالل

 , مامإلا اذه نم ناك« كلذ دعب مث . نينامز قبب ال ضرعلا نأو : ض رغلاب

 اهداقتعا بوجو ىف ةينيدلا دئاقعلل ًاعبت دعاوقلا هذه لعج نأ « هتيعملأ ىلغ

 -لوقيامف-نذؤي ليلدلا نالطب نآلو « ابيلع  هيأر ىف  ةلدآلا كلت فقوتل

 ©7 لولدملا نالظبب

 . قفرب ندلا ىف | ولغوي ملو « سأتلا ىلع هعم نمو ىضاقلا قيض اذكهؤ

 ةباحصلا ناعإ ىفو ٠ كلذ لبق مبسفنأ مهناعإ ىف نوري اذام ىرعش تبلو

 97 دعب نمو لبق نم ةلدألا هذه ْن ولبجي نذلا نييلسملا ةماعو

 ىنالقابلا دعب ٠ غبت نأ نيملسملاو مالسإلا دج نسح نم ناك نكناو ش

 ىف امامإ امهنم لك راص دقل . ىلازغلا دماخ وبأ ربشاألا هذيملتو نيمرحلا مامإ

 نالطب - لبق نم ىالل !أ ىأر !5 - ميغبت نمو اودقتم لو ؛. بهذبلا هتقؤ

 .لالدتسالا قف دا نع رجلا كفناأإ أدومو ؛ ل ألدلا لطب اذإ لولدملا

 تشو

 مايالا هذه يي ةعيشم لاو « ذو 3 نيرح مخ تملأ ةق رطب تفر ةقبرطلا هذه

 1 تاف اوم ىف درلا لاجم حاسفإب اضيأ زاتت ىو . مالكا | لع ةسارد ىف

 4 نيملكملاىأرىفندلا 5 قفتال ام ةيز [ اويهذامف ٠ مييلإ نمو ةفسدلفلا لعل أ

 . كيحوتلا ملعب ةقسالغقأا بهاذم طاع سيتم | كش نكد

 ذه 2 هبت و 2( 5595 ص هم دوم ف نودلخ نبأ خرؤملا ةمالغلا كرو

 بتنك نه لوأ ىلازغلا نأ : ىلاو نيسخ خيشلا موحرملا ةمالعلا انلاخ قأرلا

 ىلع درلل ًاضيأ تقدم ىلا ةقيرطلا ىف 3 ةقيرطلا هذه ىلع مالكسلا لعق

 0 قر ربع هنأ دقدعت قا ىأر .أذهَو ِ ةفسالقلا

 ملقا ةحفص ءاه 7759 ةنس ةيهاقلاب مدقتلا ةعيطم ةمدقلا ء نودلُخل نبا )١(

 ه5 : 1 م +١9 8ةنس ةيهاقلاب ىلوألا ةعبطلا ديحوتلا باتك ىلاو نيسح خيشلا (؟)



 8 لا مو سم مس يسم لو سا هاه يحال مدن يبس صصص سخا اهل ايه سس يا طوب سبب عم

 هدسعا | ريش دس

 ءداشرإلا باتك لم « نيمرحلا مامإ تافل وم ضعب ىلإ عووجرلاب هن

 مييلع اهذخأ ىتلا لئاسملا ىف ةفسالفلا ىلع درلا ىف اهنم دافأ ىلازغلا نأ نيبفي

 ثحبمو ملاعلا ىف لوقلا ثحبم ىف ثحابلا رظني نأ ىكيو . تفاهتلا هباتك ىف"

 درلا ىف هذاتسأو هخيش نم لرغلا دافأ ام رادقم ملعيإ ؛ عئاصلاب لعلا تايثإ

 قى هتافئيصم قل اندأ نم لوأ مالسإلا ةجضع نو كي 5 5 ,٠ . ةقسالف هلأ ىلع

 اضيأو . هنأر ىف ندلاو قفتيالو ةقسالفلا هيلا بهذأم ىلع درأأ علا اذه

 م ادحأ رأ لو » : لالضلا ن :م دقنملا هياتك ق لوقيام اذإ احيحص نوكيال.

 فس ةفسلفلاةسأر رد ىلإ ىأ | 30« كلذ ىلإ هتمهوهتءأنع فرص مالسإلا ءايلع

 ٠ ةلئاغ 7 داش نم اهفأم

 هل دبشيو . ناديملا اذه ىف ىلسجملا وه ناك ىلارغلا نأ ركنال اننأ ىلع
 ىوق رثأ نم (طناكامو « ةفسالفلا تفاهتو ةفسالفلادصأقم : نأريطخلا هاباتك

 . مايألا هذه ىتح اظوحلم لازبال

 باتكلا

 نيمرحلا مامإه فل وم هنمدصق باتك ؛ ىز امىلع ءداشر الأ باتكو -

 تالاقملاباحصأ ةضهانمو اهنمعافدلا مث ءاهغ لالدتسال اوةينيدلا دئاقعلا نأيب
 ىالساللا ملاعلا ناك ىتلإ بهاذملاو تالاقملا هذه . نيدلل ةفلاخنا بهاذملاو.»

 ؛ ديةعتر يغىفزكر موحضاو ىوق ب ولسأ ىف كلذ لكو : اجوماهب جومب هنمزيف

 هنع نوكيف ةغلاص ف زجوم اب الو« ةماسلاو لاذ وعدي ىذلا لوطملاب سيل

 هلعجام :ركسفلا لالقتساو ىأرلا ةلاصأ نم هيف اذه ىلإ وهو .ماجإ وأ سيل
 . بالطلا ديب ىلا بتكلا نم رهزآلا ىف ايمحر سردي نأب قحأ

 مب ص ١994 ةلس قشمد ةعبط )١(

 ندد« يدبر دعس عسب همصسملا اند جت جو لوجو جنا ب ياو نسال بج 1 ل ا نبل : بح ضو يعمم ديه بوسع نسا

 د دل

 ىف ناش « باتكلا اذه نأ ىلإ ةصاخ ةفصب رظنلا تفلأ نأ دوأ أ انهو

 روصلا ىدحإ قكريتعي ءرصعلاكلذ ف ملعلا اذه ف تفلأ بتكلا نأشكلذ

حب ناك ىذلا عمتجاو رصعلا كلذ انل لثمت ىلا
 ' تالاقملاو بهاذملاو ء هيف ا

 .روصي ىح بأتك وهف «ءاقبلا ليس ىف عارصلاو ةايحلل اهلييس دج تناك ىتلإ

 .هق بتك ىذلا نمزأأ ىحأوت نم ةيحأت

 ماما ذيملت ٠ نونظلا فشك بحاص رك ذي اك باتكلا اذه حرش دقو

 ىفوتملا ىراصتألا رصان نب ! ناملس وأ ] ناسلس مساقلا وبأ نيمرحلا

 سوأ نب فسوي مهاربأ قأحسا وبأ مامإلا هدعب نم هحرش مث . ه هدوم ةنس

 ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن هنم دجوت حرشلا اذهو . ةأرملا ناب رهتشملا

 .ايقاروأ عومجم تادلج ةسمخ ىف وهو . هديعو مأع انضراتو ديحوت + مقر

 باتك رخآ وه ىذلا ةمأ مالا بأتك لمتشالو . ةحفص ةئاعست ةيأرق

 داشرالا

 مالكلا ح ةسارد ىف ىأر

 اسلم ( ٠ تس ردو مالكسلا لع ف ىأ ٍس مدقتلال] اقأسم قارأ ا: مش رم 1#

 .٠ رشثز الاب هذه انماأ ١ بف ؟ رع ى أ عاضوالا

 جاجحلا نمضتي لع » « هتمدقم ىف نودلخ نبا كلوش ا" 2 مالكلا 7
 تأداقتعالا ىف نيف رحنا نيعدتم 11 ىلع درأاو ؛ ةأ ةعأأ ةلداللا ايدينا امبالا داع

 ناب ىلإ بفديم مع وه ىرخأ ةراعبوأ . «ةئسلالهأو فئلسلا 0 نع

 ء ال لالدتسالا ىلإو ةنسلا نم حيحصلاو باتكلا اهب درو م ةينيدلا دئاقعلا

 ىف هيلا تبهذ اب ةلاضلا قرفلا ىلع درلا ىلإ ًاريخأو ؛ اهنع عافدلاو
 . دئاقعلا هذه



 ةيستم ل دج

 . نارمأ هيف ظحالي نأ بحي ملعلا اذه نأ اذه ىنعفو
 هفونص نم مهيلا هجوتت نم تايلقعو بسأنتت ةلدأ ىلع موقي نأ - ١

 . نيقيلل لوضولا قرطو كاردالاو مهفلا ىف ةفلتخلا سانلا |
 .ىف العف دوجو اه ىلأ قرفلا , دئاقعلا هذه ةفلاخلا قرفلا ىلع درلا - ؟

 . هل شيعن ىذلا نمرلا

 : لوقت اذه دعب

 .« نامزألا نم ىذم اف عاتتقا و أ ملت 3 لص ناك ىلا ةلدآلا نإ

 .ةيعسطلا مرلعلا ةصاخنو 3 ملعلا مدقت دعب رضاخلا نمدلا شن أذهأ م لصحعال ٠ لق

 . رايتخالاو ةبرجتلا ةراد 2 نفي ع الإ ملسيال ىذلأ

 .نف افرط ةيمالسالا وأ ةقرشلا هتفاقث لإ م ىذلا مولا باشلا نإو

 .جاجحلاف طقف عنطصت نأ لدمعلاوأ لقعلا نم سيل « ىداملاىعببطلا برغلا لع

 كلذ ىف مر ضاعم عم لدجلا ىف ةلدآلا نم نوعنطصي انفالسأ ناك ام هعم
 هناوفتع ةدش ىفو رسالا ىوق مالسالا ناك مايأ « ديعبلا نمزلا

 رمل سمن داكن ال موق دوج لع فكعن نأ « ناكمب ةبارغلاو بجعلا نمو
 .ةواعدلا نمو ىنيدلا طاشنلا نم رو ةيئاببلاو ةينايداقلا لاثمأ كرتنو ءازكر
 ! كريمأو ايروأ ىف فورعم وهام مهيهاذمل

 .نيدلالوصأ ةيلكو رهزآلاىلع ديحوتلاوأ مالكلا ءاملع ىلع نإ - 4
 رصعلا لعنم ساسأ لبع ٠ هراحصأ ىرب 5 موق وعي ىذلا د احلإلا ءادل ا ويطي نأ

 ةيبلع ةفاقث نيفقثملا نايشلا نمو ءاملعلا نم ةثك نيب ىرشتسا هارن ىذلاو
 .ندش ديل سيراب ىف مهتقرع « نابش - ءالؤه نعأ ريك ًاددع فرعأل فإو ٠ ةيلاع

 , هللا دوجو ىلع ليلدلا مهمدل م َ مل هنأب نولوقي ءرصق قف انه مهقرعو
 .هللادوجو ضرف ىلإ ءوجللا نود رؤسيف ملاعلا وأ ذوجولا ريسفت نأ نوريو
 أذِإو 0 هللا د وج وب نيقيلا كلن و مويعب اديس تمأق ىلا تابيشأا نع مبنل 9 اذإو

 بيش ابا

 اهتلدأو مالكلا ع يبيك نم تفرع ام لكب ًانيعتسم مهعم لدجلا ىف تذخأ

 قئاقح ىلإ دنت ةلدأب نوبلاطو 1 ليرت ام ىلإ مهنم لصتت مل ٠ لدسلا اذه يف

 0 . كييدحلا لعلا تاررقم وأ

 رودي نأ ديعب كلذ ؛ ديحوتلا ملع ةسارد مدعل وعدت نأ اذهب ديرن انسلو

 هجوب ملعلا !ذه روطت بوجو ىلع للدن نأ اذه تم دارملا لب . لايلاب ايم

 ؛ اهيلع دري يتا قرفلا ىفو هلك اشمو هتلدأ هبتك ىف ددجن نأب كلذو , ماع
 دئاقع تيبثتىف ريثكبص ريخ اهنم نوبكي ةادأ ؛ اهنم دال ةادأ نوكي ذكيحو

 ظ . نيلاضلا ةبادهو ندلا

 يتلا روصعلا ربوصت ىف ةريبك ةيخيرات ةميق هعدقلا ديحوتلا لع بتكسل نإ

 دئاقتلل ليل دتلا يف  مالعإلا انفالسأ - ايفل ؤم دوبج نايبو ءايف تبتك
 هلك اذه عم « يهو . ىرخألا ٍتالاقملا بابرأو ةقدانرلا لع درلاو ةينيدلا
 . ىلعلا اذه ىف ير !أتل اهنع ينختسيال ىلا حجارملا ضعب اهنوك ىف رضاخلا ديفت

 ىرخأ ةساردل ؛ طقف ةمدقمو « ةءدقم اهتسارد نوكت نأ يلع نكسلو

 اا . هلكاشمو ىلاهلا رصعلا حور بسأتت

 ةليوط تاونس ذنم ىل ةينمأ باتكلا اذه رشن نكدقو ءاذه - ره

 تاساردلاب نيدعملارهزألا تالاجر نم ريثك هيلع عجشو كلذ 2 بعر دقو

 اذه ىف ليمز نوكي نأ هقلا دارأ دقو . مالكلا لع ةسارد ةصاختو : ةيلقعلا .

 ديما دبع ممعنملا دبع ىلع خيشلا ذاتسالا مويلا قيدصو سمالا ذيملت لمعلا
 ايلاط ناك ذم ذاتسالا اذه تفرع ٍدقل . رهزالاب يوناثلا مسقلاب سردملا

 . نافرعلا نم ديزملا ساّقلاو سردلا بح هيف تفرعو , نيدلا لوصأ ةيلكب

 « نمزلا اذه ردان صالخإو . دوم عضاوتو , بيع قلخ ىف كلذ لك
 ل للا + . . هيقراع ردقت عض مو هنالمز يلإ ًايبحع هلعج ام



 ةه

 : ةديج ةلماك "١١خسن عب رأ ىلع باتكسلا اذه رشن ىف اندمتعا دقو

 ١ ماع اهرشن ىتلا ةمدعزدمن ىنايسول ىسنرفلا قرشئسملا ةخسن س 197٠م
 قو. سن وت ةتخحسأو رئازجلا ةخسو سيراب ةخسن ىلع أآدمتعم «قرخم طخ

 ريبكسلا عطقلا نم ةدفص "6 ف .

 هلأ انامل اننأ الإ 3 داتعملا خسنلا تأفالتخأ قرشتسملا اذه تنبأ دقو

 اهتخسن خب راتو . ديحوت 4+7 مقر بلح ةيدمحألا ةيتكملا ةخيسلف ع

 ىخسن طخغو ءارطس +9 ةدفص لكبو « ةقرو ٠١١ ىف ىهو : مورو ةنس
 ةدحسألا لعو . ىديجلا دوعسلا ىأ ن دمه نب ىلع نب دمحأ وه ايخسانو 2 ميدق

 لضفب اع عافت الا ناكو ٠ ةيدمح ألا |! ةسردملا ىلع فقو هو. ةعب رأ تاكيلمت

 ٠ هب» فر أهل ان زمر دقو ؛ ةرهاقلاب ةيبرعلا ةعماجلا ةنامأب ةفاقثلا ةرادإلا

 ؛ اميرأال اتس اهملإ انعجر ىتلا خسنلا لعجت « الصأ اهانلعحقلا ء ىتايسول ةخسن نأ ىلع )١(
 « انيديأ تحم كلذب اهتلمجف « اهيلإ مجر ىتلا ثالثلا خيسنلا تافالتخا نم تتبثأ ا كلذو
 ٠ حبحصلا هانيأر امل رابتخالا مث « ىرخألا .خمنلا نييو اهنيب ةنزاوملا انل نكمأو

 كل

 ا كات

لا ةحسأ 5 مويلا | هرشلت ىلا انتخسإ ذاع 8 ذوتأ دقو
 03 ىئايسولقرشتسم

ىرخالا - تافالتخإ انتيثأو
 نأ لدعلا نه ل مذ ذإ : ةحفص لك ةياجن ىف 2 ي

 . ءارقلا ىلع نرابتخا ضرقت

اتكلا لوصف نم ريثك ناك ألو
 نم انأر دق 4 ةلقتمم نواتع اريل ب

لصف لكل ناونع ل ادد ريطأ
كي ىذلا ناونعلا انعضوو « 

 نيب اثدنع ن " نو

 . اريثكأ ربح هرم لعبت

 ىصوم فسوب ريك

 م ١ ؟ 4 ماع لاوش ْ

 6م أ ٠ ساطسغأ ةضورل

 نيب ةمركلا ءابسألا نم معا لك عضو دقق ؟ تسلا هللا ءامسأب ساخلا لصفتا ىف الإ )١(

 . اعبط ءامسألا هذه ركذ يف املك حفلا قافتا عم « مالكسلا رئاس نع هل ازييمت صيصتت ىمالع

 ١ ْ نودي نيتمالعأ !نيتاهنيياعوضوم ناك املك كلتذكو . ا ' انيق وم .رايتخالاب قيحأ انيأر ٌّى وم ىرخأ ةحخسأ صن كدتيو ةخيسل ص انايحأ راتخي ْ

1 
 1 ١ فرح ةخسنلا هذه ىلإ انرشأ دفو ١ ملغ نبي عضو أم امأ . شمالا ىف وأ باصلا يف ءاوس « صصاخلا انليع .«ل

 ا (17ىرخأ نع ةخسن صقن وأ اهريغلع ةخسن ةدايز نمورف ع .صصتلا داعم مق ىهو . ديحوت م8 مقر ةيرصملا بتكلا راد ةخسن - ؟
1 

 ا مالعأ تناك ءاوس « باتكسلاب تدرو ىتا مالعالل ةمجرتلا ري! نم نبأ راك . ةقرو مهي ءه ه<9 ماعىومألا دمحأ نب مساقلا أ نيب قلاخلا دبع طخ
07 

  07اهساقمو . ارطس/ !مترطسمو ١ ةيفسلف وأ ةيمالك قرف وأ نكامأ وأ صاخشأ ةم» فرحي احل ائزمر دقو . مس 16 و هاه .

  00كببمأ ريبكلا ذاتسالا ةرضحر دقتلاو دما لب رجيركذ: نأ انرسي ءانهو مقر . حضاو برغم طخ « ةيرصملا بتكسلا رادب ىرخأ ةيخسن ل م
 ريوصتب نذاآلاب لضفتنأ ىلع 3 ةيرصألإ بتكدارادل ماعلا ريدملا ل ا 23 ىصرع ءمس 5 أبساقمو ءأرطس ؟؟اهترطسمو « ةقرو ١٠م ق دحوت ؤزالؤ ا ملأ

 ريبيكا كح ىلإ انل رست كلذبو « انفرصت تحت ابلعجو رادلا 3 نم ةخسن , 000 : ا ْ |

 وحس - كلذلو ؛ كب ىيسحلا دمحأ موحرملا ةيتكم نع رادلا ىلإ تلصو دقو 0

 َح ف 2# 58 انزمر 3 0
 7 نسعي امضعت خسنلا ةضرأ 7

 3 1 رع ل

 نأو ملعلا لبيس قو ١ هيد وأ أعل 085 لمعلا | 3 لع نأ هللأ لأسو ا 5 :

 ا
1 



 فلولا ةمدقم

 دمح انالومو انديس ىلع هللا ىلصو ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مس

 | .هلا ىلعو ا

 ظ ممألا قرفمو « مسقلا ردقمو ؛ مرلا يبو «مسنلا ء راب هلل دبا ظ

 ظ ظ ظ 0 حضوم ؛ مَدللاو للزلا فارتقاب نالذملاو « مَمألا قيرطلل ةيادهلا ىلإ

 أ 000000077. لوسرلا ثعتبمو « لطابلاو رفكلا قهزعو « لئالدلا تاضاو نمل

 ًاريشب « قملا نم روتفو قالا نم لالْص نيح ىلع « ملسو هيلع هللا ىلص ْ رص ةداعسلا ةمبطم

 . ٠ ًارينم اجارسو هنؤإي هللا ىلإ اًيعادو ءآريظتو 200

 بابسأل (طابرو ءديدستلل اماصع ديحوتلا ةلدأ انيأر املو ء اذه ظ

 «ةمطاسلا مطاوقلا ىلع ةيوتحلا ةطوسبملا يتكلا انيفلأو ؛ ديرأللا ظ

 ؛ نامزلا اذه لهأ ©” همه اهكردل ضهتال « ةعداصلا نيهاربلا»و

 اكلسم كلسن نأ انيأر ؛ ناهربلا عطاوق نع ةبترع تادقتمملا انفداصو ا

 بتر نع ايلعتم ء ةيلقملا اياضقلاو : ةيعطقلا ةلدألا ىلع لمتشإ 0

 « قيفوتلاو ةناعإلا ةىلو هللاو ٠ تافنصلا لج نع ًاًطحنم , تادقتعلا

 ظ ش ١ قيقح لضفلابوهو

00 

 . + مم نع ةدايزلاو « ممم د صقت ل(

 رس 7 ا ا



 بابا

 رظنلا ماكحأ ْك

 ملا وأ ابل نس لاكتساب «غلابلا لقا لع ل بام لوأ

 ل | 9”ثدحم ململا ىلإ ىضفللا خييحصلا رظنلا ىإ دصقلا « ًاعرش

 ماق نم هن لطي ىذلا ركنفلا وه « نيدحوملا حالطصا ىف رظنلاو

 كإو ءحيحصلا ىلإ ؛ 9نيمسق رظنلا مسقني م ” . نظ ةباغ وأ ماع

 هنم يذلا هجولا ىلع روثعلا ىلإ ىدؤي ام لك هنم حيحصلاو ؛ دسافلا

 نس نع و هدي رظنلا دس دق م: . هادعام دسأفلاو ؟ ليلدلا "لد

 . عطاق ءورطل الوأ دادسلل هدانتسا عم ؟”دسفي دقو ءالصأ ليلدلا

 يملا رظنلا ءاضفإ لئاوألا نم «©0ةفئ ؟اط تركنأدق : ليقذإف

 ؟ مهملاكم ىلإ ليبسلا فيل كف « ساوحلا مواسلا كرادم نأ اومعزو

 نولاعمتأ نورت له لوقنف « مهيلع مالكلا مرق نأ هعيلا + : انلق

 دقف « رظنل | داسفب اوعطق َنإف ؟ ' هيف نويررتسن 2و, رظنلا داسفي

 3 ل اع آى مولعلا كر أدم رصح ىف مببهذم صن اوضقا

 ٠ . تاسؤسعلا ليبق نع جراخ رظنلا داسفب

 اوصزنإ اش ءوتسملع مأ « ةرورضرظنلا داسف متلاعأ : لوقت م

 لدي 1 صقت حا (5] | نيمسق ؛ سقن مح (؟9) ثودحي : م )١(
 نمو ٠ نائويلا نويئاطسفوسلا مث (6) ح نع هانتيثأ ينلاو ء رصقي : ل (5)

 ماع قوتنا « نيايج روج هرصاعمو :؛ دالملا لق 41١ ع فوت سار وجان في مهاحر ربشأ
 :مأ م بع حج (5) ع 3

01 111 

00-3 

 ب بج بج جوج يوجب دمعه جيربسمب بيم يهسو سبيع يوصببسم دهس عدد دعم م هدام بج دهس سسوس وسبع سيعمل وو نيب جسم صمم تمم دوو هه وصوم مح نص يجيز عنان سام اقم يجب



 هيب تيدي ويتسحا

3 

 ماوعد ةلباقم'''نع نوملسي ال مث « نيتهابم اوناك ةرورض هوماع مهنأ

 ”. اوضقان دقق « رظنأإ رانا داسف اوكردأ م م« وعز نإو ٠ اضيفت

 0 ىإ فم وكي اواو را نم عوج اركننت

 نودنستأ « « ىلعلا ىلإ هءادأ متيعداو ىظنلا متئأ اذإ متن: : اوناق نِإو

 . ةرورضلا متيعدا نإف ؟ رظنلا ىلإ اهنودنست وأ « ةرورضلا ىلإ اود

 رظنلا ةحصب مكح“ 'نإو ؛ يمأرص عكيلع سكمناو ان :ومتمزاأ ام مز

 اذه «مالك : انلق . ليحتسم كلذو « هسفنب ءىثثلا متبئأ دقق رظتلاب

 ذو ماع ديفب ال هنأ اومز نإف ؟الصأ ايش كديفي الو 1

 . باوحلا ةنوتم انوفكو « ًاونل هتوكب اوفرتعا دقق « كح ناجي

 نم برضب اوكسمت دقف « انليلد داسفب للا ديفي هنأ اومز نإو ٠

 دسافلا ةلباقم انضرغ : أولاق نإو . هعيج راكنإ قايس ىف رظنلا

 نم دسأفلاب دسأفلا ةّصراعم : انلقو « ميسقتلا مهيلع انددر « دسافلاب

 اهنم عونب رظنلا عاونأ عيمج تابثإ ىف دمُب ال : لوقت مث . رظنلا هوجو

 ؛ هسفتبا قلعت و تامولعملاب قلعت ملاك اذهو « هريغو هسفن تش

 . تامولعملا ر رئاس ملعي هن هلاك: « ىلعلا ملعب ملعلاب ذإ

 : لع درطيف رظنلا نالطي اعطاق تسل : : لئاسلا لاق نإو

 ماع حاف ةدايق « معلا » فرق سشقانت دقف : ح ©5)

 م 4 ح نم للك اهركذي لو 6 ىف : داز ل (8)

 نما:ح (9) 7
 ! نان : ل (5)
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 كليبس : ًاداشرإ مار نمل لاقي نأ هجولاف ؛ دشرتسم سبرتسمانأ افإو
 حمم اذإف ؛ اهقتسم احبن اهق جهنتو « اميوق ًارظن ةلدألا ىف ظنت نأ

 رظن نإو . ملعلا ىلإ كب تضفأ ءربعلا كنم7تّدتّساو ء رظنلا كنم

 2 هدانع نيت دقف 5 يسعلا ىلإ رظنلا ميت ءادأ نكنأو هل مسر اك

 .هداشرتسأ طقسو

 لصف

 [كشلاو ٠ لهجلاو « معلا رظنلا ةداضم ىف]

 . هيف كشلاو ع لهملا داضيو 3 هيف روظنملاب معلا داضيإ رظنلا

 " ضقاني كلذو «ءهبلإ لصوت ءاغتب او'"اهنع ثح هنأ ملعلل هتداضم"هجوف

 لهجلا نأ « لهجلل هتداضم ليبسو . ىغتني ال لصاحلا ذإ  لسلا ققحن

 هيلع ممصم هب فوصوملاو ؛ هب وهام فالخ ىلع دقتملاب قلعتي داقتعا

 رظنلاو « نيدقتمم نيب ددرت ككشتلاو . ثحبلاو سلطتلا ضقانب كلذو

 . هدادضأ ةلجو رمال داضمأ ًاذإ وهف . قحلل ةيعب

 تماقتسا : اهائعم 6 انه تدعساو . ماهتسا : عامشلا دتشإ (1)
 ح « م نع هانتبثأ امو « هيلع : ل (9) هحوو : ح (5)



 ياس يرو طر »وسع لح سس ٠ سس دنس دمع نسلط مج صطتعل تينا ةللتنما) نع ن3 1 ةقيؤت شين طفت فجل 3

 لصف

 . [طلا يل لصحي رظنلا

 , نا قات ةنآ "يت غو« هدا ل .اذإ حيحصلا ر ظنلا

 قت الو . رظنلا مرصتب لاصتالا ىلع هيف ة روظنملاب | "7 لصح

 رظنلادّلو الو ءهل هرك ذ عم رظنلا بيقع لولدلاب لهج زظأنلا نم

 (©ةلزتمملا تمعزو : " 7 « الو لعم ةلملا باجيإ هبجونالو ه ءرلملا

 ناك نإو « ململا دلوبال رظنلا ركاذت نأ ىلع انوقفاوو . هدلوي هنأ

 . لجو زع هللا ءاش نإ هعصوم ىف دلوتل | لصأ دريسو . ةنمضتنإ

 ةلعلا باحإ هبجوي لو «رلعأ داوي الرظنا ! ناك اذإ :ولاق نإ

 حيحصلا رظنلا نأ كلذب دارملا : انلق ؟ هل هنمضنا ىتعم اق , اهولعم

 ملا توب التم ةيتيف « هدعب قافألا تفتتاو , 9 قبتسا اذإ

 منح كلذك امهتوبشف ؛ هيف روظنملاب

 ءهيولا عمل ءىشل ة دارإلا ليكم بيف. هلاوي وأ دجوي وأ

 ىتاثثا امهدحأ سجوي نأ نأ ريغ ن

 نيتمالعلا ني أم صق م (9) للصحف :مءح و ل (59) هبقع: م (1)
 ١14 ماع ىفونملا « لازغلا ءاطع نب لصاو نأ ريصيتلاف ىنيارفسإلا رفظلاوبأ ركاذي (5)

 نومست مهنأ ىلع . ةيردقلا مهمامسأ نمو ؟ ميتعدمب لإ قلخلا اعد نم لوأو : ةلزتحملا سأآر وه

 « ديحوتلاو لدعلا لهأ » ميسفتأ

 اييليبسو :حامعم (2) فنيمتف : م (097)  قيب اذإ : م 50 لبق نإف : م (8)
 : 0 ءىشلإ م 30

 ئإ

 نوكب ىغقيال“' !امبمز زالت 4 3 مع ريغ نم ءىشنأ أ ةدارإ ققحتتال 3

 01 اوم وأ وأ« ًايجوم وأ« ًادجوم أهدحأ

00 0 

 داذضأ نم ًادض الو البج هي هع

 0 و ىلع رظانلا علطي حيحصلارظنلا نإف ؛ هاوسأ# ملا

 هجو ةبشلل سيلف « ةبسشلا ةفداصع رظنلا دسف اذإو . لولدملاب ملل

 ىلع داقتعاب قاعتم هحو ةبنشأل ناكول ذإ ؛ قيقح لا ىلع داقتعاب قلعتم

 . اماع داقتعالا ناكلو « ليلو 40 ناكل 00 قيقحتلا

 نم لك لد : ةيسفنلا هتفصب لد امل ليلدلا نأ ء« كلذ حضوب امو

 ةقيقح ماعلا داقل ءاضب ؛أ هجو ةهبشلل ناكولف ؛ هلولدم ىلع اماعدب طاحأ
 . كلذك سعألا سيلو « لهجلا ىلإ ةشلا

 ا ل م ب مت

 ماع نمضتي ال : هترايع ع () قونوأ : سقت م (#م) كيذك : داز ع (9)

 اخإف : ح ءم (5) ! :م (8) مولعلا : م (4)
 0 تاكل( 0 قيقحتلا“ ىلع : صقت م (7)

 تهديدا

 ب
8 
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 ل اي

 000 ا ل ا ب ويكول ب عت حسب



 لصف ٠

 [ةلدألا ىف]

 ىف "همي الام ىلإ اهف رظنلا حيحصب لصوت, ىتلا يم ةلدألا
 . ىعمسلاو ىلقعلا لإ مسقنت شو «ارارطضا ةداعلا رقتسم

 ءابلع هسفن ىف وه ""ةمزال ةفصب لداف « ةلدألا نم ىلقعلا امأف

و ريدقت لقملا ىف ررقت.الو
 هلوأدم ىلع لاد ريغ هدوج

 ٠ لادلا ثدأحلاك ؛

 ناقتإلا كلذكو . زئاملا دوجولاب هصصخم ضتتقم لع هدوجو زاوحج

 ... صصفملا ةدارإو نقتملا لع لع نالادلا صيصختلاو

 .. هعابنأ بحي أ وأ قدص ريخ ىلإ دنتلسي ىذلا وه « ىعمسلاو

 لصف

 [ اعرش رظنلا بوجو ]

 « عرشلا هب وجو كردمو 2 بجأو فراعملا ىلإ لصولا رظنلا

 . ةيعرشلا اياضقلاو ةيعمسلا ةلدألا نم ةاقلتم فيلكتتلا ماك<أ ةلجو

 نمو.« تابجاو كرديىلإ هب لصوت, لقعلا نأ ىلإ ةلزتمملا تبهذو
 هللا ءاش نإ ةلأسملا تأتسو « القع مدنع هبوجو ملعيف «رظنلا اهلج

 ةيسفن ةفصب م (©) لا ... ملعيالام ملع ىلإ : هترابع : م )١(

 ا

 تيثي © و « رمتسم

 ... رظنلاب صت قرط اهنم ركذن انكل و « لجو زع

 كريصم قف ف الع رظنلا بوجو (7كردم مكي اذإ : اولاق نإف

 ليهس ماسحتاو « مالسلا مهلع ءايبنألا ىد حت لاطيإ كلذ ىلإ

 اوعدتساو « مرمأ نم رهظام ىلإ قلخلا اوعد اذإ مهنإف ؛ "7جاحتحالا

 نم هب اوصصخو « تازدعملا .:رم © هودبأ امف رظنلا عهنم

 تباثفيلكتو « رقتسم عرشبالإ رظنلا بحال : مهل لاقيف « تايألا

 ؟ تابجاولا هنم © قلت عرش أثدنع دعب

 يف ىداقلاو « داشرلا نع بارضإلا ىلع داقتعالا اذه ميلمحيف
 . داتعلاو دححلا

 0 م كش لوقتلا لا عرتنا انوش ىذلا يأرلا اذه : انلق

 086 كرم هيا اس روج دع

 ريكشساو رفكص وأو ؛ ليزحلا باوثلا احرو اد هفرع وأو ؛ 00

 . ليي ولا باقعلا قاقحتسال ىدصتل

 ٠ مهيلع : مو ءالقعلا ىلع : . ل دازو جاجا : م كف كرد معتم : م 2

 ح نع هانتيتأ امو 6 قلتي : مع قم : ل (ه) الود لل (4) 4 اوديأ : م (05
 م نع هانبثأ ىذلاو ء هميعتا: لا )+ م نع هانببثأ ىنلاو ءدححلا ىلع : ل (5)
 000 ١ 1 000 . لي ولا م نعش ما 23
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 عتب وعد «الاحالا هيل رام «ناا الا هدنع لباقت أذاف

 ىباثلا ةسبالم ىف بقربو ؛ ميت لا ميعتلل ضرعتلا اهدحأل كسفلا يف

 راو «ةانلا "ليس رايتخأب ىف لل 0 ذملا باجيتسا

 لهذ نف و« ف تاز 08 سفنلا ىف طاوحلا ا
 : بوجوب املاع "نوكي الف «رامضلا ميله نع لقغو رطاوخلا هذه نع

 .رظنلا
* 

 1 انومزلا ألم ء لوعذلاو ةلفغلا ذنع م لوقعلا ك ارادمىف موصحلا مزلبو

 مدع )دنع مالكلا ضرف نم غاتمزلأ امو . لوقنملا عرشلا ىضتقم ىف

 ملو سكسلا مهمزاف « ةزجسملا مدع عم ةوبتلا ءاعدا رظاني نيرطاخلا
 « ابكرد نم لقاملا نكسمتو تربظ اأذإ ةزجسعملا نإف . هولاق ام انما

 0ناكمإف ءأير ا اذإف ؛ ؛ مصخا أ عز ىلع نبرطاخلا نآيرج ةياثع تناك

 8 اهروهظ دنع هز لا ىف رظنلا ناكماك اهدحأ رايتخا ىف رظنلا

 عم « هيلع لادلا عمسلا توبث ءاندنع بوجولا طرش : لوقت مث
 "7تلدو تازدعملا تربط أذإق ٠ ةيلإ | لوصولا نم فلكل نكم

 + انمولو : ل 0 0 ماكر نوكي الو : م (9) | ليبسأ : سقت م 3
 ما5) امرشا اذإ : م 4 1 م نع هانتثأ ”قنلاو

 . لدو : م (0)

١١ 

 , عمسلا رمتساو "”عرشلا ررقت دقق « تالالدلا لسرلا قدص ىلع

 بوجو فقوتي الو . تاروظدملا رظحو تابجاولا بوجو نع ء ءىنملا

 نم بطاقلا نكسمت طرشلا نكلو ءب هي ناكل مم ىلع ءىثلا
 ظ هب ملا ليصحت

 ةهج نم م لالدتسالاو رظنلا بوجو ىلع (0لادلا ام: : لبق نإف

 نابتساو « ىلاعت ىرابلا ةفرعم بوجو ىلع ةمألا تممجأ : انلق ؟ عرشلا

 امو « رظنلاب الإ فراعملا باستك ا ىلإ لوصولا ىقأتب ال هنأ لقملاب

 . بجأاو وهف هب الإ بجاولا ىلإ لصوت.ال

 500 ح نع تبثلاو .« ليلدلا ام :ل 3 عرسلا : سفت م (1)

 د



 06-5 ني

 طق طبخ وان نو ور ع مورس هب سس عابرطوا يقع نقاتل دخت )82م
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 0 بأ
 معلا ةقيقح

 مهضعب لوق اهنم ؛ ءلا دح ىف انباعصأ ضعب نع ةروثام ظافلأ نم
 للا : هلا هجر ©0انخيش لوق اهنمو ؛ هب وه ام ىلع مولعملا نيبت لعل
 فصتا نم حصيام ملا ةفئاط لوق اهنمو ؛ الع هلحم نوك ب جوأ ام

 . هناقثإو لعفلا ماكحإ هب

 بوغرف « "04: وه امىلع مولعملا نيبت ””وه : لاق نم لوق امأف
 لوقي ذإ « ةلفغ وأ لهج نع مولعملاب ةطاحإلا نع ءىنب نيبتلا ذإ « هنع
 لمتشي ام رك ذ دحل | نم انضرغو « هتنبت دق 2

 ناع 5 يك هل ”بجوأ ىذلا هني معلا 60 نبأ ىضتز الو 1

 ©ريزإ , لاجإ هيف اذهو « دوصقملا نييبت دودحلا نم ضرغلا نإف

 . هدح نع ءرلأ لأسي ىنعم لك ىف هلثمو هطورع ىرح

 « ماكحإلا هن فوصوملا نم حمصي, 0

 نم حصير ال ؛ « ةيقابلا تادوحوللاو ميدقلاو تاليحتسم ن0 1 نإف

 ديدحم : م (4) هب وه ام ىلع : سصقن م () وع : سقت م (5) نسحلا أ :داز م(١)
 1 مولعلا : حا(0) دق : سقت م(6) بجوي : حءم(8)

 ذو

 وهو « مولا نم دحأو
 .ماككإلاو ناقتإلب

علا دح ىف |ولاق دقق ةلزنسملا لئاوأ امأو
 ىلع ءىشلأ داقتعا وه : مل

 تو دلقملا داقتعاب مدح مهيلع لطبأف . سفنلا نيطون - عم:هن وهأم

 لإ سفتلا ىروكس عم هب وه أم ىلع "0دقتمملا داقتعا هنإف ؛ عئاصلا

 ىلع + ىشلا داقتعا وه:«”اولاقق نورخألا داق . ملعب سيل وه مث «دقتعلا

 اذهو . ًارظن وأ ةرورضمقو اذإ "”دقتملا ىلإ سفنلا نيطوت عم «ةيوه ام

 عامتجاك تاليحتسملاب يعلاو « ىل 2 ىلاعت هلل كي رشال نأب لعلاب لطبب

 . ءايشأب ًامولع تسيلو « مولع ؟؟اهوحنو هذهف ءاه ىحو تاداضتلا

 حصب ىذلا مودعلاو دوجوملا وشو « أنثدنع دوحوملا وش عيش هل! ذأ

 . دحلا نع مولع تذش دقف « دنع هدوجو

 اصف
 أ

 ا ثداحو مدق ماعلا ]

 ْ ىلاعت ىرابلا ةفص مدقلا ململاف . ثداحلاو مدقلا يب | مسقتي ملعل

 هتاحبس برلل بجوملا « ةيهانتما ريغ تامواملاب قلعت هاذي 7
 . اييسك وأ ايرورض هن وك نع سدقتلا ةطاحإلا < ىلاغتو

 .. يسكلاو ؛ ىهدبلاو « ىرورضلا ىلإ مسقنإ ثداحلا ملعلاو

 جاف ةروك ذم ىهو « دقتحلا ىلإ : اصقت م ل (5) اولقو : ح (؟) دقتمل داقتعا : م (1)
 ٠ . ةقاقلا حج (5) . اهوحمو : سقت ح (5)
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 ررضب نارتقالا عم دبعلل رودقم لا ]ريغ ”تداجلا ململا وه ىرورضلاف

 «ةجاحالو ررضب نرتقي ال هنأ ريغ ىرورضلاكىبيدبلاو «ةجاح وأ

 مح نمو ٠ ىلا مسأب نيمسقلا نذه نم دحأو لكى مسي دقو

 ككشنلاو هنع كاكنالا أتي الف ىلاوتي نأ ةداعلا رقتسم ىف ىرورضلا

 عامتجا ةلاحتساب ملعلاو . هسفنب ءرملا ملعو « تاكردملاب ملعلاك كلذو هيف

 | ةردقلاب: رودقلا ثدالل معلا وه ىسكلا معلاو . اهوحنو تت اداضتملا

 مييحصلا رظنلا هنمضتي يذلا وهو ؛ يرظن ىبسك ملع لكم . ةثداحلا

 ١ ١ ْ 200000. ليلألايف

 ثادحإو 0 ثادخإ رودقلا ىفو «ةداعلا هب ترمتساام ءاذه
 ملع لكذأ ىلع ةرمتسم ةدألا نكسلو « رظ رظن دقت ريغ نم هيلع ةردقلا

 . ىرظن ىبسك

 لصف

 .[اهدادضنأ ومولعلا 1

 | دادنمالا امأق. أهريغ داضتو اهداضن دادض و ايست دادس

 ابنمو : هب وهأم بفالخ ىلع .دقتعملا داقتعأ وهو : لها يح

 اهدحأ حيجرت زيغ نم ًادعاصف ندقتعم ف ةبارتسالا وهو © كشلا

 - جلا .. تدأملا ىرورضلا معلا : هترابعح (0)

١ 

 دحا مجرتي هنأ الإ « ددرتلا ف كشلاكو هو « نظلا اهنمو ؛ يناثلا ىلع

 ؛"'ةيشنلاو,ةلفنلاو.مونلاو.توملاك ةماملادادنمألاو . هدكحفنيدقتملا

 0 ارإلا دا داصنو مولعلا داضت ىلاعملا هذهف
 . 9اهدادص أ داضتاو

 لصف

 1 ةيرورض موأع لقعلا |

 2 ةيرورشلامولملا نم هنأ ىلع ليلدلاو (ةيرورض مولع لقحلا

 . مولعلا عيج نع ولملا ريدقت مدي فاسنإلا متم

 هن وك مولعلا نع ًايلاخ لقعلا تفروك نم ”عناملا : ليق نإف

 دارملاب معلب ةطورشما ةد أرإلاك ءابنم بورض توبثي هتوبث ًاطورشم

 هنم ىرأعلا ذإ « فيلكتلا ىف طورشملا لقعات ضرعتن نأ انضرغ : انلق

 اه فلكملا ةطاحإ ىلإ فيلكتلا رقتفا اذإف . فاكي اه ًاملع طيحيال

 لوصأ يه تامولعع مولع لوصح دمب الإ كلذب طيحي الو ء فلك
 طبض اندصقف « ابنود فيلكا ملعلا ىلإ لوصولا مدقتني الو ء رظنلا

 نييبتو ؛ القع انيمسو ء رظنأ ا ءادعا ىلع اهعدقت طرتشن يتلا مولعلا كلت

 :م (9؟) . ةلففلاو ةيمغلاو : هترابع م (1)

 لقعلا : ةترابع م 2ك 00 او اهداف داضبو اصق مه ل فلز

 1 00 8 ةيرورضلا مولعلا ن رم هضم مسخ

 يلإ ؟.. . عاملا لبق ءنإف د < هلوق نما: سقت م (5)  ةيرورضلا : سقت م. (8)
 من ل ل . + ةيرظنلا مولعلا نم للا سيلو 5 ؛ هلوق
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 ' ظاقلألا نم لقعلا نوك ر كتن انسلو . لاؤسل قل ردي لقعلا نم ضرنلأ

 . هانركّذ ام هنم انضرغو « ناعم ىلإ ةمسقتلا ةكرتشملا

 دقت رظنلا ءادتبا طرش ذإ « ةيرظنلا موأملا نم لقعلا سيلو

 كردي ال نمو ريرضلا نإف « ةيرورضلا مولعلا ةلج لقعلا سيلو ؛ لقعلا
 لقعلا نأ كلذب نابتساف . هنع ةيرورض مولع ءافتتا عم لقعلاب فصتن

 . اهلك سيلو « ةيرورضلا مولعلا نم 7 ضعب

 لقاعلا ولخحي ال لع ل اك لاقي نأ هيلع صيصنتلاو هنييعت ليبسو

 .لقعلا وهف « لقاعب سيل نم هيف ةكراشب الو « ””هيف ركذلا دنع ””هنم

 تازياملا © زيوجعتب ةيرورض مولع لقعلا نأ ربسلا ىضتقم نم جرخميو

 نأ لملاو و « تاداضتلا عامتجا ةلاحتساب ملاك“ تاليحتسملا ةلاحتساو

 نع ولخت ال دوجولا نأب ملعلاو « تابثإلا وأ يتنلا ”'نع وخيال مولا

 .مدقلاو أ ثودحلا

 ا هيل 1 امقاج ؛ م . هلع 2م (5) . رطع# : اصقن حاءام 49

 00. نما م(6) زاوب : ع. م(8)

 ا ارابعلا ىف ””ةريثكلا ىتاعملا مج مهنم ءاقتبا « مهضأرغ | أ

 بابا”
 ا ا ملل ثدحف لوقا . ظ

 تارا ىلع "اواو نيدحولا نأ "هلا ؟دشرأ اوماعإ

 لكوهو ؛ملاملا ع رشو ةغل هب قوطنم وهو «هنوامعتسي أحف

 « ضارعأو ىهاوج ماعلا مث . ا ةفصو ىلاعت هلا ىوس دوجونم

 23 "اهلا ىنعلا وه ضرعلاو ؛ 0 ريجتم مجح *”ىذلكو زيحتلاوه ىهوجلاف

 وااو « توللو ءاسيملاو « وزاد موشلاو ناولآلاكغ سه ومللاب

 : ١-2  .صاوملاب ةعاقلا ءرّدُقلاو تادارإلاو

 مالا نوكملاو ةكرحلا يهو ؛ ناوك ألا هنوقلطي اممو
00 0 

 * ناكم ر بد وأ ناك ر رهو ! صصخ ام اهعمجو « قارتنالاو

 نارهوج فلأت از 50 فاعلا نيدحو أ حالطصاىف مسجلاو ٠

 . ىناثلا عم فلثؤم 4 ادحأو لكذإ ؛ سان

 ضارعألا 'تامثإ امم ؛ لوصأ لع قاب ر رق هاوحلا ثدح مث

 نع 2 "” رهاوجلا ىرعتا ةلاحتسا تابثإ امو ١ 5 امدح باب[ اهم

 . ةريثكلا : ست م( ٠ اومضاوت : ح م هس 1
 مع حام تلو ءاخ ٠ صقت ل ( 5 ) .. هتاؤ ةفصو :اصقن ح4 ()
 0 . نوكسلاو ةكرئاو نارتلاو عاتبالا يو اهترابع ع ءم()

 ' : ذو : مما( < : .:فلأتا رع : هترابع ح(1/)

 0 "ا نيننج ناك: 0
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 ببسي ييحب# +

 111111111 ]1 ز ز]زؤز ]ز111

 ب تيس وسع همست ليت و تا قا

 | ١م

 تتم اذإف . امل لوأ ال ثداوح ةلاحتسا تايثإ اهنمو « ضارعألا

 قيسيالامو « ثداوملا قبال رهاوجلا نأ اهلع بتزت : ؛ لوصألا هذه

 | 032020 :ثداعأ“ ”ثداحلا

 ؛ ةدحللا نم فئاولع * ”هجركلأ دقق« لوألا لصألا "مآ |

 ليادلاو . رهأ وجلا الإ دوجوم ال نأ أومعزو « ضارعألا.' تايثإ وهو

 اكرحتم هانيأر مث ءاتكاسأ ارهوج انيأر "”اذإ انأ ضارعألا تايثإ ىل ِ

 ْ رارطضا ىلعش 6 أبنع لقتتا ىلا ًاقرافم «اهبلإ لقتنا ىلا ةهملاب ا اهتم

 | ليجتسال ذإء تابجاولا نم سيلو تانكمملا نم هتهجم هصاصتخا نأ نأ لعن

 لاو . ىلوألا ةهحلا يف رهوملا قب دقت ا نئاخلاو هنو زئاحلا

 ْ ضم ىلإ رقتفا زوما ءافتنالا نع الد توبئلاب صصخت اذإ «هّؤافتتا

 .  ةهيدبلا ىلع 0 مولعم كلذو ؛« توبثلاب صاضتخالا هل ىضتقي

 0 0 رهوجلا لا سنت نوكي : ش 3 ينتتلا لي كلذ ررقت اذإف

 ىضتتملا نأ تبثف «اهريغ : ىلإ را نع لاورلا هيلع لاحتسالو

 قرفال“ لذ | مدع نوكي نأ ليحتسي هيل !ء دئازلا م. رهوجلا ىلع دئاز

 ١ ىفنتلا نيك حم اذإف 1 قنم ضم ر دقت نيبو ىفنقلا يأ 575

00 

 7 لصق : ةملكب انم نونعت «ح () 0 !.. تداوحلا# حوم

 .:تركنأ دقق : هترابع م (5)

 0 . اذإ -.صقت ع عز ٠ تانا وهوا ٠ : سقت. أ مط

 2000. هلأل : م١499 . موامم ًاضيأ أ كلذ : 1 «ماكل

15 

 ".:السخ وأ هل ًالثم نوكي نأ نم لخي مل « رهوجلا نع ًادئاز (ين

 ئضتقا ولو ؛ رهوج رهوجلا لثم نإف ل" العم نوكي نأ لطنيو

 *ةهجلا كلتب ةصاصخخا لاحتسال ةهجي هريغ رهوجل ًاصاصتخا ره وح

 : كلذك ألا سيلو « ايضتقم ردق ىذلا ره ودلا ءافتئا "رد

 انلا نم ىلوأ اصاصتخا ايضتقم نوكي نأب نيرهوجلا دحأ سبي م

 (9 ةقالخ هنأ ررقتو « رهوجلا ىلع دئازلا ىفنقلا تبث اذإف

 ىنعم ناك نإف « ابجوم ىنعم وأ «اراتخم الغاف نوكي نأ نم لخ

 هب هل نكي. مل وأ ذإ « هتهحي صتخملا.رهومجلاب همايق نيست « ابجوم

 يذلا وب ..*هريغل هباجمإ نم ىلوأ هل جملا هباحإب ناك اذ صاصتخا

 . هانيغتبا ىذلا ضرفلا وه هانفصو

- 

 رمتسم رهوج ىف مالكللاو « ”الءاف صصخلا رقم رت ثإو

 . لعق نم لعافال دب الو « لمفي ال قابلا ذإ ؛ الاحم كلذ ناك« دوجوأا

 نضأ رغألا "وأ نم وهو ؛ ؛ ضارعألا توبث كلذ ذودضم نم جر“

 كلذ نم ضرثلاو '  ضارعألا ثدح تابثإ « ىتاثا لمألاو 0

 ءاريدقت : صقن م (59) . هلثم هلش :م0)

 هيغل ةيابهإ نما 1 نعقن م فالح : م( 1 حم اهكزت 18 3 نأ : داز ل فيش 0

 ,١ قدأ نم“ : هترابغ حاو ء قحأ نم :هرابع م 7 ٠١ رام :داذ م4697



 أهنمو « ميدقلا مدع ةلاخيتسا» حاضيإ اهتم .. لوصأ ىلع تترتب

 جب

#8 5 0 5 

 8 8 8 -_ 5 جب ج يبيع ديجي ريس مجج يسم ا لا |

 ا مج بدي يور يرسم ب بيم ينم سب بس وب جنجماوو جوج بوت جمب جوت جاتاتتو 71373: لت متت /ٍ
 02 1 ل 5005 5 02200 ' 525 ظ559 د ب د للا ب صج جيم 5

 للا 110111101 8 5 سن 50 10 5 200000 1 وو مو وتل الك ب للا د ال ىلا
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 درلا اهنمؤ « املاقتثا .ةلاحتساو اهسنفنأب .ضارعألا مايق مدع ةلاخشبمإ

 ثدح ىف 9 ةلالد درطن نأ لوألا دوملطلاو نوكساب تيلئاقلا لِ

 > . ضارعألا

 ذدبصأقملا تبثتو « ةلثسألا ضرعم ىف لوضألا هذه .درونو:

 : لوقتف « ةءؤجألا ضرتم ىف قابس

 لوو« را ةيلع تأ طع دقق كرمت اذ نك اسلا رهوجلا

 نوكسلا ثدحب ىغقي ائورطب نوكسلا ءافتلاو « تودحولع افءورلت

 . ةمدع لاحتمال همدق تنده و ! ذإ

 ةنماك تناك ةكرملا نأ معزي نم لع" !نوركسنتا مي ليق نإف

 ناك وأ : انلق . ؟نوكسلا(© افروبظل نكناو تربظ مث رهوجلا ىف

 نوك ةلاحتسا ملمن اكو « دحاولا لحما ىف ؟”نادضلا عمتجال كلذك
 :نوكملاو كر ملا عامتجا ةلاحتسا لمن كلذكف ء انك اس اكرحنتم ىلا

 نكن « ىرخأ ئكتساو رس نوكتلاو كرما تربط م

 ىقتقي ٠ نينعم توبث نمصش, كلذو « هيلع نكح راوتعا كلذ

 ابكلوصألا ىف« ةلالد» : اًدكه (©) لا .. ةلاحتنما ريدقت اهنمو : امهترإبع م ون 4.

 .نادنض عمججال :.هترابع 6 م (ه) .' :اههرورظ 1 م (8) ... + ركبت ما : توابع م(5)

 اذ

 لا

 ,ةيفاع ةنكشسم انكم آل ىضقيو «.ةذأب ةكرملا | نوك اهدحأ

 رهأوجلا ىلع ابنقاعتو مكعألا + بونت ضارعألا تايثإ ىلع لادلا نإف

 دنع امهروبظ « نيينعم (0نوركلاو روهظلا .ايردقول مزاب مث

 ..كاذؤلوقلالسلستيو ءاهرثأ"”نوك دنعامبنو كك اهرث روب
 نأ زيغ نم اهتوبث زاجب ولف« اهنيعل اكرحتتم أبلحم نوك سجوت ةكرملا مث
 ليحنو و ء اهدنجي باقي كلذو « اهفأدب كلذزبوجم مزال كعب

 5 لصف ظ

 : [ مدقلا مدع ةلاحتسا ىلع ليلدلا يف ] ظ
 نأ هيلع ليلدلا : انلق ؟مدقلا مدعةلاحتسا ىلع ليلدلا ام : ليقذإف ٠

 ريدقت عنتم ىتح ؛ ابجاو نوكي نأ ليحتسي ضورفم تقو ىف همدع

 .. لقسعلا ةهيديب © هنالطب مولعم اذهو ؛ هيف ىلزأل ا دوجولا رارمتسا

 دوجولا رارمتسا زيوجن عم « زبأ .اج مدع ضورفم تقو ىف رق "ولف

 ىلإ رقتف رمال ذإ 1”الاع كلذ ناك« ضتقم ريغ نم هنعالد

 نعت لا 8 قت لت ضع ق مدا« ضخ
 م نع اهانبئأ 3 ةراملاو عامر 3 لوصح دنع امهنوتكو : : اهترابع لو ح (9 روهاقلاو نويكسلا : هترابع م )١(

 هنالطب 1 سقت م.(©) 5 ”كاذىلع ليلدلا ةترابعأم (5) لصق : صقل م (9)
 الغ كل ناكل : هترابعح و « لاع كلذف 3 هرابع م 0 وأو 3 اذ :ع



 فن

 سيل ءىراطلا نإف ء دض نايرط ىلع مدعلا لمح ًاضيأ .ليحتشيو' 7
 . ةورطلا نم 1 م رفا ع مدل ٠ ىوأ ميدقلا ةداضمب 07

 ادق ناكل طرش مدقلا دوجول 9 وأ ذإ ءمدقلا دوجو رارمشسا
 لوقلا لسلستي مث « ضتقم ىلإ رّدَق ول همدع ارقتفم

 عنم ىلع ىنبم ضارعألا ثدح ىلع ليلدلا ناكرأ دحأ : لبق نإف !. 

 ةكرحلا :لوقي نأ لئاقلل ذإ ؟ '"'اهناقتنا عنم م ىل ليلدلا اف ءاهلاقتنا

 أ باوملاف .* نفل رهوجب نم هيإ ةلقتنم رهوتج ىلع 0 ةغداطسلا

 ءابرهوج لاقتاتدحأ وأم ىضتتت نأ ىعيليق ؛ :لاقتإلا اهتقيقح ةكرحلا

 (”اهيف نوكسنال ابيلع ةلاح نايرط مزلل رخآ ىلإ رهوج نم تاقثت ولو
 لقتنا ولو ع لاع ساتجألا بالق و 3 اهسنحل لاق كاذو 3 اباتعا

 ىلإ لقثنلا لاقتنإلا ف لولا كلذك مث « لاقتنا ىلإ نقتفال لاقتنإلا

 هأب رك ذاما 7 تل دقق . ىهأ ش , الام ىلإ ىفشي كلذو 2: لاققإلا

 ا .هب ةطيترملا لوصألاو ضارع ملا ثذحت

 | ىرعت ةلاحتسا نييدتت وهف : ثلاثلا لصألا ؟”1مأ

 وه ا: . 1 سقت م (1)

 ها ؟ ااقتا متم ىلع ليلدلا اف ,2:ىمقت ما 45:

 رخآ رهاوج نم ؛ هترابع م 44) :م 6 حاف ةتيثميرهو ع ةئراطلا + صقت.ل 469: ' .

 ا امأك : م (5) اع : ع (65)

 هنا لهأ هيل دام ىذلاف 6 ضارعألا

)2 
 1 : مس نعو ' ”ضارعألا نم سفح

 إف « نيدضلا دحأ نع رهوجلا لخم م «دحاو دن هل ناكذإو

 . .ةسنج نمدحاو لوبق نع رهوجلا لني هل دما

 :دادضأ هل ا تاك 4 هدادص
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 ضرع

 زوج : 9 5 ةرويصلا ى ىعسل 7 ضارعألاو ْ ويلا ىسل مهحالطصإف

 . ءادتباأ ضارعألا "7 ةله هع ولحلا يطلضلا 'ءادخأ , عيا 00 . 5 92

 لاقو اضيع أم نع مالا اوزوجو « ذارك آلا نع ورعلا اة”

 نم نويزرصبلا منمو

 مارعألا نم سنج لكن ع وانا نعرملا نأ قملا لهأ هيلإ راص ىنلف : صق ل. (9)

 ل . هداغضأ عينج 'دحأ : هترابع 3 203 مق ح نم ةرايعلا مهذهو

 00 ةدابلاو : اذان م ؛حا 657 >3 ناو: موي(

 1 . روصلا يت: مق عح(46)

 ثوم ةهذم يف هعابتأو 8 ةلزدعلا ريهاشم نموا سراح نأك . ىعيمتلاع سر مس نب خاصوم(5)

 رصتخمو.:؟ :! 8/4 + ةنسسرصع هفراعلا ةعيطمر يشن "نم يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا راقنا) « ةيحاشلا»

 دقو « 95 بيايققيقحت 1945 عر مه لالفارعفت 8 شماهو لصأ ©. ٠ ص عسر بأ اكلااذح

 0  ريصبتلا هباتك ىف نيارفسالا | رك ذي م5 هاك ماع لتق

 00 00 لأ. ةلج نعورعلا : هترابع مو ؛ ةلج : :سقت ح00

 همالعأ نيو علا عرف ىلإ ةلزتملا ثمستتا هك * عم ماع ىفوتلل ظحافلا مايأ دعب (ه)

 نمو . دادغب عرقمم مثاهو ًادنباو 6 نكاح لعؤأو ة ظحاملاو :ماظنلاو فالثثاليذغوأ

 .. واصتنالا بلتك بحاص الاخ نيملا وبأو ء سرشألا نب ةماسغ 2و 6 رمتعلا نب رعب همالعأ

 هاد ةشم نأو « ةرمصبلاب ناك لازتعالا ز ويظ لوأ نأ ىطلملا نيسملا وب ءأ رك ذيو

 ءاوعألا' قعأ ىلع دزللو ةيبندلا رظنا. ..رمتعلا نب رب محلوأو ء ةرصللا ةزتعم نع اوذخأ

 1 لت لو ف عمل ع# نوابه عه ماعرشم مط عدبلاو



 ك1 1 1 1 ز ز ز] زؤز ]1]ذز ز ز ز ]1 1
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 .ناولألا نع ورمل عت ناوك ألان ولا زوجي ")هودبتمو يمكلا
 لوبق دعب « ضارعألا ؟2نع ّورعلا عانتما ىلع انقفاوب انل فلاخم لكو

 لوقلا نِإف ء نأ وك 1 يف ةدحللا عم مالكلا ض رفيف . امل رهأ وجلا

 ةلباقلا رهاودلا نأ لعن“ لقا ةبمدبي اننإف « ةرورغلا ىلإ دنتسي هيف

 ٠ ةشايتم ايو ةساهم ريغ لقعت ال قارتفالاو عامجالل .

 ف ررقتي الف لزب امق تعمتجا اذإ ابنأ : كلذ مضوءاممو

 ؛ عايتجالا لبق دوجولا امل ردقاذإ « قياس قارتفا نعالإ اهعامجا لقعلا
 قارتفالا نأب ملا ىلإ انررطنمأ « اء قررت ًارط اذإ كلذكو

 . عامتجاب ف قويسم

 نارك ألا تر حضتي ملاملا ثدح تابثإ مور ىفانضرغو
 اهادحإ : نيتتكتب انكسمت هيف انوفلاخ امف ةلزتمملا ىلع در انلواح“ ”نإف

 فاصتالا دعب ضارعألا نع ّورعلا عانتما ىلع 7 عامجإلاب داههنسإلا

 . هيف دّصض نايرطب هلخينع ىنتني هنإف « قاب ضرع لك : لوقنف ' .

 وعو يمكلا مسافلا ىنأب فورعلا ىخلبا دوم نب دندأ نب هللا دبع عابتأ مث (9)

 يعدي ناكر ٠ طاخلا نيسملا ىنأ نع لازتعالا ذشأو «روبشلا « تالاقلا » باعك فلم

 يييارتسالل يصيتارظنأ . م 914 ماخف فوت مولملا نم هىش ةسالخيلا لصين مو « هعلكف
 200 ©” ع 66 ص

 0 .لوقلا ةهيدي نإ :اميترابع مح (©) 00 .نم : م09
 . . لازب آل اهق : امهترابع م جلا

 هيف : سقت م (4) عاجاب : م.( نأو : م6 م15 توش : صق م (©)

 امي

 اكن

+ 
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 شضايزلا ىثتنا اذإف' « مهمز ىلع هب ىنتنملا مدع لاح ىف أرطي اهنإ دضلا
 نم ولكنا دقت زوجي ناك نإ «نول هئافتنأ دعب !ثدح ال ن نأ زاحال

 ْ ضارعألا سانجأ ىف ةقيرطلا هذه درطنو « 0 ا ناو

 ثلا تاذب ثداوحلا مايق ةلاحتسا ىلع لادلا : ””اضيأ لوقو

 اذإف ءهثدحل ئضفي كلذو ءاهنع ع لطي م + تماق ىل هنأ « ناتو احن
 ,ازاوجبو ةعص اهل هلوبق عم « ثداوحلا ن م””رهوجلا ورع مصحلا زوج
 ثداوخلل ىلامت ئرابلا لوبق ةلاحتسا ىلع ليلد كلذ عم مقتني الف

 لوأ ال ثداونح ةلاحتسا حاضبم ىلع لمتشي « عيارلا لصألاو
 ةلج عزعزت هم ضرغل ملا تابثإ | نإف « متح نكرلا اذه ذبم ءانتعالاو ..املل

 هيلع وهام ىلع لزي م مامن نأ مهظمم لصأف .* ”ةدحالا:بهاذم
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 ماع ثداوحل 1 لون م مث «لوأريغفإ ةرودلبق *”كافلل ةرود لزت 5
 قاويسم كلذ لكف « ميتتفم ريغ ىلإ كلذك فق اعتت ءاستاو نوكل

4 00 
 لكو 0006 قوبسم عوز لكو د دلاو: قاوبسم دلو لكو“ ةهز :

 . ةحاجدب ةقوبسم ةضيب

 ةاينالا ”ثداونح لوؤخدب ىضقيي مأ سوم : لوقتف: 1

 ا لا يي مولعم تلذو ؛ دوجؤلا يف بقاعتلا لع ءامداسآل ةءافالو :اهدادعأل
 رهاوجلا :م6 ح (5) يناثلا ! ةتكستلا نع مالكلا ءدب اذهلمل 299 ءادتبا : صقن 0

 ا 0000 0 ا لوأ ال : داز ح (00 رف قوبس عرز لكو :سقنج 40 ْ داق قوبس كلذ لكشف : ًاصق م ها ١ , كلفلا .ةرود .هترابع م (0) 0 . .حضاو ًاطجوهو *. ةازيعلا : 2



55 

 1 أبيف نحت يتلا ةرودلا ف لوقلا ض رقت انإف 0 لوقعلا لثاوأب هيدلطي

 اف نحت يتلا ةرودلا لبق ىضقتا هنأ « ةدحللا لصأ نم : لوقو ٠

ليحتسي ةباهلا هنع 2 تفتا امو امل ةيابلا . 0
 ا عرصتي نأ 

 هلع ليق' ىلا ' * ةرودلا تعرضنا أذإف ؛ دحاولا نثإ 35 دخأول

 فاك ردقلا | ذهو 3 اهيهانت اهؤابتاو اهؤاضتتا ْنْدَأ 4 : تاروذلا

 : . انضرغ ىف

 تاب دعب مل اذإف ءدمرسم ديؤم نانجلا لهأ ماقم : ليق نإف

 : انك ءامل لوأ ال تداوح تابنإ دعي 1« امل رخآ ال ثداوخ

 سلو ٠ ىلاوتلا ىلع اداحآ ىهانتي الام دوجولا ق لغد نأ ليحتسلا

 مادتي الام هوجو أضن لآلاو لابقتسالا ىف دوجؤلا مقل ىف ٍة
 تارودقم ٠ نم دوجولاوف لخدي نأ ليحتسيو همت الام لات ىرابل

,لوأ هلام ثداحلا ةقيقح نأ كلذ ققحم ىنلاو .دم . فيم أ هيصخم الو ددع
 

 ةاننت ةيلوألا قن 3 :ثداوحلا تايثلو

 رخآ هل نوكي نأ

  تالإ لاش. اولاقف . نيهجولا ىف نيلاثم نولصمملا برضوا ظ

 الإ اهرد كيطعأأل : هبطاخم نمل لئاقلا لوق ©” امل لوأ ال ثدازوح

 ا ثداحلا ةقيقح نم سلو < نع

 | ١ ةرؤذلا : ضق م (5) . م ح نع ةروكذلا ةرابلاو تيتا : 060

 م سنع ةهاست أو تا ةرابعلاو 1 00 هلام ثداشا ةقيقحت 0 سيول < م: هةر نابع ل ل 00

 اك : , تداس لك لق : ءاداز م 4 ع (5)

 ب

 الق ؛ اهرد هلبق كيطعأو الإ ًارانيد كيطعأ الو «ًاران .د هلبق كيطعأو

 . اهردالو ًارانيد هطرش لع ىلعي نأ دوعن

 الإ ؟راشيد كيطعأ ال : لئاقلا لوقي نأ ؛ 500

 « ًارانرد هدعب كيطعأو الإ اهقرد كيطعأ الو « اهرد هدعب 3
 ١ ٠ ' '.طرشلا يح يلع ىرحي نأ هنم روصتيف

 ىرعت ةلاحتساو « اهثودحو ضارعألا «”هانرك ذاع تبئاذإف
 ئ او , اهنع رهاوجلا

 نم رارطنإلا ىلع ثداح ثداو آل! قبس الامو « اهتبستال رهاوجلا نأ
 0 .رايتعاو رظن ىلإ ةجاح ريغ

 نحنو « ضارعألاو رجاوجلا ثدح تابثإ ىف ةيفاكعمللا هذهو :
 . قيفوتلا هللبو « عئاصلاب مملا ىلإ لصولا قيرطلا حضموت كلذ دهب

 لوصألاهذه دومضم نم حج رحيف 3 لوأ لإ اهدأنكس

 .انركاع :م 00



 بابا

 عناصلاب أعلا تابث 1 ىف لوقلا

 نئاح تالا 5 .دوجولا معتفم هنأ نييتو .ماعلا: ثدح تن“ اذإ 0

 : ةمدقتا تازوجملا نم ناك هعوقو هفداض تقو لكو «' ”هؤافتاو هدوجو

 !تانكملإ ناد وأب هيلع
 تاعاسب .هقو نع هدوجو رافت

 ا اذا.

5 
 : 1 ّْ 0 و. عوق 06 '”هصصخ + نم صنت ه هراقتفاب اهتهاديي 3

 .رظنلا ليبدو اس لإ نجالوةدورشا لع يئس

 واخي الف « هللا ىلع صصخت ىلإ ثداحلا * دفا ضو اذإ م

 ٠ْ ةلملا هناثع :ثودخلا .عوقول 1 وم 5- نم صصفما ١ كلذ

 | «نويعئابطلا هيلإ راص اك ةميبط ”"”نوكي نأ امإو « امولعم ةبجولا
 ل اراتع العاف نوكي نأ !أمإو

 ىلع امل واعم بجوت ةلعلا إف « للملا عرج برج نوكأ لاو ٠

 | ؛ةثداح وأ ةعدق نوكك نأ ع نم لني ع صسخل ردق ولف . نارتق

 + نع ءانبتأ ىو 4 هعمل : ل كف ءواغتاو : نسق م(1)

 احم ثداحلا ءاضتتا جضواذإ :امهةرابع مَ َْح 2ع هللأ كدشرأ 0 ةئراع م1

 3 00 « نوكي وأ وأ م02 ايجوم ينعم وأ اراتخم داعأف نوكي نأ م : هتراع حج 64 1

 | هيلإ ريخأ اك + ءابلشو وم نع ابمدق حو 6 اراتخم الءاف نوكي نأ امإو : صق. م (0)
 شمالا اذه نم © مقر ىف

 فى

 فكِإ ىئىقشر كلذو 0 الزأ ملاعلا دوجو بجو نأ بجف ةعدق تناك نإف

 ترقتفأ ةثداحب تناك نإو ؛ هئدح يلع: ءةلدألا انقأ دقو ءرماعلا مدقب لوقلا

 . ىضنقلا ىضتقم ىف لوقلا لسلستي .6 « صصخ ىلإ
 دنع ةعيبطلا نإف : لاق امف لاحأ دقف ةعيبط صصخلا نأ معز نمو

 .: ةعدق ةعيبطلا تن 5ك نإف 2 مناولا تعفترإ اذإ اهراث جوت اهتبقم ظ

 .صصخم ىلإ ة رقتفم نكت , ةثداح تناكنإو «ملاعلا ” 'مدقي ضقتلف

 كلذ دمب نييئابطلا ىلع درت انملو ؛ ءال وه ىلع درلا ىف فاكر دقلا اذهو

 ْ 0 . لجو م اش

 ةعيبط وأ « '””ةيجوت ةلع ثداحملا صصخم نوكي نأ لطي "'

 نأ عطقلا كلذ دعب يمت « راشخالا ىلعال اهسفني هذجو

 ضعي ؛ ااقيإ صصخت ُ ءرايتخالا لعاف لغاف .ثداوخلا صنصخ

 ” 1 تاقوألاو تافصلا

 نيعتيف « . اناس هل نأ نابتساو , ماعلا ثدحي لقاعلا طاحأ اذإو

 د ىلع يي 1 ىوتحن ؛ , لوصأ ةثالث ' ىف رظنلا كلذ دمب هيلع

 ليحتسيام ركذ ىلع لمتشيي قاثلاو « تافصلا نم قامت ف بحيام
 موصتتو . ”ةماكحأ نم زوجي ام ركذ ىلع ىوطتي ثلاثلاو « هيلغ
 هللا ءاش نإ دئاقملا دعا وق 0 وصألا هذه ركذب ذب
 009012 طنا ناد. لمي طدخأ :اهتراعمم ج(8 هبجول 2: نصق م.(6) 0: 1 ان م0 . مدق . ضقنلف : : هترايع ما 060

 كوضألا . ضقت (5)5 1مل ىلطت :دازنم لاعتو هلاعس : داز ح 2(



 يطير رج ربت يدرج بيس رس بج روسي مج جو ا

 بج جججبرووجهبب بج ومو ةجابم وجبات

 > 60ياب
 تاففنصلا نم ىلاعت هنن بحجب امف لوقلا

 ١ ةفص ةقيقحو . ةونعم اهنمو « ةيسفنأبنم ؛ هناحبس هتافص نأ معا

 ١ ةللمم ريغ « سفنلا تيقبام ةمزال « سفنل تابثإ ةغص لك « سفنلا

 5 فوصوأاب 3 هع : اقلام

 ا . ةلمم « امي فوصوملل ةتيانلا ماككألا ىه: ةونمللا ”تافصلاو

 | ةفص ا”: وه ًازيختم رهوملا نوك نأ لاثلإب نيمسقلا ن نينو 0

 ' ىلع دئاز ةلعم ريغ شو «هسقن ترمتسا ام ىهوجلل ةمزال تابثإ

 ملا ل انعم ءاملاع ملاعلا نوكو ؛ سفنلا تافص نم تناكسف « ىهوجلا

 .تفملا نم تعرفى اه اشم قس هذه تناكتف «مالب مات

 ةبودعملا

 مر

 . هدوحو ثوب# ىف رظنلاب اهحتتفتو « ىلإ ىلاعت ىرايلل ةتباعلا

 5 ملاصلاب ململا لع ماين م لد دق : لاق لاق نإف
 كط7-00 ك0

 )١( بأ : ةلكصق م .
: 

 ) )5.*.م « ج نع هاتيثأ ىنلاو ؟ فيؤصولاب ةمئاق لل : ”صق ل
  09م « ح نع روك ذلاو « ةفصلاو : ل ٠ | |

 . وأ وم كيم 4ج نع هانتبثا ىدلإاو ء ىعا لف (4)

 ٍْإ ةيسفنلا تافصلاب رلعلا تايثإل دقت "1 اذهىف ضرعتل نأ انليبسو

00 

 ضم ون“ ”اندنع مدملا : اناق ؟ ًامدع مئاصلا ردشا نم لع" "نو لك 7

 ::ىنم عئاص نيب قرفالو « تاثألا تأفص نم ةفصىلع مودعملا سيلو

 ناك نإو مئاصلا فن لب ؛ همجو لك نم "””ايفنم عئاصلا ريدقت نيبو

 نإ ريصملاو ء هسفن ىف ضقانتم"''' هن لوتلاف « مطاقلا ليلدلاب الطاب

 7 .ةلرتعلا مودملا عئاصلاب لوقلا مزلي اعإو ٠ ٠ ضقانتم نم عناص تابثإ

 ىلع مودملا ن نأب اوضقو « تايثإلا تافص مودعملل اوتنثأ ثيح نم

 ٠ ١ سانجألا صئاضخ

 ذوجولا نإف ؛ تافضلا نم دوجولا دعب ال نأ 0 رمل هجولاو <

 ىلع ةدئاز ةفص زيحتلا نإف « سهوحلا زيحتلا هءاثع سيلو و « تاذلا سفت

 . ديزع ريدسقت ريغ نم هسقت اندنع ع وجلا دوجوو 0 ضو جلا تاذ

 « ماو ؛تافملا نم دوجولا دع ىف نومسوتم مهنع ل ىضر ةعألاو

 : تانلاب 34

 0 لف

 ل دب قامت ف ىتراب نام ىلع يللا أم : ليق نإف ٠

 + اتمتع 5 يفق ما() 0 6 6
 «. قاع علاص موقت تيو مئاص صلإ ىف ني قرف 0 امهمرابع م « حا( |

 هاكر ل ”يطو 1 نفق عب ك0 ريغ : دان ع هل ع

 لصق : ضقت م (5)



 لل سف كسل طر نفسا هيل نع هلال ذيع وأ حس دو لفل خ3

 5 بد م م 2 0 سيب جبس 9 - يا 200 ها م

 0 مجم ىل ج72 بج جريب بسبب عع يوي ويسمس رييرخا اا بسس جرت ا رجب تت ج77

 سلا

 ) هدوجؤلا لوأ ال

 مدأقتاو هدوجو رمتسا ٍدوجوم لك : هيلع هللا خر" '"انخيش يش لاقو.
 : ىلاعت هللا لاق ء ناسللا قالطإ قا اعدق ئمسي هنإف ؛ الواطتم اتمز

1 

 "«ميدقلا ل نوُجر * لاك داع

 ليلدلاو ءميتتفم ريغ ميدقلا دوجبو نأ لع 2 ليدل يمل ضرع.

 ءهثدحم ىف لوقلا كلذكو « ثدحم يلإ رقتفال مداح ناكول هنأ هيلع

 حاضيإ قبس دقو « انه لو ال ثداوح تابثإ ىلإ كلذ قاسنبو

 : 0 كلذ نالطب

 ةبقامتم تاقوأ تابثإ ل لوأأل دوجوم تابثإ ىف : لبق نإف 1

 يىدّؤي كلذو « تاقوأ ىف الإ دوجو راربتسا لقسم ال ذإ ءامل ةاهن ال

 تاقوألا نإف «٠ هنلظ نم للز اذه : انلق ؛ ال لوأ ال ثداوح تاب نإ

 ىلإ فيشأ دوجوما دووم ذواقت تادوجوم نع أهي ريس

 تاقوألاب ريبعتلا املا ىف رمتسللاو « هتقو وهف هب دوجوم ةنراقم

 , نيديدجلا بقامتو « كلف تاكرح نع

 ىلع نب رابخلا دبع مساقلا ىلأ ىلع مالكلا لع ىف جرخم قيوملا نأ ةمدقأاا ف انركذ )١(
 4 ىلفالا نسما ىبأ ىلع جرتتلا 5 ييارفسإلا دش نب ميهاربإ ١ قاحسإ ىبأ ذيمات  ىبارقسإلا

 . ىرعشألا نسما ىبأ, ةنسلا لعأ مامإ ذيملت

 (مدنلا وج راك اعوام هان ردق ةردنقلا او: ع ةركلا ةيآلاصنو 80 : ”دك سي (8)
 : ةداعلا ىف : ماء ح (5)

 اذإ ع رخآ دوجوم هنراقي نأ

 | انوا

 ءىثلا دوجو طرش نم سلف « تقولا ىنمم ىف كلذ نيبت اذإف
 «ةيلقع ةيضق ىف ىلآثلاب اهدحأ قامت ملا

 ترقتفال ,ةدوحوم تاقوألا تردقو « تقو كدوجوم لكرقتقاولو

50 

 هناحيسىرأ لاو 5 لقاع اهلحتنيال تالاهجىلإ رح كلذو 5 تاقوأىلإ
 ١

 . ثداح هنراقيال «هتافصو هدوجو: درفنم ثداومحلا ثودح لبق

 لصف

 [هسفنب ىلاعت هلا مايق ]
 لحم ىلإ راقتفالا نع لاعتم « هسقنب مناق ىلاعتو هناحبس ىرابلا

 ىف « ىلاعت هللا مهر ةعألا تارابع تفاتخاو . هلق ناكم وأ هلحب

 « لحما نع ىنفتسلا دوجوملا وه : لاق نم مهنف ؛ سفنلاب مأقلا ينمم

 هجر قاحسإ وأ مامإلا ذاتسألا لاقو ؛ هسفنب ملأت كلذ ىلع رهوجلاو

 ؛ صصخملاو لحما نع تسلا ا هدا وه سفنلاب ماقلا : "هلا

 لحم ىلإ رقتف ل نإو لاا أعت ىرايلاب هدنع .صتخم كلذو

0 0 

 ٠ هناحيس ىرابلا» : م ؛ ىلاعت ىراب :ح 0(

 بقللا « ىيارقسإلا نارهم نب مهاربإ نب دمع نب ميهاربإ قاحمبإ وبأ دانسألا وه (9)
 ريبكلا هباتك اهنم يتلا « هللا فيئاصتلا هل + ىلوصألا ماكتملا ىعفاعللا هيقفلا « نيدلا نكد
 مو قوت ٠ تادلجم ةسخ ىف نيدحللا ىلع درلاو نيذلا لوصأ ىف ىواحلا عماج ال هام ىذلا

 .. ناكلخ نبا نع , ناارفس] هذلس نفدو ء روياسن 21/4. ةنس ءاروشاع

 ١ صوجلاف :م (4) .  دوجولا وه: سقم (0
 قول



 قاد

 رلأ سدقت' ىلع ليلدلا ةمأقإ وه « لصفلا اذه نم ”ىنعملا ضرغلاو

 رقتفاو ء الحم لحول هنأ هيلع ليلدلاو . لحم ىلإ ةجاحلا نع ىلاعتو كرابت
 ١ لحم لكّدِإ هل ةفص وه ناكلو « اهدق للا تاكل ءهيلإ هدوجو

 ْ اهبجوت ىتلا ماكحألاب فصتتت نأ ليحتسي ةفصلاو « هب ماق امب فوصوم

 . ًارداق اماه ايح هنوكي ىرايلا فاصتا بوجو نيبنسو . ىتاعملا

 ٠ لصف

 [ثداوحلل ةفلاخلا هللا تافص نم]

 هيشيال ىلامت برلاف «ثداوحلا هتفلاخ ىلاعتم<دقلا سفن تافص نم

 . اهنم ءىشث هبسشي الو « ثداوحلا نم طش

 ..نيفالظأو نيلثملا ةقيقح ىلع هيبنتلا نم لصفلا اذه ردص ىدد الو

 : اهدح ىف ليقاممرو « رخآلا دسم اهدحأ دس نيدوجوم لكن الثلاف

 ىلوألاو « ليحتسيو زوجيو بحي ايف نايوتسي ناذللا نادوجوملا اه

 سفتلا تافصنم اهدحأل تب ندوجوم لك نافلتخلا و . ىلوألا .ةزاببلا
 .ىباثلل تبث أم

 ١ نائيشلا اهه نيلثلا نأ ىلإ ةلزّتمملا ورخأتمو "”ىئاجل نبا سهذو

 ماع ىقوت ٠ ةيمشوملا نوسب .هعاتتأو « املا نبأ مشاع وبأ دم نب مالبلا دبع وه (1) .

 بحاصلا نأل ؟ هيحذم ىلع مويلا ةلزتملا رثك أ نأ #8 س ريصيتلا بحاص نكّبو . مهلا

 وحمل « .ةيمذلاب ًايشيأ هباحسأ ىمسو . ههذم ىلإ وعدي ناك هبوب لآ ريزو دابع نب ليعامسإ

 . لعفي ملام ىلع باقملاو مدلل اقسم دعلا نوك"

 م

 بجو صخألا ىف كارتشالا : اولاق مث . تافصلا صخأ ىف ناكرتعلا

عو ؛ ةللعملا ريغ تافصلا . نم هأدع اهف كارتشالا
 أون بهذلا اذه ل

لطاب وهو ءاوهألا نم ًاريثك
تشالا بجوأ وأ صخألا نإف . 

 كار

 هفالخ هيث ةكراشم تنال ةيسفنل تافصلا راس ىف كارتشالا هي

 صخألاب 3 يالا نأ انماع دقو لواعمللا ءافتنا مزل ٠

 لالا ليلعت لطبيف « اهريغو ةيضرعلاو دوجولاو ثدحلا ىف امل كراشم

 مدنع ءىثلا نأ « كلذ لطس امو . صخألا ىف كارتشالاب تافصلا ىف

 ًاماع هنوك ىف ةردقلل فلاغ معلا مل هقالخ هب فلاخي ام هلثم لثاع

 نرزأ إ ريسلا لطي كلذو « امل دحاج كلذ ركتمو « ةرورشلا ىلع

 . صخألاب ناعقت ةلئامملاو ةفئلاخلا

 دبأل : لوقت نأ « هياليلعت صخألا © دايتعا نالطب دعب ””هجولاف

 يشن ليلعتلا لطب دقو « ةلثامملا نييبت ىف سفنلا تافص عج ةنأعر نم

 ثيح « اهلمأ ةلزملا تضقتا دقو . امميج ركذ الإ هجوالف 6

 ىف كارتشالاب فارتعا اذهو « لمملاب ةمئاقلا انتدارإل لثم اهلأب اوضقو

 . تافصلا رئاس ىف كارتشالا بوجو ريغ نم صخألا

 ٠ ٠ ,رابععأ : صق حا (9) ضايبلا :.ح )١(.



 0 سس ا  وجوموبسجب جوج جمس 3777ج

 اب ل يي بوم مسوس يرو يح دب ميم م ل 67

 يي 9

 نذل

 لصف

 . [نيفالملاو نيلثلا ف]

 له مأ ؟ هلئامم نع مب نياثما دحأ دبتسي نأ زوحن له : لبق نإف

 لاؤسلا اذه :انلق ؟ هفلاخيام يح ىف نيفالخلا دحأ كراشي نأ زوحب

 . نيتلأسم ىلع لمتش
 نع سق ةفصب دبتسي ال ءىثلا نأ اهنع باوجلاف « ىلوألا امأف

 . هلئامم ىلع اهلثم زوجي اعوقو ىنعم ةفصب درفني, نأ زوحيو ؛ هلثم
 «سفنألا تاقص ىف اهئاوتسال ةلئاهتم رهاوجلا نأ لاثماب كلذ ناببو

 كلذ ريغ ىلإ «ضارعألا لوبقو زيمْلب رهوج نع رهوج ٌديتسي ال ذإ
 ضارعألا نم بورضب رهاوجلا ضعب صتخي دقو سقنألا تافص نم
 ءىثلا صاصتخا نأ كلذ نم جرفت . رهاوجلا راس ىف اهلاثمأ زوحيب

 ىلا نإف هل هتلئامم ىف حد ف. ال هلثام ىلع ةزئاجلا تافصلا ضعب
 . ىقألا تافص الا مح ىف ىعاريف ء هسفنل هئاعام لئاع
 : . سفنألا تافص ليمن ال ةرئاجلا "”ىراوطلاف

 بيف هجولاف « لاؤسلا اهنمضت ىتلا ةييناثلا ةلأسلا ؟9امأو
 ؛ مومعلا تاقص ضعب ىف هفئاخي امل ءىثلا ةكراشم ”منتع ال نأ

 ”امأف : ل فو 6 مؤ ح نع قف . ءيراوطلاو : مءع )١(

 . منت ال نأ : مو ؟ منت ال هنأ : هترابع ح (5) .هيثن مع 60

 محب

 امهنوكو « دوجولا ىف هكراشي هنإف ضايبا فلاغ نإو "”داوسلاف

0 
 ةينطابلا نم فئا وطلع درلاةلأسلا 5200 5

 تانص 'رم ةفص « مهلوق نع ىلأعت « ىرابلل تبث ال : اولاق ثيح

 00 1 1 3 1 ١

 ع“ ناذ أدوجوم هنوكي ١ ميدقلا اوفصو وأ مهنا اومعزو . تايثإلا

 . تادو جوم تاوذ يه ذإ « ثداوملاب هل مهنم امبشت كلذ ناكب

 ("اؤإف . تايثإلا تافص نم هنع نولأسي اهف قنلا كلسم اوكلسو

 . مودمع سيل هنإ : اولاقو « كلذاوأ ءدوجوم عناصلا مهل لبق

 هنأ لمن دارطضأب : لوقت نإ . هل قيقحن ال هولاق ىذلا اذهو

 تميقأ عناصلا اوفن نإ ءالؤهو ؛ ةجرد توبثلاو ءافتثالا نيب سيل

 هتابثإ نم مبمز .وتبأ ذإو « هما تايثإ ىف ”لئالدلا مهيلع

 لكل نأ ئرت ةعاج ةينطابلا (©2) هذه ىف :م (*) 2 داوسلا نإف : :معهج 0١(

 بامصأ مهنأ اذه عم نومجزيو . ىاتسربشلا ركاذ مك « اليوأت عرش لكسلو « انطاب رهاظ

 . لالضلا نم ذقنلا ىف ىلازغلا ركاذي 66 موصعملا مامإلا نم سايتقالاب نوصوصلاو « ميلاعتلا

 ىلا هفئاوطلا نم ئهو . ةعيشلا ضعبو 6 ةضفارلاو 6 زوردلاو « ةيليعامسإلا اهقرق نمو
 « قرفلا ني قرفلا باتك رصتخم ىف ىنعسرلا ركاذي مك « هيلإ ثبستنا نإو مالسإلا نم تسيل

 م6 نس نايدألا تا امرطخ ملفعو اهروهلت لمأ ريف راناو ٠ الينا علاء و86 ص

 ادوجوع ركب هوفسو ول : رابع م 3
 ' نإف : حا 0 ادوجوم ًاتاذ هنوكي : ةترابع ح 22

 . لئالدلا : صقنو « مطاوقلا : م ؛ مطاوقلا لئالدلا : ع 0



 | نأ اومعز ؟"نإف . ©هتابثإ نمضتت' ةثباث ثداوحلا اذإ « هورفاح ام
 | لئاقلا نإف ؛ كلذ مهنني مل« اتا هيمسن ال نكسلو تباث عناصلا
 ١ .تايمسنلاو تاغللاىف قلطيام نود ءالقع تبثيام ناقلعتي فالتخالاو

 | ظ فصو (©9نم اوعنتعو « دو-جولاب ىلاعت برلا اوفصب_ نأ مهمزاي. مث
 .هجو لكم هولاق ام لطبف ؛ مهضرغ لوصح كلذ( ف ؛ه. ثداوحلا

 ىف ثداوحلا لئاي ىلامت هللانأب لوقلا نوقلطت لهف : ليق نإف
 ظ لئاقلا نإف ؛ هقالطإ ىلإ ليبس الاماذه : انلق ؟ كلذ ن وتم «دوجولا

 ' اهإو « ةلثامملاب هئاذ فصو دقف « ثداوحلا لئاع ىلاعت برلا لاق اذإ
 ظ ليثلاو هيبعتلا ا الأ والدمار ق تدل ميدقلا كراشي
 دوجولا ةقيقح : لاقي نأ هسجولا لب . صوصخ ىلإ د م ارم

 . هادعام نود

 ثداوحللاكراشم ناكن إو « هقلحلًافلاخهن وكن وقلطت مسلأ:ليقنإف

 .  نإف ؛ ةقثامملا ىربع ىرجت ال نيفالحلا نيب ةفلاخلا : انلق ؟ دوجولا ىف

 .٠ تنإو : م6 حا 4فإ هتايثا نمضتت : اصقن م 6 ح 0(

 .قو:معح (2) ١ ١ نع : معح (9)

 أ

 كارتشال ضرعتلا ةفلانملا قالطإ

 تافه ىف كارتشالا
 ةروزض نش « نيدوجوم ني الإ

 ميمعت ةلئامملا تضتقا اماف . دوجولا ىف نيفلتخلا

 .تافصلا لكَىف نبا تلا هةعوضوم نم سيل فالتخالاو : اهقاطن ل سفنلا

 لصف

 . [ب هللا فاصتا ليحتسي امف]

 ثداخلاو ميدقلا كارتشا منسم ال هنأ متركَذ دق: لئاق لاق نإف .

 ؛ تافصلا نم'''ثيا وحاب صتخي ام اواّصفف « تايثإلا تافص ضعب ىف

 . هب رهاوجلا صتخمام الوأ ركذن : انلق . هلإلا 5 ىف ليحتست ىقو

 هنا نأ ةبطاق قحلا لهأ بهذمو «زيحتلا هب رهاوجلا صتخت ايف

 تاهطاب صصختلاو زيحتلا نع ىلاعتي, ىلاعتو هناحبس

 ىلاعت ؛ ىرابلا نأ ىلإ وشحلا ضعبو ؟9ةيماركلا ترهذو

 ليلدلا نمو . مملوق نع لا كامن قوف ةهجن صتخم زيحتم « مهلوق نع

 + يلا نع لامني 0 نأ : : انهترابع م٠ ََح 49

 كرحتي هنأو « ءاضعأو امج هلل نأ معز © مسجلا ىف ةيلاغ ةقرف ةيمأ ركسلا ةفز

 قوت - نوريثبك هب لض دقو © ناتسحس نم مارك نب دمت ةقرفلا مراه معزو ٠ . ساجو

 : ش * رك اسع نبا عاستاب هل محرت دقو . ه 5م وأ *88© ماع

 اهنس مهفي دق ىتلا « ثيداحألاو تايآلا ءارجإ ىف اوغلاب نيثنحملا نم ةفئاط ةيوشحلا (5)

 . اضافبأو امسج ىلاعت هلل .اوتينأ قى 6 طيلغلا مسجتلا ىف اوعقوف « اهرهاظ ىل !ع ع هيبشتلا

 ا
 ١
1 



 ا

52000017 
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 مم (”ةازاحلا : هيلع زوحم تاهجلاب صتخلا نأ هواحتتا.ام داسف ىلع
 ءاه رادقأل مواسم وكي نأ نم لخيإل ماسحألا ى زاعام لكو' ماسجألا

 هلإلاريدقت ىلإ داق لأ لكو ء هضعب هنم اهيزاحي وأ ءاهضعب رادقأل وأ
 ءاهساع نأ زوج مارجألا ىزاحي ام م . حارص رفك وهف هضيعبأ وأ

 ىلع ليلدلا ليبس ذإ « ثداح ناك اهتنبابمو ماسجألا ةسامئ هيلع زاج امو
 ليلد اودرط نإف . قيسام لع ةنابملاو ةسامملل اًهوبق رهاوحلا ثدح

 ليلدلا اوضقن نإو ؛ ازيحتم اوتنثأ ام ثدحب ءاضقلامزل ءرهاوجلا ثدح

 . رهاوجلا ثدح تابثإ ىلإ قبرطلا مسحنأ ؛ هوم نأ اهف

 ,7«ىوتسا شرعلا ىلع نمحر لا» : ىلاعت هلوق رهاظب اولدتسا نإف

 وهو » : ىلاعت هلوق اهنم « اهليوأت ىلع ان ودعاسي ىآب مهتضراعم هجولاف
 امب ننقت لكى ع مئاق وه نفآ »: ىلاعت هلوقو « 0 هك امنيأ عمم
 أنعم هنوك لع هول نإف 3 كلذ ىنعم :نع مهلئاستف . 6 تدك

 ىوتحا اذإ كلامملا لع نالف ىوتسا لوقت برعلا ذإ « ةغللا ف7 مئاش

 ركذلاب شرعلا صيص ةدئافو . باقرلا ىلع ىلعتساو كالا ديلاقم ىلع

 هد عل هك هط (9 . تايذاحملا : مح (12)
 1 . ع : هال م ديدْلا (9)

 :. م2 ح ىف ةروكذم ريغ ةيآلا هذهو . 9 : ١8 م دعرلا (5)
 1 . ( ةمجحملا نيغلاو ةلمهملا نيسلاب ) غياس : م6ح (8)
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 (©).ركذي اهييقت هيلع ىلاعت صنف « ةبربلا نظ ىف تاقواخملا مظعأ هنأ
 .هئودام ىلع

 , ةلواحمو ةخلاكم قبس نع ءىي ةبلغلا ىنمع ءاوتسالا :ليق نإف
 م . رهقلا هنع ًانأل كلذ "نع ءاوتسالا ًاننأ ول ذإ « لطاب اذه : أنلق

 جاج وعاو بارطضأ 0 «ىجأب تاذلاب رارقتسالا ىتعع ءاوتسالا

 ىلإ هلإلا دصق ىلع ءاوتسالا لمح دعم الو . رفك كلذ مازنلاو ؛ قباس

 دهشتساو ””'هللا همحر ىرؤتلا نايفس ليوأت اذهو « ” 'شرعلا ىف نمأ
 .اهملإ دصق هانم” ناخد ىف و ءامسلا لإ ى وتسا ث» : ىلاعت هلَوَتب ةنلع

 ء , وأتال ضرعت ريغ نم اهرهاظ ىلع ةبألا متر جأ اله : لبق نإذ
 نإ : انلق ء هّللالإ اهليوأت ملعيال تا تاهباشنملا نم اهنأ ىلإ 7 اريصم
 وهو « ناسللا رهاظ ىف هنع ءىنيام يلع ءاوتسالا ءارجإ لئاسلا مأر
 3 ىف ناك كلذ ىف ككشت نإو 1 07 يسجتتلا مازنلا وهف «رارقتسالا
 لاز دقق ءرارقتسالا ةلاختساب عطق نإو « ميسجتلا داقتعا ىلع ممصلا
 هل مقتسإ اهرهاظ ىلع ةبآلا ءارجإ نم هيلإ اعد ىدلاو , رماظلا

 م + ح نع هانتيثأ امو ؛ىلع : ل (0 + () هنود امىلع رك ذلاب اهييذت : هيرابع م (1)
 ثيدحلا لع يف امامإ ناك هنأ ناكلخ نبا ركذي (©) . شرعلا : صق ح قف |
 . 4١ :1١ 3 تلصف (5) . ىبأت ةفوكلا ءاضق ىلع سايعلا يدهملا هدارأ دقو عا ؟ةنسةرصلاب ىفوت هنامز ىف باطخلا نب رمع كلذك ناك امك « هنمز ىف سال أر ناك هنأ لاقيو -. نيدينحلا ةمنألا دحأ وهو 6 هتقلو مهدهزو هعروو هنيد ىلع ىانلا مجاو 6 هديخد

 ميسا مازنلا وهف : هتراسبع ح م جاسنم : داز ح (©0)
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لمح ىف هدعب دب الق اعطق رهاظلا لب أ اذإو
 ْ ف ميقتسم لمت ىلع هنالا 

0 
5 0 

 | اراذح ليواتلانعا"'ضارعإلاو . عرشلا بجوم ىف رقتسم 97 لوقملا

ماجإلاو سبإلا ىلإ رح داقتعالا ف روذح ةعقاوم نم .
  لالزكتساو ء

 ٍ باتك ضعب ضيرعتو « نيدلا لوصأ ىلإ تاهشلا قيرطتو « ماوعلا

 2 ©«تاساختم خأ "هل يَ" :
 ٍ !'«تاهءاشتمرخأو» : ىلاعن هلوقي ىنعملاو ٠ نونطظلا مجرأ ىلاعت" هللا

 ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ثعبلا ىركسم ةعجارم ,ةنآلا

 ْ زارماو . اهاسرصو اهمق ومو اهاهنتم نع لاؤسلاو ةعاسلا 60 لاس

 ءقاالإ هلام ل امو ىأ ء © « ّشلاالإ هلبوأت ملعب امود»: ىلامت هلو

 ليواتلاو 290 ةيآلا «هليوأتالإ نورظني لهد : ىلاعت هلوق كلذل دبشيو

 . ةعاججا قافتا ىف ةعاسلا ىلع لمح ابق

 لصف

 [ةيماركلل افالخ امنج سيل هللا نأ ىف]]

 مج محلوق نع ىلاعت برلا ةيمستب ةيماركلا نم فئاوط تحرص

5 20 0000 0 7" 1 

 .يقح ىف فلؤلا وه مسجلا : لوقت نأ مالكلاب مهتحافم ليبسو

 عرشلا بجوم ىف مقتسم لوقعلا ىف ميوق لمع ىلع : اههترابع م « ح0

 لا . . . ضارعإلا وأ :ح 05

 م نع ءاتتبثأ ىذلاو « هلاجعتسا : ل (غ)

 فلتؤملا : م (0) م8 : 7/12 فارعألا (5)

 ]7:8 م نارمع لآ (م)

 ال : ” م نارمع ل1 (ه)

3 

 فلآ ةزثكو "' ةلاّبَعلاب اصخش لضف ضخش ىف لاقي كلذلو « ةدللإ

 فلآ ىلعالإ ةفلابملا لم هخوالو « ميسج هنإو هنم مسجأ هنإ ءازجألا

 - «فيلأتلا ةدايز ””ىلع مسجلا نم ةذ وخأللا ةغلابملا انتأبت أ اذإف . ءازجألا

 ةبزم ىلع لدا لعالا ذإ ؛ فيلاتلا لصأ ىلع لدينا بح مسجلا مساف

 . هلص | ىلع ملاعلا لد« معلا

 5 ماسجألا قئاقح هل متبئأو أمسح ىلاعت ىرابلا ميم دإ : لوقت 5 ْ

 أهانبم نإف ءرهاوجلا ثدح 29 ةلالو 2” ضقت امإ :نيرءأل مطرعت دقف

 اوضقتو اهودرطت نأ امإو ؛ ةنيابملاو ةسامملاو "© فيلأتلل اهلوبق ىلع

 3 نيدلا نع حورخ امالكو : 9 مئاصلا دوجو ىف ثدسحلا ةلالد مايقب

 ْ ' , 29نيماسملا ةقير نع لالسناو

 (0 اع« ماسجألا ماكحأ ىلاعت ىرابلل تبثي ال هنأ مهم معز نمو

 ل : محل ليق كلذ اولاق نإف ؛ هدوجو ىلع ةلالدلا امسج هتيمسنب ىنعلا
 درب نأ ريغ نم « هتفص ىف ليحتسي امج ءىبلي_ مسأب ار ةيمسنب متكحن

 ءادسج هيمسي نم نيبو جيتني لصفلا امو « عمس هيف رقتسي وأ عرش +

 نع : م 4س (9) ١ ةماخفلا : ةلاملاو « ءىث لكن م مخضلا : لبعلا (1)
 تالالد : م (8) اوضقت نأ امإ : امبترابع م ء ح (9)

 رمثاصلا دوحو ُّق ندحلا
0-7 

 أعاو صقن : م (ى) نيماسملا ةقبر نع لالناو : اصقت م ح (0)
 منع هانتبتأ ىذلاو ؟ كلذ اولق ناف : اصق لوح (8)



 8 اسفن هلإلا يسن منعم اذ : ليق نِإف ؟ دوجولا ىلع دسحلا لمحت م

 | ناز , 296 كسقت قام ملعأ الو ىسف ىام لمت نا يلاعت هلوق هيلع لد

 بل أ تاي ف ىلا نوال أتلق ؛ امسج هتيمست أضيأ منتع .

 سفنلا نأ ىلع . دسجلا ىف هلثم غاسل كلذ © غاس وول ذإ يلاعتو هناحبس

 ضرعلاو ضرعلا سفت : لئاقلال وق نسحم كلذلو ؛ دوجولا 7 اهب دارب

 ظ . عرمشلا عابنا لصألامُث ءضرعلا ملج 0 لاقنأ ("ميصي الو ءهسفت

 لصق

 [ ضارعألل هللا لوبق مدع ىف]

 ظ ةحصو ضارعألا لوبق هلإلا 5 هيف "” رهوجلا فلاخي 20 ام
 . .ثداوحلا]وبقنع سدقتي ىلاعتو هناحبس برلاو « ثداوحلاب فاصتالا

 | ؛ملوق نع ىلامتبرلا تاذب موقت ثداوحلا نأىإإ ةيماركلا تبهذو

 1 ةامج لإ راصو « ثداوحلا نم هب موقي ام فصتبال هنأ اومز

 ا للامن و هنأحبس برل!تاذب موقي ثداحلالوقلا : اولاقف« اهلإ اوقبسف

 . ةيلئاقلاب لئاق ”وهامإإو هب لئاق ريغ وهو

١ 

 ) )5اعف م00 لوقي :م ءح (ه) نسحب الو : م
  48م6 ح نع ءانتيثأ امو ؟ ره هاو : ل

  823م6 ج نع ماتبنأ امو ؟ ةثانإ لثاق نبع وه اسعإو : هترابع ل

 كنعم | ( ةمجملا تييشلاب ) عاش ول: ح (4) ذك : 6 م ةدئاملا 0.

41 : 

 .كلذلو « ددجتت نأ زوحمب ال برلا | ءامسأ نأ مهلصأ ةقيقحو

 دب ثداوحلا مأيق نماوش أحن و ؛لزألا ف اقلاخ هنوكي هوفضو

 . .الوقو اركز هل دددج فصو تايثإ "”نع"” اوبكنتو
 «ءاهنم لخي ل ثداوحلا لبق ول هنأ «هولاقام نالطب ىلع ليلدلاو

 . نع امرت ةلاحتساب انيضق ثيح , ””رهاوجلا ىف هريرقت قبس ال
 | نم لذ **”ملامو « ضارعألا
 .٠ مئاصلا ثدحم محلا

 زب وج ىلإ خريصم عم ةلزتمملا لوصأ ىلع ليلدلا اذه ميقتسي الو .
 مانو هسا انرشأ مل ليصفت ىلع ىلع « ضارعألا نع رهاوجلا واخ

 عةماقلا (*ةةءاجلا تادارإلا نم ىلاعت ىرابلا تاذل ةددجتتم ًاماكحأ

 عةلأسلا هذه ىف ' مهيد در رط نعاضيبأ مدصيو . مهمجز ز ىلع لاحم ال

 دعبي مل « ثدحلا ىلع لدت نأ ريغ نم تاذلل ماكحأ ددحيت عنتع م اذإ هنأ

 . تاذلا ىلع ضارعألا سف راوتعا ىف كلذ لثم
 مكيفت عم ثداح لوق تابثإ ىلإ كريصم : ةيماركلل لوقتو

 نأ ريغ نم ابئاغ لحجب ىنمم مايق زاجأ ول ذِإ « ضقاننا ه» ىرابلا ف

 ىلإ كلذ قاسنيو « اهقبسي مل ثداوحل

 فابعت

 م6 حج نعم ءانبنأ امو 6 اوفكستو : ل(

 للا ... ثيح نم رهاوجلا ف : هترابع ح 0
 ةئداملا ةدا رإلا نع ىلاعت : هترايع م (5)
 ملا ... ليلد درط نع : هترابع م (1)

 1 نع : صقن م (5)
 جلا ... لخ ولو :مو6ح (5)
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 م لاحم تادارإو مواعو لاوقأ مايق ًادهاش زاجل « هكحن فصتب

 قئاقحلا طلخم كالذو « ىناعملا ٠ نع ةبجوم ماكل ل لاحم فصتت نأ ريغ

 17 هناي هن داح ل نارا ارو منال 3 هتاذب ثماوملا

 'نهمايق ةلاحتسا ىلع اننوققاوب امف مازلإلا ليبس كلذكو « بئقاعت

 رع ةنداح هردق مأسيق زيوج مهمزلب امو «ثداو لأ نم ”هناحبس

 [ا ل ارا لولا لي ثداح

 ا نودي

تم هوكي كام بزل تقسو "” 0 | : اضيأ لوقتو
 82 ا زي

رجالاولخ لوقملاف ريتال «مرجو ا
 ّ 0 ال نع ما

 . هرمز ام ءىث

 لصف

 ارهوج ىلاعت برلا نوك ةلاحتسا ىلع ليلدلا ىف

 يزاصنلا ىلع درلا ف تكن ىلع صيصنتلاو

 سا انحضوأ دقو ء زيحتالا وه نيملكتلا حالطصا ىف رهوجلا

 ع تيثملاو .؟ .نيثداحللا م ء ل (5) ح نع تيثملاو « هئاحس :امق 0 «ل ()

 ١ رذدعتيالو :م ءرذهي الو :ح (2) ما
 9 ١

 هم جيك و ن#
 ح .نع تبثلاو '؟ ناوك ألا نع : ماع ناولألا ع 3 هز

 ناوك ألا مايق : م « ناولأ مايق : ح (»)
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 لباقلاب رهوجلا د دقو . ًازيحتم ىلاعت ىرابلا نوكةلاحيتبما ىل
 ..ثداوحلل ىلاعتو هناحبس ىرايلا لوبق ةلأحتسا نيبت دقو «ضارعألا |

 : هلليقو « هيلع مالكلا مسق ءارهوج هنوكب ىلاعت ىرابلا فصو نمو
 :تقبس دقف « رفأ وحلا صئاصنم هفاصتا | رهوج هتيمستل تدرأ نإ

 ريغ نم "'' ةيمستلا تدرأ نإو ٠ "”هيلع.كلذ ةلاحتسا ىلع '"”ةلدكلا

 لدتال لوقا ذإ ؛ عسلانم قت قلتن ناتيمستلاف « هتيصاخو هتقيقح هفصو

 م ”غوسي الو « ةيعمس ةلالد ةيمسقلا هذه دبشي سيلو ءابلع

 . ' ”انيقلت ىرابلا ةيمسنب كتنلا لاما نم ءىث

 وق نع ىلاعتو هناحبس « ىرابلا نأ ىلإ ىراصنلا تبهذو

 لصأ هنأ ارهوج هنوكي اونعو « ةثالث ثلاث ''' هنأو , رهوج
 32 مملاو , ةايملاو ءذوجولا : ةثالت مدنع ميناقألاو ' 0

 ع **(يا هنومسي دقو « ةملكلاب ملل نعو « بآلاب دوجولا نع نوريغي

 نإف 2 ملكا ةملكلاب لنوتعت الو . ندقلا ورب ةايلا نع ّن ٌنوربعنو

 0 " مدنع قولخع مالك

 ”ةيمست : م (9) هيلع اهتلاجتسا : م.(؟) ةلالدلا : من0
 م نع.تبثملاو 6 ةلمبملاداصلاب غوصيالو : حب لباق#)

 ( ةدحوملا ءابلاب ) اييقلت :م(8)
 مينافألا صأ : امهمرابع موج قيل

 .٠ قول مدنع: هن راع 2 كك 0

 قا: نسق ما(6)
 هنو: اصقت م هس 7)

 . نيالا هنومسي :: هتزابع حا (5)



 اخ

 رموجلاو ءديزمالب ٌثدنع رهوجلا ىه يناقألا“ 2 3

 (/ اهسقأب تادوجوم مدنع ميناقألا تسيلو « ةئالث ميناقألاو " ”دحاو

 . . نييمالسإلا نم اهتبثم دنع لاوحألا مكح ىف رهوجلل ىه لب

 وهو 4 ردهوحلل زيحتتل ١ ظ

 ميلاد دوجو ةفص اينكمو < دوج ولا الو مدعلاب لاخلا“ ”فف

 . ىراصنلا دنع لاوحألا لحم 35

 م هنم توسانلاب تعردبو « حيسلاب تدحنا ةملككلا نأ اومعز م

 ذأ د معن توسانلاب توهاللا عرش ف قف مهماذم تفلتخاو

 0 هتطلاخو « حيسلا دسج تجزام ةملكلا نأ ىلإ ”هورا

 . نبللا رخل
 اف يئاألا رسم قالا" مل لوقتف « مهبهاذم لوصأ هذهف

 نورك مجد ءهوعر د
 ّ 0 ةمدرأ ميناقألا نأ معرب نم ىلع

 ,مثدنع : دار م (5)  هدهو : 3 0(

 ةلاح : سق م (8) افصتي : م (8) لاح وهف : ح ؛ ةلاح ىعف : م (*)

 ا

 ا ايوخبلاو ةيروطسنلاو ةيئاكسللا : ةثالمث ىراصتلا قرق رابك (/) هنم : صقن ع(

 ص لوقيو ٠ ةيئاكلم مورلامظعمو « ابيلعىلونو مورلابربظ ىذلا اكلم باعصأ ةيئاكللاو

 : ىاتسرهشلا . نبللا ءاملا وأ نبلا رخخلا جزاع م مييسملا دسج تجزام ةملكلا نأ

 ٠ ىراعتلا مالكسلا نع دنع +١ لحتلاو

 مه: امق مءح (0)
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 كلذكو ٠ 0 رخإ نم نم 7 ةردقلاجارخإ سيف« ؛ةردقلا

 0 دام

 . هوعرسفو ؛' " عييسماب عردتت ةملكلا نأ م عز اذإ وق

 ل مأ رهوجلا قرافي له « ةلك سما لعلا : مكسل ليق « لولملاب 57

 رهوجحلل ن كب "هيف مهمزأ « اومعز نإف

 . ثءأ رم اذهو 4 حمسملاب اعردتم“) معلا ناك امل معلا

 كلذ عم لاحتسا 2 رهوجلا قراف م معلا مونقأ نأ اومعز نإف

 رهوجلاب هصاصتخا عم ماسلا هيلع ىسيع ''' حيسملا دسج ىف هلواخ 4 :

 ةيساملا ف“ 7 كلذ عنلع نالف «ضرملا ىف كلذ تاق ؛

 :حيسملاب ةملكلا ذحتتتا نآزاجولو . ىلوأ سفنلا تافص ةلزعم لزتتت ىلا

04 510 
 : اواو نأ " هقرافي هنأ 0

 مونقأ

 رمت : سه حا 0 هرك ذ : داز ح قف
 حييسملاب تقردتا -_ هترابع ح 6 1

 اولاق نإف : م (8) ؟ رهوجلا تقراف لم ةلسلا لا: م ىفو ؛# ةملكلا نراقي له ارهوج ىمسلا معلا : هترابع ح (4)
 مهمزل :م< حا 0 هتقراف هنأ : م (50)
 لا : امقت مع

 دج ىف هلولج : هترابع م ؛ لا .. هصاصتخلا عم حيسلا دسج ىف هلولح : هترابع ح (9)
 كلذ :اصق مءح )6١( هلك

02) 
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 ا ارم دقو « كلذ. ىف لصف الو , "2 توسانلاب رهوملا دحتب نأ زال

 .توسانلاب ”رهوجلا داحنا

 . مور هيدحتا ”الهف :ميسلا ةماكلا تدحتا اذإ : مهللاقيو
 ا ؟ ةايحلا قرافيال نأ ديد نإف : ةأيحلا ا موتقأ وهو ٠ 7 سدقل

 ظ 4 : ماسجألاو مازجألا 4 هبفصتن : فإ طالتخالا نأ ندوصصخ و

 هةر مي
 4 ةيصاخ وه ىذلا مونقالا ىف ةهحو فيكف

 | نم ىلع نوركسنت مب : لوقت نأ مهيلع همقوم يعصي امو

 | باق, ناك كلذلو « هيلع هللا تاولص ىموع تدحتا ةماكلا نأ معز

 | كلذ ريغ ىلإ , داوطألاك « '*” (قالفأ رحبلا قلفيو « اددبم ًاًناعث اصعلا

 1 اي هنايأ نم

 لا ذذإ ىوللءايإو صرألاو دك آلا ءاربإ نم سو هيلع هللا ىلص

 حيبسملاب اسف رهوملا دمتي نأ : هترابع م )١(
 م نع ةدايزلاو ؛رهوجلا داحتا اوعنم دقو : هترابع ل (؟)

 هتيصاخ : م (5) ( ةباتكلا ىف أطخ وهو) ال لبف : ل (5)
 اقرف اقالفأ رحبلا قلفيو : هترابع ح 4 اتارفأ رحبلا قلفيو : هترابع م (6)
 ملا . اوليخت ىذلاو : هترابع م (0/) ح نع يو 6 مالسلا هيلع : اصقن م ء ل (5)

 نما

 تب رطنمأ:؛ مالسلا مهيلع ءايبينألا نم هريبغ تايب اوضروع اذإف

 الإ عقب م داحتنإلا نأ مهلصأ ذإ « لوصحم ىلإ اوعجرب ملو 3 مههاذم

 ش . مالسلا هيلع حيسلاب

 أهقرف فالدخا عم ىراصتلاو ةمهلا ميناقألا نا مهيهذم من ]أ

 دوجولاب مدنع فصتيال مونقأ لك ممل لوقت ؛ 3 ءلثتلا ىلع نوعمتجم

 ظ ؟ دوجولاب فصتب الام ةيمطإلاب فصتن فيكف « هلايح ىلع
 ,ًارداق ًاملاع ايح نوكي نأ سحي هلإلا نأ ىلع ةلدألا حضاو مهقتسو

 اله : : مهل لاقي م. ردا ايح نوكيينأ بجو امل علا مونقأ ناكر

 الو ململاو «ةايملا او ءدوجولاو « رهوحلا : ةعبرأ ةملآلا ممج
 .! نددلا ىف مكحتلا ضحم ىلإ نوكرا

 ف هناي ةبطأو « هلإ | يملا نأ ىلع ىراصنا تقبطأ مث
 قالطإ نإ ؛ تاضقاتم هذهو «' "” توسانو توهال هنأ ىلع اوقفتاو

 ' اوقبطأ مث . اضحم أغإ حيسملا سيلو « ةيملإلا م ١ عع لما
 , توسانلا بولملا : اولاق اوعجورأملو « سلص حيسلا نا لع

 تابثإب ممل درلا دضتعلو ٠ مييسملا وه سبل ضحملا توسانلاو

 منقم لك أ هانقايفو « ةينادحولا

  توحالو توسان : هترابع م م هلا نا: مه حا(ت)
 1 جلا . ١ ةيفلإلا هس ضع هلا مسا قالطإ نإ : هترابع م (©)
 2 ءج انعم ءانتبكأ امو ىلع : اصق مع ل (2)



 باب
 ةينادحولاب للا

 "”نييل و صألاحالطصا يفدحاولاو , دحاويملامتو هتاحبس ''”ىرابلا 00

 ءافتكألا عقول ءىثلا وه دحاولا ليق ولو « مسقني. ال ىذلا ءىثلا

 | لوبق نع سدقتم « درف دوجوم ىلاعتو هناحبس برلاو . ” ”كلذب

 ١ .ريظن الو هل لثم ال هنأ ًادحاو هتيمستب دأرب دقو . هو. ماسقالاو ضيعبتلا

 هللا نأ ىلع ليلدلا حاضبإ . ةينادحولا ةقيقح

 | لك ناكل « سدقتو هنع هللا ىلاعت كلذك ناكر ذإ ؛ فلؤع سيل

 داقتعا لع تبئارتيو

 . نيحلا تايب حييرصت كلذو ًارداق ًايح ًاملاع هسفنب امناق ضعب

 | هب ماق ام صتتي ململا كح نأ ىلع '”'ىتتني, كلذ نم ضرفلاو
 | ردقولو . هب تماق امل اباكحأ ةبجولا ىناعملا ةلج ىف لوقلا كلذكو
 ظ دئازلاو « هلإلا وهف « اههدحأب ةايملاو ةردقلاو ململا مايقب جيو « نيضمب

 ١ كلذو « ةيهولالا فاصواب فصتم ريغ ريدقتلا اذه ىلع يدق هيلع

 نيدحوللا : م (؟) ىلاعت برلا : م (1)
 |: ح (4)  كلذب قتك ال دحاولا ءىعلا دحاولا ليق ولو : ح (5)

 ٠ ٠ ىنتبي : م ؟ ني : ح ؟ ءىني : ل (5)

 مسج ىف مالكلا

 ةليحاتسم اهلكه وجو انل * ”ىدصتتف « هنيكست

 تل

 ( ا نا 000
 رم *”ادارملا حضن , | آد ذِإَف : "”بابلا اذه رخآ ىف هنالطب حضو ام

 . ””ةلخجا ىلع ةينادحولا ةقيقح

 دحاو هلإلا نأ لع ليندا حاضيإ بابلا اذه "دقع ٠ نم دوصقملاف

 انضرفو ؛ نيهإ انردقول انأ هيلع ليلدلاو . نيهلإ ردقت ليحت ذو

 ةدارإ ىناكلا نمو كب رح ةدارإ اهدحأ“ نم انردقو

 انضرفول انأ كلذو . دل

 ةكرحلا عاهجأ ىلإ كلذ ىضفأل « امهدارم عوقوو امهمتدارإ ذوف

 .لحملاو تقولا داحتا ىلع ةبوصنم ةلالدلاو « دحاولا لحما ىف نوكسلاو

 لحملا ولخ ىلإ ىدؤي كلذ نإف « امهتدارإ ذفنتال نأ اضبأ ليحتسيو

 نبرصاق نيزجاع نيهلإ تابثإ هلآم مث « امهنع نوكسلاو ةكرحلا لباقلا
 نود امهدحأ ةدارإ ذوفتب جملا ًاضيأأ ليحتسيو . دارلا ذيفنت نع

 ةلاحتسا ىلع لدئسو ,هندارإ ذفنك م نم زيجمت كللذ ىقذإ 4 ىتاتلا

 0 | فالتخا ىلع ةلالدلا هذه متلتر : لبق نإَف

 رخآلا هديرب ام امهنم دحاو لك ديرب نيعدق دقتعي نم . لم ذوركت

 للا ءاش نإ بابلا رخآآ ىف هللطبإ حضون كلذو : هترابع م (1)
 ةيمسحملا : معح 6 درلا : ما(5)
 . اهلك ةليعتسم : هترابع ح (5) ىدصتيف : م (©) دقع : صقت م (5)
 ىلاثلا هديرب ام : هت رابع ح 0)



 نك

 0 رطم ىهو « هاثررق م فالتخالا ريد ىلع درطت ةلالدلا هذه أنلق

 8 امهدحأ نم مسجلا كيرحت ةدارإ نإف ؛ قافتالا ريدقت ىلع اضيأ

 | ”رملا ىلع هعوقو لدام لكو «ةليحتسمريغ ةنكمب هنيكست ىتاثلا ةدارإ
 ١ نم نأ هيلع ليلدلاو . هلثم ىلع هزاوج لد روصقلا ضعبب فاصتالاو .

 ٍ هند جيسحلا ىلإ" ىضفي ام امزنلم ؛ ميدقلاب ثدا وحلا مايقزاوج دقتغا ظ

 | نم ىراجلاو . ًاقتحتو اعوقو *”ه.تداوحلا مايق دقتعي نم ةلزنم لزان

 ا ؛ صقنلل ةطرع 3 نأل ىدصتا! هتدا رإ ذيفنن' يف نييثدخملا 006
 | نيبو هدض زوج نم نيب ””ةيوستب ًاقح هديرب امع دودصلاك 40

 1 . هدر قفتا نم

 / ىف نيمدقلا فالتخا نأ معزي نم ىلع نورك مب : لبق نإف
 يف عتتما امل امهدحأ دارفنا انردق ول: انلق ؟ عقاو الو زئاج ريغ ةدارإلا

 ا ردق ولو « ضورفملا تقولا ف مسجلا كيرحت هتدارإ لقعلا ةيضق ش

 ا صاصتخا ال تاذ سجوت ”الو . هنيكست هتدارإ عتتت م قلت دارقا

 ا ربطت دنع امهنم دحأو لك نم زجيلف ؛ امهئاقص ماك ريغ ىرخأب اهل

 . دارفتالا ريدقت دنع زوجي ام  عامتجالا

 ةيراج يو : اهترابع مه ح )١(

 هب : صقت م (5) هي : اداز عج (9)  ثودحلا ىلع : ايترابع م ءح (؟)
 الف :ل(9/ل) | ةيوست :م + ح (5) م نع ةدايزلاو ؛ دحأ : سق ل (8)

 6م

 عوقو عانتمإ ءمناقلا ةلالد ىف انتياغ : قاذملا ضعب لافو

 « عنم كإ ىففش لاؤس لا اذه ةيضق لع نيعدق تابثإ و؛ 3” نبدا

 زيجسلا ىلع اللب قحأ كذو «هدرقلا اردت ول دق لكم زوح ام

 . صيقنتلاو

 هنأ ىلإ دسم نوما لوسأ ىلع ةلالدلا هذه رمتست الو

 كلذ نمضتي الو "7 مهيوق نع ىلاعت « برلا هديرب الام دابعلا نم نم عقب

 قلحلا هال 1 ردات كامن برأ : أولاق نإف . هروصقب مكحلا مدنع
 ًاناعإ رايتخإلا ىلع دابعلا نمو نأ كدنع هدام : ليق « هديربام ىلإ

 ؛ نوهركم هيلعو نوئجلم هيلإ مو” اناعإ مهن :م ديرب الو هيلع بام

 | . هديربال هيلع ردقي ىذلاو « هعاقإ ىلع ردقي. ال هديرب ىذل

 ؛ هانرك ذامل عنالا ةلالد نع ةلزّتسملا خويش برضأ دقو
 هللا الإ ةملا امههف ناكول > : 9 ىلاعت هلوق صن ىف ةصوصنلا ىهو
 ا « اندسفل

 توبث ةلاحت سا ىلإ ةينادحولا ىلع ليلدلا متدنسأ دق : ليق نإف

 اعدق انردق ول : انلق ؛ نوبلاطم 2” كلذ ىلع ليلدلاب متأو ؛ زجاع ميدق

 مهلوق نع : صقت م (5)
 جاو م نع ةروك ذلا ةرابعلاو « ملا ... مهتاعإ مهنم ديربالو : هترابع ل (9)
 مب : ؟١ 3 ءاينألا (ت) مع ح ىف ةروك ذم ىعو ىلاعت : سصقنل (4)
 ل . ليلدلاب كلذ ىلع مث :أو : هترابع ح ©

 امدجلأ دارم عوقو : هترابع م قلل
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 زسلا ةلاحتساب ىضقي لقعلاو ءهب مأق م. دق رحعل داع ناكل جاع

 ا( قف نكملا لمفلا عاقب هب عتج نأ زيا م كح نما” نأل « ميدقلا

 59 الزأ لسمفلا ناكمإب مكحلا ىلإ كلذ ظ0 اعدقأ ارح انتثأ ولو

 رارطضابو « هنم مقام زجعلا نأب "”ءابضقلا | ءالزأ لعفلا ةلاحتسإ معن

 أ "دي ال ةكرحلا ذإ ؛ ةعدق ةكرح ريدقت ةلاحتساب انمطق ةداثع اذهو

 / . هنم الاقتنا ةكرحلا نوكست مث «ناكم ىف نوكُب ةقوبسم نوكت

 اةردقلا تايثإ يف مكيلع سكسنيأ هوقركذام '” : لبق نإف

 |اومزتاف ٠ لعفلا نم ًايكمت 9 ىضتقت ©” ةعدقلا ةردقلا ذإ ؛ ةعدقلا

 ! ةلل لزألا ةردقلا تامثإ نم |نم سيل : تلق ؛ ىلزأ لمف ناكمإب

 ْ ,"0ةيقاب ةردق ًادهاش انردق ولذإ 3 ازجلن اب نكملا ةردقلا مكح

 اردت عم مح الو « رودقللا ىلع اهمدقت عنت ةتع الق الثم كلذ أاندقتعاو

4 
 ,ةراقم طرتشنال انأ كلذب حمصو 5 35-3 هتردق رارمتسا عم هرودقم نع

 زينك "دج لكن م لل امحتسلو « اس ناكمإ

 عسملا 2:00 ذإ : مع ()

 أهل ديال : هترايع ح ؟ خلا ... نآو دبال : هترابع م (*)

 ةعدقلا : اصقت معح 2( اولاق نإف : 35 عدل

 ادهاش ةبقاب ةردق انردقول ذإ : هترابع م (7) ىفقت : ع (59)

 نم: م( حا(مز : ةنراقم : دار ع ير

 جاب

 ميدقلا تا روذقم نأ معرب نم ىلع نوركشت م : لبق نإف

 كتدشم. ةيناد دسحولا تابثإ ىف مالكلاو 0 ةيهانتم
 ةءاهنا قش

خ نإ : اتلق ؟ ! هلإلا تارودقم نع
- ردت لاؤسلا لئاسلا صص

 

 ””راوحي ىضقي لقعلا نأ عم تهأنن ” ل تارودقللا نأ باوملاف « دحاو

 « ضتقم ريغ نم هسفئب عقب ال هعوقو زباجلاو « عتوأم لاثمأ عوقو

 « عوقولا ناكمإ نع هلاثمأ جارخإ ىهانتيإ ام لع ةردقلا * ” ىو

 ةلاحت سالا عج ىلإ رجب كلذ قاسمو « ةردقلاب الإ ثداح عقر الدإ

 .. ناكمإلا هيف مع أف ناكمإلا, 3

 ردقي اهدحأ نأ' "معزف « نيعدق نع لاؤسلا لئاسلا ضرف نإو

 ضمنأ نم اذهو ءرخآ 1 ليبقى لع ردقي ىناثلاو « تارودقملا نم ليبق لع

 ليلدلا *” ميسقتل ضرعتت و امسج روصن نحن : لوقنف ؛ هنع لآسي ام

 نع ناجراخ اميجج امهتأ لئاسلا معز نإف . هنيكستو هكيرحتل
 ؛ نوكسلاو ةكرحلا نع مسجلا واخ ىلإ ًايدؤم الام ناك أمههرودقم

 لاف :ىتأثلل ةرودقم ةكرحلاو « اهدحأل ارودقم نوكسلا ردق نإو

 .””هانررق 5 مئات ريدقتلا اذه

 اهدحأ رودقم ناوك لا ليبقو "* نوكسلاو ةكرملا : ليق ذإف

 م نع تيثلأو « رصخ فو : ل (9) زاوجيب : صقت حج )١(

 1 انررق 5 : ح ءمانردق مك: م (ه) مسقش : م (5) معزو : م (6

 ش نكستلاو كيرحتلا : ء (5)



 كرا

 انضروع نإف . ؟”ناولألا يف ليلدلا ضرفنف « ىتاثلل ًارودقم سيلو

 ىتح كلذك لازن الو «ضارعألا نم رخآ ليبق ىلإ ”اهانيدعت اهف

 ليبق ىلع رادنقإلا ىف اكرتشي نأ امإ ؛ نيرَأ دحأ ىلإ ليلدلا قاسفي

 ضارعألا نم ليبق لك ذإ « مناهلا هيلع بترتيو « ضارعألا نم

 نم نيلثلا يف ليلدلا اننمرف اننضروع نإو . "”تاداضتلا لعأل متن

 ركذنس 5 « ناداضتر نيلثما نإف « ليلدلا هيف © رقتسيل ليبق لك
 ©" ةعئامملا ل ام دحأ اذبف ؛ ”لجو رع هللا ءاش نإ مالكسا جرذ ىف

 . اهانردق ىلا

 قلخ ىلع رادتقالاب ٍدرفني نيدقلا دحأ نإ : لئاسلا لاقولو

 ىلع رادتقالاب ىتاثلا فص. له : لبق ؛ "”ضارعألا سانجأ 60 عيبج

 دقف «هيلع ردسقي ال هنإ : ©9لئاسلا لاق نإف ؟ ال مأ رهاوجلا قلخ

 الو زودقم ىلع رداق ريغ ميدق تايثإو ء الْصأ ًارداق هنوكن ع هجرخأ

 (5:)اننمرغ سيلو . هيلع ليلدالام ءاعد 28 ةايح ىحالو مولعم ماع

 انيدعت :.م (59) ناوك ألا ف : م (1)

 رقتس : م2 ح (5) تاداضتملا هيلع لمتشت : هترابع م (؟)

 . ميج : صقت م (5) خلا لام رخآ اذهق : ل فو ؛ م ء ح ين اذكع (8)
 1 ٠ لئاسلا : صقت م (4) لامعألا قلخ ىلع رادتقالاب : هترابع ح (9)

 ةنضرغ نم سيلو : مءح )٠( م نع تبثلاو « ةايحب : اعق م6 ل (5)

 هذ

 ردق, نيعدق ىفنل ضرعتلا اندوصقمو ؛ هي ىلع ليلدلا دقتعما اذه ىف

 ] َ .ةيلإلا عع امهنم دحاو لكس

 «نكمم عقو امل هؤافتنا ردق ول ذإ «هدوجو سجاو ميدقلا نأ ىلع

 ©)تانكمملا عوقو زاوحت ىهدبلا ملعلا ىفو ؛ هسفنب عقب ال نكملا ذإ

 بالقتا هزاوحج جملا فو ميدقلا دوجو بوجو عطقلا ىضتقي ام

 « هدوجو بجي ال ناكل «رثؤمريغ امبدق انبثأ ولف. 29 دئاع بجاولا

 عتتما ًازئاج ناك ()اذإف . لامفألا نم زئاج زاوج هدوجو قامت الإ

 « ضتقم ىلإ هعوقو رقتفي زئاخلاو ء هدوجو 3 * مدقلا ذإ أدق هنوك

 ظ (9ضقانتم مدقلاو زاوجلاب يججلاو

 رادتتالا هفصت ىذلل رودقم رهاوجلا قلخ : لئاسلا لاق نإو

 ريغ ” ضارعألا نع ىرغلا درفلا رهوملا : © لوقنف ؛ ضارعألا ىلع

 نأ عارتخالا ىلع ردتقملا قحو , نكمم الإ رادتقالا قاعتي الو « نكم
 - .هميفاف فاكردقلا اذهو ؛ هرودقم عاقإ نم نكمتي

 . دقو « ةيسفنلا ةبجاوأا تافصلاب معلا تايثإ ىف ةيفاك لج "7هذهو

 )١( ح نع ةعبثلا ةرايعلاو ؟ تانكمملا عوقو نأ : هترابع ل . 1
 ح نع هاتتيثأامو ؛ الحتسم زئاجلا بالقا : هترابع ل (؟) .٠ )*( أقإو : م .

 ) )4م » ىف طقاس ةرقفلا رخآ ىلإ هدوجو بجاو مدقلا نأ ىلع » : هلوق نم « .

 )©( ضرعلا نم ىرعلا : هترايع م (5) . لاقيف : م
 + هذبف : مع (0)

 يسري دا حرم
 هيلا ا

 دع يي _

 - دس

 < هيدا

 ا

 ل يصعب اج جبد يملا بدتيو ود هجم

 00 لام دعبل هاجس

 كاف طم

 هع وه يطمح

 نيتنجج ا“ ميد

2000 
 يييمالل



 / انيق ثيح « ىلاعت ىرابلا ىلع ليحتسيام اهي انجردأو امان

 5 رماكتمل ا هريس ر بأمم شكل |: ضرعتلا نع يع هانركذ امو . ؟9”ءاسجالا

 . ىلاعت ىرابلا ىلع ليحتسي ايف
 ىف ةزيجولا ةرايعلاف « هبر ىلع ليحتسي ام لقاعلا لئس اذإو

 ا تحن جردنبو ؛ هثدح ىلع لدبام لك هيلع ليحتسي : لوقي نأ باوجلا
 ظ . هلحب لحم ىلإ هراقتفاو ءثداوحلل هلوبقو «هزيمت ةلاحتسا كلذ

 ؛ ابنم ةيسفنلا يهو « ةيجاولا تافصلا ىمسق دحأ هانرك ذام لكو

 . اهمدتنن نحن اهف ةءونعملا امأف

 بأب

 ةباوتعملا تافصلاب معلا | 0و دب

 « بعشتي بابلا اذه ىف مالكلا نآ ىلاعت ©1هلل 7 اوماعا
 وشو : و 2< (9طضصاندصق رادقم لع انضرغو . "9ديح وتلا لعأ ةدمع

 . أع 5 3 حولا تاب

 ماعلا عناص نكس نو نأ د بايلا ردبصت امف 3 ماكح ًااام

 رظن ىلإ اهانركذ ىتلا تامدقملا قبس دعب لاني ةحاح الو : املاع ارداف

 ىللعت ىرابلا نأ ررقت اذإف . ًارداق املاع مئاصلا نوكب مطقلا ىف رابتعاو

 هب فصتت اع طاحاو « عنصلا فئاطل لقاعلل نايتساو « ماعلا عئاص

 «ماكحالا وناقتإلاو ماظتنالاو قاسنالا نمامهبامو ضرالاو تاومسلا

 بيرتس الو « اهيلعرداق اهب ماع نم الإ ثدحت ل اهنأب علا يلإ رطضيف
 ٠ ةزحملاو تاداقجاو ىتوملاو ””ةلهجلا نم عارتخالا عانتمأ ىف بييللا .

 نيتملا يملا نييصرلا لمفلا نأ « ةهسدبلا ىلع لقاع لك هب كلذكو

 للا كدشرأ ملعا . هترابع م (؟) ٠2 تاثإو : صق م (1)
 طبضي : م (4) ديحوتلا ةرمتوهو : هترابع م (؟)
 ةليجلا : صقت م (5) اندنع : م (6)
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60 
 تحال دقو « زّوج نمو . هب لهاجلا نم هرودص ليحتس روطس هل

 نع ناك طلاب لهاج ن م اهرودص « ةموقرص ةقستم طوطخو ةموظنم

 . اجلاو لهجلا هين ىفو « ًاجراخ لوقتلا

 « كِلَذ ىف ربعلا قرطو رظنلا ريس نيملكتملا ضعب لواح دقو

 ىلع منت لاعفألا انيفلأ : اولاق مهنأ كلذو . هيلإ ”ئونام مهكلسمو

 | ان رج مناوملا ىف انرظن اذإ مث . اهضعب ىلع ”عنتك الو تادوجوملا ضعب

 لآمؤ ءملاعلا رداقلا لعفلا هيلع منتع ال ىذلا نأ كإ ميسقتلاو ربّ

 ىلع لصفلا عنتم ال : لئاق لاق ول ذإ ؛ةرورضلا ىوعد ىلإ دنتسي كلذ

 اذإف . ةرورضلا دحج ىلإ هتيسل هيلع درأا ىف هحولا ناكل « 0 ”هوجوم

 - .ءادتاد كسمت نأ ىرحألا ناك ءاهتثا كلذ ىلإ انرطنما

 3 يا ىلع مكه ةلالد لوقلا ءالقملا قلطأ دق : ليق نإَف

 نأ كلذ ىف اندنع ىضذرملا : الق ؛ موق ؛ ىلع جورخ هومتركذ ىذلاو

 لع لد مكاو« يدق رداقلا وكس لع وأ ةردقلا ىلع ء لد, ثداحلا

 اليلد هانركذ ام نو مك 29 كرد دي نكلو ؛ © نام كلا نوك

 ىلع روثعلا فإ حبص اذإ ىف رظنو ةثحابم لإ جايتحا ريغ نم ةرورض

 .رسعتالو : م: ح (5) م « ح نع مانتبثأ امو ؛ تح : ل )١(

 نع: مءح (8) دوجوم لك ىلع : هترابع م (؟)
 7: كرف كلو : م0 ملاع مكحلا نأ ىلع : هترابع ح (8)

 . كلذ معاف ع ؟”ليلدلا لدن هنم ىذلا هجولا

 ملعت رارطضمابف ؛ ًارداق املاع هناحبس ىرابلا نوك حضتا "”اذإف

 رطضيف « ًاعئاص هل نأ دقتعاو لعفلا ىف ًاءدب لقاعلارظن ولو . يح هن وك
 'سوأسو ام نع ارد اذإ 5 يح هعئاص فوك ىلعلا ىلإ ةنم

 . دقتعما اذه يف فاك ردقلا اذهف . اهلإ ةراشالا تقبس اك« نييعئابطلا

 لصف

 1 كد ماعلا مناص 1

قيقحلا ىلع ديرم ملاعل | مناص
 ظ ىلإ 9 ىمكلا مساقلا وبأ بهذو « ة

 فصو '”نإو ؛ ليما ىلع ا ص هنوكب فصتبال لات ىراب ١نإ

 . اهتشنمو اهقلاخ هنأ امل ادن ص هوكي دارملاف « هلامفأ ىف عرش كلذب

 .لمأ هنأ هفصو دارملاف © لامفأ ضعب ديس هنو يكب فصو اذإو

 دنع لاق مث ٠ . هسفتل دب ص ىلاعت ىرابلا نأ ىلإ "7 راحنل | بهذو ٠ اهب
-9 

 1 بواذم الو هركتسم ريغ هنأ , رس نوكيا ىنلا ةعجارلا

 اذإو : م 059)  ليلدلا هنم لدي ىذلا : هترابع م(1)
 مساقلا وأ : صقن ح (4) هدقتعم : م (©)
 لامجألا : م (5) نأن: ع (5)
 بحاص رك ذب 5 ) هعابتآو وهو . ةيراجنلا ةقرفلا سيئر راجالا دمت نب نيدملا وأ وه (/)
 مهوصأ ضعب ىف ةلزتعلاو « لاعفألا قلخ لثم- ملوضأ ضعب ىف ةئسسلا لعأ نوقفاون ( ريصنتلا
 م٠ ماع لاوحراجتلا تامدقو ٠ مالكلا ثودحم لوقلاو ةبّورلا ىقن لثم ًاضيأ
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 دب م ىلاعت "7ىراببلا نأ ىلإ ةرصبلا ةلزتعم ضعب سهذو

 نم ثداح لك نأ اومجزو « لح ىفال ةتباث ةثداح ةدارإب ثداوحلل

 هل دارم دابملا لامفأ نم هد رومأم لكو « ةئداح ةدارإب هل دار. هلابقأ

 ريغ ةئداح مقت تادارإلا مث « مدنع ندارع ةدحاو ةدارإ قلعتت الو

 انل تماس دق : لوقت نأ وهف « هيعبتمو ىمكلاىلع درلا هجو امأو

 ' نم صئاصخ ىلع تاقوألا ضعب ىف عوقولاب دابعلا لامفأ صاصتخا نأ

 نأ اك ءاهتافص صئاصخو ابتاقوأب اهصيصخت ىلإ دصقلا ىضتق, « تافصلا

 « اناع نقتملا نوك ىلع لدن 7 ماك<إلاو ناقتإلاو ماظتنالاو قاستالا

 ةيلقعلا ةلدألاوءصيصختلا ىلإ ًادضاقهنوك ل ع لدب صاصتخالاكلذكف

 «ةلادريغ ةلالدلا توب لقاعلا ليختولو . اهدارطامزاب مطقلا ىلإ ةيضفم ا

 1 ومعلا ىلع ةلدألا ةيضق ن عا اجب رخل” ”ايجوم كلذ ناكل

 ىلاعت هلل لعف ىف ررقم وهف 3 ادام هنوك ىلع هلجأ نم

 ضرعتلا غاس ولو . ًادهاش لمفلا هيلع لد ام ىلع هلمف ةلالد ”””مزالتب

 ًادهاش ماكحإلا لدي نأ غاسل « 9اهدرط *”مدغو '"'ةلالدلا ضقنل

 ا ناقتإلاو ماكحإلاو : هترابع م (؟) برلا : م(9)
 2 مرق : م (©) ابحورخم : م(4) انذؤم : م ء ح (5)
 اهدارطا :ح(8) محو : مءح(48) ةدألا: ح (7  مرلبق: م0

 و 0 5

 ظ لات لا لخ كحل لي مال كمل نوك ىلع

 ا . املا هنوك ىلع

 ايم ال ثيح نم دصقلا ىلع ادهاش لمفلا لدي انإ ليق نإ

 لعفلا عوقو تقو داع هنو , فصتيملاذإف عهئع بيخلاب (9 لعافلا

 ماع ىلاعت ىرابلاو ؛ دضق“"" صيصخت نم "دب نكي ب صاخم امو
 ريدقت نع املاع هن ع ءازاسجالا 1 عقوف , اهتئاقح لع بوينغلاب
 ش ٠ 1 ْ . ادي م هنوك

 نأ مهيلع حي 3 رح هورك ذ ام نأ اهرقأ ؛ هجوأ نم لطب اذهو

 ٌكلذف قرفو « ًاملاع هنوكب ءافتك ١. رداقريغ ىلاعت ىرابلا نأب اومكحي
 ىلع املطم ًادماش العا هيلع ضزقت مث © ىئاشلاو دهاشلا نيب
 ناك ولو ٠ هايإ هللا مالعإ وأ ءهانأ قذاص ءابنإب «هلنق نم نوكيس ام

 ليوعثلا لطبف « هيلإ دصقلا ىلإ كلذ عم لعفلا رقتفال كلذكر ألا

 . .هلمف نم عقي. مل ام لعافلا لوهذ ىإ ليلدلا هجو فرص ىلع
 « مطاعفأب مدصق ىلع لدتسي دابعلل ةرودقلل لامفألا ىف. رظانلا مث

 لدي لمفلا ناك ولف ؛ : مهنع بويثلا ءاوطلاو مثوهذ هل رطخم ملنإو

 فقوتل لافألا ل م لمافلا لي تيح د نم ًادهاش دصقلا ىلع

 ١ 2 0ع عه 59 1 م6 0 نعل 5
 اقارف 20 : لوصألا قايفو . دهاشلاو : :بئاغلا“ يب“ 505 مث 3 3 ع ١ ”7 ١ 9
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4 
 كر

 نم نكر مارخنا نإ ' لايلاب كلذ رطنمب نأ ىلع "”رظانلا لالدتسإلا
 . لامل ىنام ىف ىلعلا ىلع روثملا منع لالدتسإلا

 لقا نأ معزو « فسعتم بكمل بتم نم فمت نإو ظ

 ريع وهف دصقلا تن نإوي « هيلإ | لعاقلا دصق ىلع ؛ لاد ريمت ادهاش

 مازتلال ضربتو «ةروربغلل دحنج اذه :"”هل لاقيف ؛ "”لمفلاب لولدم
 > مكحما لديال : هللإقي نأ "ناقل اذه.ضراني ام برقأو . تالاهج

 . ىرخأ " ” ةلالدبف معلا تب ثِإو؛ مكحلا ملع يلع

 ىلع نيبريصبلا نم “'” ةلزّعلا لوصأ ىلع رمتسن ال ةقيرطلا هذهو
 ْ 3 دئاقعلا نم دعاوقىف ةلالدلا اوضقت دق مهنإف 5 مك 1

 لعف ىف ماكخإلا نأ وهو « اهنم ًادحاو اهجو نآلا ””درون حنو

 ادهاش ةمكحم الاعفأ اوتيئأو ؛ مهدنع ًاماع هنوك ىلع ةلالد ىللاعتت ىرابلا

 نع ”هلوهنل اهنع هتلفغ عم هنم ةرداص ىهو « مهمعز ىلع دبعلل ةعرتخم

 ةبلاطم ميل رمتست مل ماكحألا ةلالد.دقن منلل غاسااذإف «اهتافص مظعم
 فاكردقلا اذهوب ءليلدلا ادرط موزأىفإ ليبسلا نماندمم ام 5 ّئ ف 5

 وكلا لع درا

 « لعق : حاك)  رظالا لالدتسا : عز
 + ةلالدب : م (8) .هب :دازم (5) هل لاقي : حا(

 . خلال ىمكتلا ىلع نيبرصبلل رمجتن الا: هترابعو ؟ نم ةلزتسلا لوسأ نع : صن ما(
 .. هلوهذ وأ م5 هلوهذو,: .ح.(هلب : . ضرب نو : م (90)

0 

 نإ وق::لوقت نأ وهب , هعابتأو راجنلا لعدرلا.هجو ''"امأو

 هوك كلذب مدر نإف.؛ جياع مسقنم ءةسفنل ديرم هناحبس ىرابلا

 أيس ؛ هسيقل (ملاو.هنوكب هويتعن ا,« ق « قيقحتلا ىلع ادصإت ديم

 م ميل تانيا نمانيرغ جال منعا ىلعو جييلع درلا

 0 ا 0 . تافصلا

 كالا كبل اذه ركلس نإ مهيلعد 7 ىفهجوالو
 00 . ةايملاو « ةردلاو ما لع لالا قرط

 د لات ابيل وك عنم ىف اقرط, ةلزتسللا تلواح دقو

 ىلع, اندإو ديينع اهنم ضرغلا. يلإ ريبثيتسو ٠ . ” ةاسطاب اهلك هسفنل

 60م نك ١
 ريغدنأ أ هيل ادم نوكب ىنملا نأ ةراجيدلا تم نإف

 نإذ.« *” قنلاب تابثإلا مترسف دق : ل لاتف ««ركشسمالو بدل
 ميم 0 ةفبيم مكح تابثإ | 2” نمت هاركتسالاو ةبلغلا فن

 ةقفاوملا هه دعب نوبلاطمو .« هاركستسالاو ةبلغلا قن ىلع نودعاسم

 كلذ نما) اومنم نإف ؛ هلمف ىلإ ًادصاق هلإلا نوك *'اوتبشي نأب
35 

 . 1 هلل اهكع د سعت م 90 تار اك ام م
 0 معز : م (5) . 0 1 . .نإو :مءح (9

 : نمضي االا: مه ح 690005 . ىنش انابثإ مترسف دق : هترابع م (6)
 اومنتما : م (9): .اونييي نأ : م (4) 0. ةفصب : ح (0
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 سهذملا اذه ل امو اًقرح قرح هانمدقام ىلع ىمكلا مزلأ ام اومزلأ

 ظ ظ ظ . ةدارإلا هس ىف لإ عجب

 ناكنإ : مهل ليقف . .تاضقانم”لمأ ىلع ةبراجنلا "9مزلأ دقو

 نم هسفنل ديرب ىرابلا نكيلف « هركشسي الو اغيال ىذلا وه ديرملا

 .© ابيلع هركتسمالو "" اهبف بولثم ريغ هنإ ثيح

 . هندارإ ثودحم مهكح ىف ىناثلاو «ًاديرم هنوكب ىلاعت ىرابلا

 فتاق؟ اديرم ىلاعت يرابلا نوك ىلع مكليلدام : الوأ لوقتف

 لطب « اهتافصو اهتاقوأب ثدأ وحلا صاصتتخا كلذ ىلع ء ليلدلا نأ اومعز

 « ةدارم ريغ اهنأ ””أومعزو « اهوتبثأىتلا ةثداحلا تادارإلابهبليلد مبيلع

 ةدارإلا : اولاق نإف , "”ةدارم ريغ ىهو «اهتاقوأب ةصتخم ةثداح اهنإف

 ؛ اهب نوهوع الاثمأ نوررضي ارو « اهسفت ىف ىه دارت : اهم دارب

 ؛ ىهتشت ال ةوهشلاو , 2 ىهنشي تاسوسحلا ضعب : نولوقيو

 «دارتال ةدارإلا ""”كلذكو ؛ ىنمتبال ىّقْلاو ءىنمت, ©بولطلا رمألاو

 )١( مهظفل ىلع : م (0) . تمزلآ : ح .
 . اومجزف : م (©) . هيلع : م ءح (8) . اهيف : صقت م (*)
 + ©« ةدارع ريغ صو اهتاقوأب ةصتخم ةثداح اهنإف » : ةيتآلا ةوابعلا صقن ما(

 . « ةيناقوفلا ةمجعلاب » ىهتشت :ح (8) .١ نولوقيف: م4 ح (0)
 . كلدكفت :معع() . نونظلا : م (9)

 دى

 نم نإف ؛ "” ناهربلا نع ةيرع ئوعد هوركذ ىذلا اذهو ءاهم دارو
 ىلع عطاق ليلد بصن ىلإ جاتحا .« هيلع قفتم قفتمو هيف فاتخم نيب عج

 . هفلاخت ةطراعم نم ه هرلاقم ملسيال م «امبنيي علا بوجو

 « هودبم امرىلع رج « هسفن يف لعب الو هب ىلع ملا: لئاقلاق ولف

 . مييلع مالكلاك هيلع مالكلا ناكل « ىنمْلاو ةوهشلا ىلع ًاسايقو

 تقو ىف هايإ هئاشنإب اما 5 « المف لمف نم : لوقت مث

 عم تقولا كلذ ىف هعوقو ًارثوم نوكي نأ "دب الف « صوصخم
 . تارورضلا كرادم ىباد كلذ حوضوو هب هماعو هيلع هرادتقا

 نم اهريغو تقو ىف ةمقوملا ةدارإلا ءاوتساب ىضقي لقعلا م
 ميينغي ال مث « دارثال ةدارإلا نأ ىلع مهليومت لطبق ٠ ثداوحلا
 ةلالد نم هيلع اولوعام نإف ؛ مهليلد تضقن دقو « ةدارإلا ىف مهطبخ
 ليلعت كلذ دعب مهمالكو « ةدارإلاب مهيلع "لطب ةدارإلا لع صاصتخالا
 .ادب.رمىلاعتىرابلان وك ىعءلالدتسإلا قب رع مهي“ لسن ادقفءضقنلل

 ىرابلا نأ معزي نم ىلع ذو ركشت مب : مهل لاقي نأ هب نوبلاطي اممو
 ؟ كدنع هسفنب ماع ”رداق ”ىح هنأ 5 ءهسفنل دبرم ىلاعتو هنأحبس

 ناك اذإ سفنال تباثلا مكملا نأل كلذ عنتمي امهإ : اولاق نإف

 نم : اداز مكح (9) .  ؟ناهربلا نع : ست م (1)
 + م نع ءانيتأ امو « دتسا : ل (5) . لش: 6
 1 . رداق ملاع ىح : امهمرابع م ء ح (6)

 1 سد هوبي تجب اعل

 < مخ مسرع 786

 4 كلل ا وردص هوس هس تافه تعجب هبإرش امب سلك هاضيحل اجد

 وامير طوس لوا

 ا :دحسنا

0 

 م م يتحتل تاتا

 2 دس سل عسسل ياسا رب ل بوجع ع عر - ك0 اا ممم

 ديس بي عدعس#» ووو وسمو

 كين يي

 دي مس اوس أ

 ع
 يي بيا

 ا 0 ا ل ا
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 ةنوكا بجو كلذلو : « تاقلعتلا:ةلبجج هقاعت م نأ بحي ءاقلغت ىضتقن

 نطعبي نسفتلا نصابصتخا ال ذإ '؟*هسفنل اناع ناك ال « مؤاعم لكي الناع

 نعل اديزم هنوك نجو «كلذ قاسمو +« ضعب نود "7 تاقلعتلا

 . هسفنل اديرم ناكول .دارم

 أب : منحل لاقبزو '. ةلطابلا مهتاكحت نم هوزكذ ىنلا اذهو

 ؟ ضعب نود :ثاقلمالا نطعبب ىسقتلا مكحلا قلعت متركنأ ليلد

 ضعبل ديرم نإ : ةيراحتلا نم "7لوق. تزم نع نودرت و

 ةقلمثع 27 قلحتي ثواحلا . .لعلا ضانصتخا ةناثع اذهو « هسفنل تادارلا

 ىلإ هتفاضإو « دولاب معلا نضاصتخال : لوقي نأ لئاقل سلو ؛ هتيعل

 .. هزيغ ىلإ هتفاضإ ةباثع داوتنلا

 متكمت اذلق «م ولعم لب املاع“ هي ؤكيكان ديشتسا:دق : اولاقنإف

 ىرابا نوك بجي اثإ | هنأ متعز لف ٠ . لاثمألا برضو لالدتسالا

 *” نأ متماع دفو ؟ هسفنل الاع نآك ثيح نم مؤلعم لك اناع لات

 ملاعىلاعت ىرابلان أى إريصللاو «تافصلا توب داقتغا مس وصخ نهتم

 فصتبالو ,هسفتلردافىرابلا : اولاف '””اغنيحهضتقن اولوتهو ركام لب

 , هل تارودتم ري دابعلا تاروذقم نإف «ونقم لك افا ةنوكنا

 . لاق : م( , تاقلعتلا نضعم .: ةتزابع م ن0(

 . ىلاعت يرابلانوكي : هترابع م (5)
 . قلعت : ضقت م (9)

 ا. اولاق ثيح 2مم (6) *. نمأ: مع ح (6)

1 

ْ٠ 
ْ 

 ظ

 فل

 قعصو؛ دابعللةرودقماسانجأ مهنمدورخأتملات بل تلات

 ثيح نم.« مدقلا ةردق اهب قلعتت مل دابعلا تارودقم : اولاق نإف

 ؛ تارودقلا ليبق نم دعي ال ليحتسملاو « نيرداق نيب رودقم لاحتسا

 مولعم ىف“ )ديعةيلعردقيسامنإف ؛ هومتمزل أ مع كناغور مكيجشإل : : انلق

 هوو دن هديع (“ )هيلع ردقب نأ لبق ىلا هلل رودقم ريغ ىلاعت هلل

 . هانرك خام رث كل أ دقتعلا اذه لمت الو . ديعلل رودقم ريغ كاذ ذإ

 ماكحأ هيلع ددجتت ىلاعتت ىرابلا نب متكح اذإ : لوقت نأ مهمزلن امو
 هب تماقول : اولاق نإف ؟ هباهتابجو ممايق نمعناملا اف «لازبال امف“*”ةدارإلا

 هنإ : انلق ؛هادح قل عليلدلا ىلإ كلذقا نيم "”اهدض“ 'نعوأ اهنع لخمول

 ىبق ابضئاقتب ًاقصتم ناكنأ ريغ نم ثداوحلا ماكحأب فص نأ زاج

 .ولخ عمللازالابق ثداؤحلا ه موقت نأ ن علا اف ء اهب فاصنالا
 ةدار أ نع قرع, نأ زوجي ىلا نأ"كلسأ م ؟ ابلتق | اهدادضأ نع

 ءامحنلا بهذم'”اذهو ؛ اهدادضأو

 مالكلا دس ف نبدوعوم ا نيمسنتلا دحأ ىف مالك هانركذ ام لك

 مهيلعد رااامأف .ًادب_رم ىلاعت ىرابلا ن وكل ضرعتلا وهو «نيررصبلا ىلع

 نإ تافصناتابثإ ىف انضوخ دنع(" 2.ركذتسف؛ ةئداحلا ةدارإلا تابثإ يف

 اهماكحأب معلا تانثإ ف لعب أنإف عملا ءاش

 ع هيلع : سم ل( لا ح6 وأ :م6 ح69

 (نينلانودب) ه رك ذاق 2م 232

 .٠ مهتم : سقت م م()

 . نعو : ع ه9 ةدارإلا : اصقن 8م 6 4ك ١ 35 ْنَع ةدايزلاو

 . (واونودب) اذه: م (4) ىمبلصأ : عءح ()

 ةرودق ملوك اوم ا

 1 .لهجلااهنم« اهيلعةردقثاهلقاختإ "”مأدبمللةرودقمثن ا 037

١ 

 تان ميج وم يحس اج دوم 598-5 ض0 ءاعيمشقتو يتيوخا جررصو ماا احبج د هوني تدم > يعي سينجل بج لم هل ببلد الم جمع ع يس دييجو تتم م



 11 حج حححا و دقي هه متشبإإ عميس بع مسسأ ددبس إس اهيا و: هز يبا مس

0 

 ميسوم 0

3 8 

 لصف
 1 ريصل عيمبم ىلا عت ىرابلا ] 1

 بهاذم تفاتخاو ,20لقعلا لهأ دنع 7"2ريصب يمس لات ىرابلا

 000 وهألاو عدبلا لهأ

 اذإ ىلاعت ىرابلا نأ ىلإ ن نييدادغبلا ع نم هعابتأو ىمكلا بهذف

 .. اهتئاقح ىلع تاميلعم املاع هنوك نيعسالاب ىتمملاف « ًاريصل انيس ىبس

 . ةيراجنلا نم فئاوط تبهذ كلذ إو

 عيمس ىلاعت ىرابلا نأ ىلإ ةرصبلا ةلزتعم نم نومدقتملا سهذو

 هيصب عيبت هنأ اوعزو 2 '" ةقيقملا لع ماع نأ م« ةقيقحلا ىلع ريصب

 , ك9 عل

 ش ع 1 مس . ع 3

ىحهنأ ءأ ريبصب ًاعيمس هن وكب ىنعملا نأ ىلإ هنباو ىلابجلا بهذو
 ْ 

 يماشي ادماش «”ريمبلاو عيمسلا ةقيتح نأ اهلسأ نمو . هب ةفآ ال

 0 .ايانابتح
 لامفألا نأ «ةقيقحلا ىلع ريصب عيمجس ىلاعت يرابلا نأ ىلع ليلدلاو ش

 هنوكي فصتي نأ زوجي ىملاو ؛ هربرقث قبس ام أيح هوك لع ةلاد

 . قحلا لهأ : م: ح (؟) م. ح ىف ةروكانم ىهو ؟ر : صقن ل (1)

 . هسفنل ملاع هلإ اولاق م: اهاز م« خ (8) . ةيملا ىلع ماع نأ 6: سقت م (") 7

 .. ريصبلاو ميمسلا ةقيقح نأ امهلصأ نمو 6 هب ةفآل ىح هنأ : سق م (6ه) :

7 

 هنوكب هفاصتا 2 مزل اريصب ميم هنوكن ع جرخ اذإو « ًاريصب اميبم
 هولخ ليحتسي امهنني ةطساو ال لدبلا ىلع نيضيقنل لباق لكذإ ءافوثم
 ًاعيمس هنوكب هفاصتا " ”ررقت « افوئم هنوك ةلاحتسا ررقت“''اذإف . امهنع

 تالاصفتاو ةلتسأب نيبتي, اهنم ضرفلاو « ةلالدلا ربرحت اذبف ؛ ًاريصب
 ا 00 .اهنع

 ىلاغت ىرابلا لوبق لع اذه 27 نب دق : لئاق لاق نإذ

 5 ديو كلذ أ, نمىلع نوركتت مق ًاريصب ًاعيمم هن وكي فاصتالا

 اكامهدادسأو رصبلاو عملا لوب هيلع ليحتسي لات ىرابلا نأ عزيو

 لبأق ةدهاش ىلا نأ مضو دق : أنلق ؟ ناولألا لوبق هيلع ليحتسي

 ربسلا '””كلسم انكلس كلذ ررقت اذإو « رصبلاو عمسلاب فاصتالل
 فصنا اذإف ء رصبلاو عمسلاب فاصتالا لبق ال داججلا انلقو ؛ ميسقتلاو

 انريس اذإ مث ؛ تافآ هب م1 نإ رصبلاو عمسلا لوبقل ًايبن ةايحلاب

 «رصبلاو عيسلل هلوبق ححصبر أم ىلع ””روثعلا ام'ور « ىلا تافص

 كلذ ىوس رخآ 7 (ححصم انردقول ذإ « ايح هنوك الإ ريسلا ىلع حمصي م

 عمسلا لوبق ةعص ىف داما ناب ىلا نأ حضو ''”اذإف ؛ ريدقتلا لطبل

 ىرابلا نوك ىف هلثع ءاضقلا كلذ نم مزا ء ايح هنوكل رصبلاو
 . ايح ىلاعت

 اذإو : م6900 امراة سه ج07
 .قيرط:مءح (غ) . نيمعت : م (6
 . اذإو : ح (5) . ْ . روثلا انمرو : ح (©)
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 نمت الاح دعسأ ؛ نيكو ربو علا لو ة رك سيو ظ
 ع

 8 31 ؛هنأ ىلإ ًاريبصم « دادنعأو معلب فصتي ال يلاعت راب ا نأ

 1 . انضرغ ىف فاك ردقلا ا"'اذهف ؛ ابماكحأب (030فصت نأ

 سدس ماكحأ نع ءىثلا ورع عانتما ىلع ليلدلا ام : ليق نإ

 رهاؤجلا ورع ةلاحتسا ىلع لدي ام لك اناق ؟ داحالل هلوبق زاوج

 ْق ىف“ كلذ ىلإ ءاعإلا قبس ")دقو « كلذ ىلع ليلد وبف تاداضتما

 | 0 ظ ' دقتعلا لوأ

 تانآلاب ىلاعت ىرابلا فاصنأ ةلاحتسا مكليلد ناكرأ نم : ليق نإف

 هيف رثك ام اذه : ؟"لانلق ؟كلذ ىلغ ليلدلا اف ءرصبلاو حمسلل ةداضملا

 ءاحتتلالا الإ لخدللا اذه ىف هورك دامت ىضتارن الو , نيمثككتلا مالك

 سدت لع للاعت 0ك نما نم كو ةعألا تممجأ دق ذإ ؛ عسا ل لإ

 . ضتئاقتلاو تافآلا نعىلاعت ىرابلا

 ؛اليلو هئوك ىلع عمسلا لد امو ءالقع لديال عاجإلا : لبق نإف ٠
 هلوقو قدصلا وهو « ىلامثءللا مالك ("7ه] [ف هقرط تبعشننإ وعمسلا و

 .اذهو :م(6) . هئاصتا : م« ح (1)

 .هيلإ : م (7:)5 20. , م نع دقو ؛ دقن : ل (*)

 ' للاب نمؤم لكو : هترايع م (5) ش . الق : سقت م (5)

 ح نع ماتنثأ امو « وهو : امقن م« ل (4) .اهاما م (/)

 8 5 هنانلإ | ليبسلب ٠ مالكلا | "1ت ون ىلع ءلدت الإ لامفألاو ؛ قملا

 (هسنفت مالكا ْق ”ةيلطلات دقو راف هزكذل ةنساك ”ديلاو عمسلا تابثإ

 ننذلا عاخجإلا ىلإ ةفآلا ين ىفاأ ةعحبر م ,ةفألا ِق نإ هتامثإ اندتسأو

 دحب الإ تبث ال ام مالكلا.تابثإ نيلواحانكت « مالكلاب الإ تيثيال

 (0لاؤينلا اذه :انلق ؛ نيسلا ةياهن ئالذو "هيلع مالكلاب ملا "”مدنت

 لاؤسلا ءزد ىف انذنع ةحتيرو « هنعاصفنالاب ءانتعالا نيعتب « عقب ولا ميظع

 اوربخأو ؛[مالسلا مهيلع] لسرلا قدضىلع تلد اًذِإ تازجعملا :.لوقت نأ

 نع اوزيخأ مث « ةلغجا ىلع ىلاعت هلل تبراثلا مالكسلا نع مبقدص توبث دعب

 .همور ام عطقلا ىلع ىلعيف « هتاقلعتم ليصافت

 .. ةلدألاةلالد اهنايعأل ءايبنألا قدص ىلع لدت ال تازجعملا : لبق نإف
 ' هرك ذئسب امىلع لوقلاب قيدصتلا ةلزنم لد ثيح نم لدت انو «ةيلقملا

 لحم لحي هنأل هجولا اذه نم لدي نجسملا ناكاذإف ؛ تازيسمملا باب ىف
 ةلزنم هلورت هليلد هجوو « لوق ىلع ةزجعلا لدن فيكف « قدصم لوق
 - ؛4 ليصحتلا دنع نيبتب قحلا نكلو « © سلم ليغ اذه :انلق ؟ لوق

 داهشألا سوعر ىلع ماقو « كلم لؤسر هن ألف“ 7 ىف ىعذا نم نإف
 كلما نم ىأرع كلذو « بافو ديهش نم ىلع كلملا لوسر هنأ ىعداو

 دعقيو موقي نأ كلما ىلع تحرتقا اذإ | أ اسر يأ : 1 لاق مث عمسمو

 )١( هيلعأأ 300 1معخ قو#] 11 0 .توبث : اصقن مى ح .

 ..نلع :م 057 .  سلم : صق م.(6) . لاؤس اذه : م(غ)
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 هقفاوف « حارتقالاب لاق ام "7 ىلع بقع مث « هنم داتعملا فالخ ىلع لمف
 .لسرملا نم اقدصم ًالوسر هنوكب لملا ىلإ ساجلا لهأ رطضيف ؛ كلا

 قنبر نم سلجلا رضحي دقو « املكشم لسرملا نوك مهضعبل رطخي ال دقو .

 كاذ ذإ همالكن ع لوهذلا ىف مهفالتخا عم ءالوسر هنوكب ىلعلا كرد ىف
 . دشرت كلذ ملعاف ؛ هبي ملعلاو

 دقت الصف انيلأ انكلو ءدقتملا اذه رادقع قيليال لصفلا اذهو

 . قيفوتلا هللابو ء دقتملا اذه هاتمضف « ءالمإلا ىدل

 تايئإ لييسك « ًاملكتم ىلاعت ىرابلا نوكب لعل تابثإ ليسو

 تبن نأ لبق حضتبال هنم")دصقلا نكسلو « ًاريصب ؛ اعيمس هنوكب ملا

 . هيركنم ىلع درتو سفنلا مالك

 لصف

 [ لإ . . ًماش قئاذ هنأب ىلامت ىرابلا فصوب ال ]

 عمسلاو ًاريصب ًاميمس هنوكي ىلاعت( ”ىرابلا متفصو دق : ليق نإف

 قلعت, كاردإ : اهاوس ©0تاكاردإ ادهاش تبثت مث , ناكاردإ رصبلاو

 ىلع : اصق م4 ح )١(

  دصقلا : م (؟)

 . تأكاردإ : سقت م (6)

 . ىوس :1ع(5)
 , برلا : م (4)

 اا

 ةرارحلاب قلعت, كاردإو « حئاورلا ليبقب قاعتر كاردإو « موعطلا ليبقي

 هذه ماكحأب ىلاعت برلا نوفصت لمف ؛ ةنوشكاو نيللاو ةدوربلاو

 : انلق ؟ ًاريصب ًاميمس هنوكب هفصو ىلع نورصتتقت' مأ « تاكاردإلا

 ذإ « تاكاردإلا "' ”ماكحأب هفصو بوجو اندنع هب عوطقملا حيحصلا

 علا ماكعأ .هفصو بوجو يلع لدا « آو هف دن هين كاردإ لك

 ””تاكاردإلا ماكحأب هفصو بوجو ىلع لاد وهف رصبلاو

 نإف ًاسمال ًاقئاذ اًماش هن وكن ع يلاعتو هناحبس برلا سدقتن, مث

 . اهنع ىلاعت برلاو ؛ تالاصنالا نم بورض ىلع ةثينم تافصلا هذه

 تممث لوقي ناسنإلا نإف ؛ تاكاردإلا قئاقح .نع ؛ينت ال ىه مث

 "””كلذ ناكل « كاردإلا ىلع ًالاد مشلا ناكولو ؛ اهحير كردأ رف ةحاقت

 ىف لوقلا كلذكو « هكردأ لو اهحنر تكردأ : لئاقلا لوق ةباثع

 ظ . سمالاو قونلا

 : . تاك اردإلا ل : حج(

 . ةرقفلا رخآ ىلإ « ....هيقني كاردإ لك ذإ » هلوق نم : صقت ح (9)

 000 . كلذ : سقت م (؟)



2 
1 
|[ : 
0 
 ا
1 01 0 
 ان

30 
1 
1 

 ا

 ...[دوجولا ستسم قايةبّا]
 | نا بيترتلا ناكو « دوجولا تسمو قاب ىلاعتو هناحبس بلا

 ٠ ١ نإ وبألا ىف: ةفصلا.هذيه دعت نأ ىفتقي تافصلا ىف مالكلا هيلع انينب

 ١ قاب قابلا نأ « هيضيرن ىذلا نإف. ؛ سفنلا تافيص نك ذ ىلع ء ةلمتشللا

 | عزموتسو « ىلاعلا اهبجوت ىلا ماكحألا نم ايقاب هنوكس يلو «”هسفنل
 . لجو زع هللا ءاش نإ كيعل نم كلذ

 0 ا بوجوو « همديع ةلاحتساو  ىلإمت ىرابلا مدق ىل ع لوام. 92

 .. ايقايلامتهنوك ىلع لاد وهف «هدوجو

 : ١ تافملا ماكحأب مولملا تابثإبىف ةينثم د هانرك ذ ىذلاو.
 0 .(9) ةيجوملا

 1 تاذلل ةبجوللا تاقصلاب 600 1 تايثإ ف ضوخن نألا نحو ٠

 . 0 ىلاعت هلاب نينيعتسم 2 اهماكحأ

 0  نيعم ريخ هنإف هللب نينيعتسم : هترابع م (5)

 0 ٠ باب 1

 ؛”رداق «”ملاع ”ىح ىلاعتو هناحبس ىرابلا نأ قملا لهأ بهذم

 ةدارإلاو « ةعدقلا ١ ةردقاو « مدس لا معلاو « ةعدقلا ةايحلا "'هل

 00 ةعدقلا

 « تافصلا ىف لع ءاومألا لهأ: نم + يأت نموناتلا تقفتاو.:

 نولئاق لاقذ ؛ تافصلا ماكحأب هفصو. نع ريبعتلا ىف مؤارأ تفاتخا مث

 . هسيفنلا 40 داق “ماع ,”ىجح 60 هنإ

 0 ةتباع مكتألا هذه. اخ «عرأ ةيام نورها راتخأو

: 
 قرت كلت 2ئ رابلانأ:يلإ تافصلا ذأ نم نويهاذ ل بهذو

٠ 

ْ . 
 هسفنل الو للمل ال « ”ثردأق « ”مام .ىج

 ليتشيب ؛ "7 نيلصف جاجملا ىف ٍضومللا ىلع مّدقت نأ ىرن نحو.“

 ١ . ةعدقلل ةدارالاو : اصقن م6 حا( هون م (0)

 ٠ . .لاع ردا ىو : اهترابعم 6ج (2) . . يلامتيمنإلل: مم ح0
 . ٠ خلا... .. تالا ةنيان ماكحألا هذه قابلا نبا:لاقور 6. هسفتب هل : داز م ح (©)
 خلا... نيبلصق جاجحلاف ضوخلا لبق مدقت نأ ىرت : هترابع م (5)

 - ىلا بولمان ليم "يس يتأ هيعمم لومب م حام هع نوط عام

 يل يسن 3 نتج ذب فو وعساكم: مم ١ هت را موس حسب 17 يود يدفع ذم خم محلا كول جوا

 ل

- 

 جب نس سدس ومس ريع يس سي طيس سا: دهب ويهرب وو



 مال ا ل سلس ل مسلم نع سليب هد ع وسم ل217 ل2 امل مش ا دخل دكت لسن رزة زاش طعم لاش عمق لاو لوعت وعلا

ْ 
00 

1 
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 ىلع ىناثلا لمتشيو ؛ اه.ركتم ىلع دّرلاَو « لا وحألا تايثإ ىلع اهدحأ

 امدعب انضخ ؛ ارمي © ادإف ٠ . ماكمألا نم بجاولا لياعن زاوج

 ظ ظ . جاجحلا ىف

 00 لصق ا 2000
 ظ ا 5 اهيركشم ىلع ٌةرااو لاوحألا تابثإ ىف]

 (9 مدملاب الو دوحولاب ةفصتم ريغ ء دوجومل ةفص 7لاحلا

 . للعم ريغ تبثيام اهنمو « ًاللعم تاوذلل تبثيام لاوحألا نم مث

 وحن ؛ © اه متأق ىنعم نع تاذلل تبان مح لكتف « اهنم للعلا امأق
 ْ ١ أندنعوبف « لحع ماق ىنعم لكو .ًارداق رداقلا نوكو « اًنيح "ىلا نوكأ

 اطرتشت ىتلا قاسلاب لاوح ألا © باحبإ صتخم الو « ًالاح هل جوي

 . ةايحلا اتوب ىف

 هع ريغ نم تانل تابنإ ةفس لك ٠ للمت ال ىتلا لاحلا امأو

 لكو :ةدوجو ىلع دئاز هنإف رفوحلا زيحتك كلذو 3 تاذلا لع ةدئاز

 اذه نم ىبف « دوجوع للعت الو « دوجولاب درفنت ال دوجول ةفص

 و .داوس ء نول «اتمرع دوججولا نوكهنحمت جردنيو ؛ مسقل

 ١ اهركتمىلغ درلاو : سقت م( 00014 ْ . اذإو : م (1)
 ١ مدعلاب الو : صقت م (4) .م اهرك يجو + لا لاحلالوقتف : اداز لح ()
 0 ”تابإ : م00 00 8 هب مئاق : هترابع نم (©)

 0 ش انك : سقت م (9/)

 نمت اذإو ٠ . زيحتاب ملسلا نود دوجولاب معلا ربدقت غوميز

 . . كلذ ريغ ىلإ « الج

 زهوملا نكس نأ اومعزو « لاوخألا نيكل هس ركنأو

 الاس هنوكبب انكحام لك موق كلذكو « هدوجو ني زيت

 ظ . هدوجو ىلع ًادئاز دوجول

 مب لو رهول دوجوب لع نم نأ «لاوحألا تابثإ ىلع ليثدلاو
 : مولع ًاقاعتم ًاملع دحتتسا دقف هزيسحت نابتسا مث « هزيحتب ")الع

 2" راغأ“وإ

 وه نوكيي نأ امإ : نيرعأ نم ىاثا سلا مولعم ولخيالف « نيماعلا

 نوكي نأ .لطابو « هيلع ادئاز نوكي نأ امإو « لوألا ملعلاب مولعلا

 ٠ : هجوأل لوألا معلا م واعملا "7 وه ىتاثلا معلا مولعلا

 ماع طاعأ هنأ انشا لاب فاصتإلا دنع عطقي لقاعلا نأ « ءابم

 لبجلا ريدقت زوحجيو : الوأ ةكردتسي ملام كردتساو « لبق هب طخ

 | كلذ لاحتسال ء هدؤجو رهوجلا زيحت ناكولف ؛ دوحجوأب لعل عم زيتا

 ا 97 ةدحاو ةلاح ىف هلهجي نم ؟' 'دوجولا لي نأ ليحتسي اك

 . ًاملع : سه م (0) 8 . ةلعب : ح (1)

 . خلا  ررقوتبت : اذإو : : هترابع م ا : اك

 . وه: نسق م(6) « ح نع تبثملاو ؟ ل (4)
 '. ةدحاو ةلاح ىف : سقت م09) 30203547 :وجولا م5)



 دة عم مس س بس دن هس سسسممب دوام دات انا"بتاعن نذل هد زاثكا ف ظل 37/21 0 حيف نكت ايل 00000 تو

 م

 1 نيئداحلا نيماعلا مولعم دحتا اذإ هنأ « كلذ ىلع ليلدلا نمو

 9هزيجنو ©” رهوجلا دوجوب نيملعلا ىلع سايق امهفالبتخاب ءاضقلا ررقت

 جد نب لمي جبد نم ءىبثلا نأ« لاوحألا ةاقث قلطي اعرو

 ظ لاوحألا تابثإ هوجولل ضرعتلاو

 7 ؛ لاوحألل ضارعتلا نع نفلا اذه ىف ضئاخ ىنغتسي الو

 . سفن تافص وأ ءاهوجو وأ ؛ ةلاوحأ اهتيمسنب

 , لاوحألا ةافت ليوهت نم ليصحتلا وذ ©” ميكي نأ ىنبني الو

 هنوركذي. ام ىراّصق نإف « مدملاب الو دوجولاب فصتي ال لاملا نأ
 , ليأدب كسعو ةرورض ىوعد ىلإ هدانتسأ نكي ا (غ) ءاعدأو داعبتسا

 ِ دوجو ةقصو 4 مدعو ؛ دوجو يلإ مسقنت تامولعملا نأ انئيهذمو

 . مدعلاو دوجولابفصتتال

 قبال هي ةيلزألا ةفصلاب معلا تأبإ نأ معا « انلقام "0 ضو اذإف

 ىلإ رحي عج ريغ نم كلذب مجتتلاو «دماشلاب يئاغلا رابتعا نمالإ

 ىلع ىضقتي لاق نم نإف ؛ ل وقملا اهابأت ةلاهج لكو 0 رفكلاو رهدلا

 ىلاعت ىرابلا نوكب ع نأ همزا « ؛ عج ريغ ن نم دهاشلا محب بئاغلا

 . مزيججو : سقت م6057 000 . نيرهوجلا : م(00)
 . . هنع تنيحو هتبه اذإ « ميك 3 «ىعلا نع "تعكر (*)

 ؛م.+ ح نع هاتتبلأ امو « حص : ل (ه) 1 . ءاعداو : سق م(5)
 . رفكلاو : اسقت م ح (5)

 مع

 ءاضقلا هنم مزليو « كلذك الإ المان دهاشي ل ثيح نم د ودم امج

 ىلإ « ةبقاعتم الإ اهدهاشي مل ثيح نم لوأ ريغ ىلإ ثداوحلا ىتامت
 . تالابحلا نم كلذ ريغ

 : ةميرأس ئاغلاو دهاشلا نيب "”عماجلاف « "دب عماج نم نكي ملاذإف

 تماقو ًادهاش ةلعب ةلولعم 3 نوك تمي اذإف ؛ ٌهلملا اهدحأ

 ىتح « ًايئافو ًادهاش لوامملب ةلعلا طايتراب ءاضقلا مزل « هيلع ةلالرلا

 اننكحام وحن اذهو « ىتاثلا ءافتثا دنع امهنم دحاو لكى تنيو 2” امزالتب

 ردق ىلع كلذ حضونسو . معلا للعم ًادهاش ماع ملاملا نوك نأ

 "7 مساجحلا ىف انضخ اذإ « باتكللا

 4 محلا نوك نيت اف ؛ ٌطرشلا عقجا ىف ةيناثلا ةقيرطلا

 بجيف « ًابئاف يملا كلذ لثمأ“ تبثي'” مث «ًادهاش طرشب اطورشم

 وحن اذهو ؛ دهاشلاب ًارابتعا "” طرشلا كلذب ًاطورشم هن وكب ءاضقلا

 ًادماش كلذ ررقت املق يح ةنوكب طورشم اع ماعلا نوكنأب اننكح
 0 . باف درما

 ع ماء نع تاتي جملا ١ ل

 ل تيث ع (ك) - 808500000 مث سقت م(8)

 ا طرعلا كلإذي : صقت م (90)
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 نق يف ًادهاش ةقيقح تررقت امهف ؛ ٌةقيقحلا ةثلاثلا ةقيرطلاو::.:
 ءملاملا ةقيقح نأب © انكح وحن كلذؤ « ًابئاغ هلثم ىف ثدرطأ
 . معلا هب

 قع لولدم يلع ليل ”لد اذِإِف ؛ ليلدلا ممجا ىف ةميرلا ةقيرطلاو

 ىلع ثادحالا ةلالدك * اذهو « ًائاغو ًادهاش لاد ريغ ليلدلا دجو مل

 : نددوعوملا نيلصفلا دحأ اذبف . ثدحلا

 00 لصف 0 0

 ٠ هيركنم ىلع درلاو بجاولا ليلعت [

 مق نم

 أ دكلاو بجاولا ليلعت ىلع ©” لمتشي وهف « ىتاثلا لصفلا 7 امأف
 ٠ ٠ ائاف وآدماع " ليبال دوجولا نإف « ةلعب هقلعت ضي لاحتتساو | ا ؛هيلع تافصلا قن يف مدقتعم دساف ةلرتمملا ىتبت ىذلاو .٠ هب ركنم ىلع

 لقتسإ بجاولأو« بجاو ماع ىلاعت ىرابلا  نوك نأ ف مديصمأ

 "ماشا ءإال نوك كنك سيب هيضتقي تاس نع وجم

 هدوجو و قلتي ءدوجولا يجاو ناك امل كامتو هناحبس مسدقلاو

 كلذو :ح (5) م6 6 ح نع تبثلاو:< انمكح ام : ل (1)
 لمتشم : م6 ح (5) اأو :ح 6
 م 6 ح نع تبثلاو ؟ ىلع : ل (6)

 .ضتقن 1

 يم

 كإ هعوقو رقتفإ , دوجولا رتاج فتاك امل ثداحلاو ؛ ضني |

 نورك م : مهل لاقيف « برع ىوعد هوركذ ىذلا اذهو ٠
 مكملاو“ بحجاو بجو قلعت نجا ول جملا ذأ معرب نم 1

 0 ؛ ةزياج ةلعب قلعت راما

 .واقامب م مانإف ؛ هل لوصح الف :دوجولاب مدامعتسا اأو 0

 ثيح نم هب انيضق لب ٠ « ىلاعتو هناحبس ميدقلا دوجو ( )0بوجول

 نأ ليحتسي هل لوأ الامو ءهناحبس ىرابلا دوجو نع ةيلوألا تفثا
 ء لعاقي هلم كلذل لاختساف ؛ اذتبم لمف لكل نإف « لعافب قامت

 عملا نأب متيضقو « زاوجلا ىلع للعب ايف متلوعدق : مل لوقت مث
 امو“ لسا بيار ذأ عزو زارا متسكح مث « هزاوجي للعب اأ

 | . سكملاو "درا لطي هوترك

 وهو « ثداوحلل زاب نإ ؛ دوج ولاب لطابف « ريالا ليلعت ام ظ

 . لاعم ريغ

 : 0: >8« ح نع تبثلاو ء لاتيالا“ ل (590 بوجوب :خ (1)
 الا عل درطلاب : م (9



2 8 1 . 000 

 7 8 00 3 3 ل امس ل ل م 2ك 000 0 00 8

 0 0 ا ل : 0 مس اعمل م سمس . عل ل صل الل ل لل ل ةايتح ههه عع ممم لم 2

 : 3 سال : ا 3 مس 8 ما ل 0 ا ا ل سلال ا
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 | عاقل ”قلمتموهف لامي مل نإو "”ثداوحلا دوجو.: اولاق نإف
 1 , ةلع ىضتقلا نوكي دق مث « ضتقع قاعتب نأ ءرئاجلا ٍ نمو

 7 ناكر هوجلاو , رهوجلل لاح "”اندنع دوجولا : انلق ؟العاف نوكير دقو
 الا نوكأ معز الهف ؛ دوجولا لاح هيلع ارط مث ءاروج همدع ف

 أ , تافصملا ضئاصخم“' ةفوصوملا تاذلا ىلعأ أرطي لاح ًادهاش ًاملاع

 :صيخ الو « ادهأش للعلا ىف 2 ىلإ يقف كلذو ؛ ًامدعو ادوجو

 . كلذ نع

 0 ؛تابجا ولابقحتلا دقق تب م اذإ ًادهاش 57 اا 0 1 انما

 نوكي ال نأ .بجيف « عقيل هنأ ريصي تح عقوأم تي ال ثيح نم

 . اللعم عقاولا لالا

 و أ ءاهدحأ ؛ ةلزتمملا سهاذم نم نالصأ كلذ ىلع ليلدلاو ْ

 لبق هب ةردقلا قلمتت اهنإو « هثودح لاح ىف رودقم ريغ ثداحلا : اولاق

 لقتسيلف ؛ ةردسقلا قلم نع ع وقولاب ثداحلا لقتسا مف ثودحلا

 . ةلعلا باجي نع عوقولا دنع لاحلا

 قلعم : م 49) ثداحلا : م4 ح )١(

 ةرشسملا تاذلا ىلع أرطي لاح : امهترابع م.ح .(5) 00. مدنع : خ6ح (9
 00 8 1 . ةقوصوملا تاذلا ىلع ىراطلا دوحولاك رداقلاب دوحولا

 راب

 29م 0

 روما يشف مارمو سيات تالا نأ أومعزو

 ْ ا . لحما ضرعلا مايقو

 ديف ىنلا لالا | ىقملا اذإف ؛ ؛ معلا للعلا اناغ ماعلا نوك ءاهنمو

 آرودقم هنوك نع هوجرخأو ؛ ثودحلل ةعباتلا ةبجاولا تافصلاب انعارت

 توجو نأ ىلع كلذ عوض لدف ٠ .الولعم هوك نع هوجرخم و

 ميش ْش ش . ليلعتلا ىفانبأل

 < ايئاغ 3 فاش طرشلا اودرط مهنأ « هولاقام ” لطب امو .

 ىف كلذب اوضق مث ءايح هنوكي طورشم ًاملاع ماعلا نوكنأب اوكحو

 . قئاجلاو بجاولا نيب اولصفي ل اذإف ؛ ًارداق املاع ىلامت ىرابلا نوك

 ظ فاكردقلا ١ اذهو . ةللا كح لسنا م غسيل « طرشلا كح ىف

 3 : ةيغب اف

 نحضو . جاجحلا ىف اهدعب انضخ أتضخخ نيلصفلا نومضم تسمم اذإف

 « مطقلا ىلإ 2 دحاو لكى غي « ةلدأ ةمالع موصملاا ىلع مق نآلا

 . ناعتسلا هللاو

 اما ذوكسنا ان ئلسدق لوقت نأ أ «ىوألا ةقرطلا

 لع نع هاب انو <« ثداوعال : ل (9)

 هب : ادار ما4حخ قفز



 مح

 مث , تاذلل تبان مكحأ ديم دب رلا نوك نأ اك , تاذلل تباث كح

 هنوك كلذ نع م ةصام لكو ؛ هسفنل ًاديرم.لاعت ىرابلا نؤك متمنم
 ' . ميسقتلاو ريسلاب عجبا حضتبو « الاع هنوكىف ررقتم وهف ًاديرع

 ؛ واخ ال هسفنل ًاديرم ىلامتو هناحبسىرابلا نك عانتما : لوقتف

 هليلمت تدي 5 ٠ اباه ركحلا اذه ليِلْمَت بوجو ىلإ دنتسي نأ ١ امإ

 . هنوك ليلعت هن ومضم نم ءىبحبف ؛ , كلذكر مألا ناك نإف ؛ ةدهاش

 ىف هانرك دام ناك نإ ؛ ادهاش ةررقلا ةلعلل ًادرط املاع ىلاعت
 يم ناكل هش ديرم ذاكرا نأنم اوذهامىلإ دنتسي ةدارإلا
 كح ىف انمالكد نع ا كلذ لاطيإ انحضوأ دقو ؛ تادارملا لككل
 ظ . ةدارإلا

 الق « هسفتل ؛ اديرم ىلاعت ىراب ا نوكعنماف رظواس ل اطب اذِإف
 نوك ىرج ادب ,رم ديرلا نوك رجب سيو . ءانركذامالإ هدب قيب

 « قيقحتلا لع الاحو امكح اديرم هنوكحي ديررملل نإف ؛ العاف لعافلا

 1 . هسمتلل ايف ةعطاق ةقيرط هذهف ؛ لاح العاف هن وكب لعافلل سنلو

 ادماش املاع لاملا نوكأ تم دق : لوقت نأ ةيناثلا ةقيرطلاو
 دحاو ريدقتا زوحيالو « نامزالتي يلم عال نا ا

 زاجل « ملعلا نودالاع ملاعلا ن نوك ريدقت زاج "ولف ؛ يناثلا نود أمهم

 ولو :معع ()

 مق ١

 يلعلا باحجيإل ىنعم الو ءاماع هنوكي هلحم فصتي نأ ريغ نم ملا ريدقت
 زاج ولف ؛ اهرودقم ةردقلا تانثإ هتشر ال هنإف ؛ همزالب هنأالإ هك

 اهكح نود ةلغلا دوجو زال « هبوجول ةلعلا. نود مكملا توب

 ١ . امبوجول
 املاع ا ماا ةيمست "7 نأ :؛ نييلوصألا نيب ةلوادتملا تارابعلاو

 تم اذإف ؛ ؛ تاذو تاذ نيب زيملاو ممافتلل ةعوضوم « ةبجوم ةلع ىفتقت

 . ايئاق هب ءاضقلا بجو أدهاش كلذ

 دف هذول ل امنإ ””ادهاش اما ملاعلا نوكء اولا ”نإو ٠
 . تايثإلاو ىننلا ف كلذ لطييإم أنمدق

 ماع ملاعلا تيك فالخ ىلع ابئاغ املاع ملاعلا وك ولات نإف

 اذ لم لي أف« لب لمس كح "ثم ا ؛ ادهاش

 تش, الف ناماعلا فلتخا 5 و9 35 هيسضتقي

 0 7 املولعم ةلعلا يشتت, ىذلا هجولا نم امهبمكمل فالتخالا
 اصتخم ًامرع ةداح هوكي ؛ اندنع مندقلا مما فلاخي أدهاش ملا نإف

 نإف : ع (5) ىف :معح ()

 نوك : داز ح (©) اذإف : ح (5) ادهاش : سق ح (9
 . ايئاغ هيضتقي اقتحم ادهاش حلا هلجألا ملا ىضتقي يذلا هجولا : اءهترابع ماهو (5)
 ' لجأ نم : م (م) نإو :ح 0



 مهم

 : نوك بجوب. ال هوجولا هذه. مللاو . كلذ ريغ ىلإ دحاو قلتم

 اش تباث كلذو ءاملغ "”نوكي ثيح نم هبجو اهإو ؛ املاغ

 25 ةلملا مكح ىف نيكملا نابت ””ىفانومزلأ ام مث . ايئاغو

 . طرشلا مكح ىف امهتيابت

 ؛ لوقت نأ « هنع هللا ىضر انخيش ةدمع ىهو « ةثلاثلا ةقيرطلاو

 .( مولعملب ااع ىلاعت ىرابلا نأ متمعز اذإف ٠ ملع مولعملاب قاعتملا 0 ملل

 هب قلعتب ايل دب طاح مولعم ررقت الف اه طاح هقح ىف مولعلاو

 ليبق نم نم اجراخ نوكي نأ ليحتس هب طاح قاعتلا مث . قلعتم

 . هب اطاحم مولحلا | نوك الإ مولعلب علا قلعتل ئنعم الو « مولعلا

 مولعملاب نيملعلا قامت : اولاق مهنإف ؛ ةلزتسملا لوصأ ىلع دك 7 اذهو

 تبث ىل  ميدقلا معلا ةلئامم كلذ ىلع اونبو « اميلئامت بجوب دحاولا

 . قيفوتلا هللابو « هتلمأت اذإ عطاق كلذو .ثداحلا ملا

 : قرط ىلغ تافضلا ةافت لكعمو

 ضارتمالا قبس دقو « هانمدقاك سجا ولا ليلعت عنم موعدا ءابنم

 ظ . عنقم هيف اع هيلع

 ناك : مءح )أ
 ملعلا : اصقن م ء ح (#)

0 

 ةعدق تافص انتبثأ ول : اولاق نأ « اضيأ هب نوكسمت امو

 : تاذلا تافبص صخأأ ؤهو «مدقلا ىف ىلاعت ىرابلل ةكراشم تناك

 قاسمو «تافصلا نم هادع ايف كارتشالابجو» صخألا ىف كارتشالاو

 ظ . ةحلآ تافصلا نوكب ىفقب ك كلذ

 محلوق امأف . ناهرب ريغ نم ىواعدلل ضرعت هوركّذ ىذلا اذهو

 ؛ نوعزانم هيف مه « هادع ايف كارتشالا يجوب صخألا ىف كارتشالا

 فاصوأ صخأ مدقل نوك يف اوعزون , الدج“' "مهل كلذ لس ول مث

 ١ . اليبس كلذ تابثإ ىلإ نودحي الو « ىلاعت ىرابلا

 « ةعاق ةاح ىلاعت ىرابلل اهومتثأ ىلا ةدارإلا : : مل لاقي م

 . قامت اتقلمت اذإ هب ةماقلا دبل ةت نأ ةدارالل مكمعز ىلع لثم « ل اعلا

 بوجو امهدحأل "'تيعيو ؛ صخألا ىف ناتكرتشم ") اهوا ذحأو

 نم هولواحا احام'”ضقنن اذهو « ةينأثلا ىلع كلذ ليحتسيو « لمحل مايقلا

 000200 ثافملا ميج ىف صخألا ىف نيكرتشملا كارتشا بوجو

 نأ ىلإ «ريصم ضقأن بجأ ولا ليلعت مكمن : محل لوقت انأ ىلع
 نيلثملا لئاع نإف ؛ هادع ايف عامتجالا بم ىلا صخألا ىف عامتجالا :

 0 اهترابع م ْ 00

 تسدنو خ6 2 2ك

 .ناكرتشم امهف : ما 05
 م « ح نع تيئلاو + ضقتتي : ل 4دل



 0 1 ل 1 8 مير هل ما . ه4
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 . .بسجاولا ليلعتب حرصت هليلمتل'''يكسرعتو « بجأو

 قلمتب مكمعز ىلع ىلاعت ىرابلا لع : اولاق نأ هب نوكسمتي امتو
 ةفاتخلا .مولملا مكح ىف وهو « ليضفتلا ىلع تامولعملا نم ئهانتي ال اع

 رع قامت اذإف ؛ ضايبلاو داوسلاب ثداحلا ملعلا قلعت ال ذإ « ةثداحلا

 دعبي مل اذإو ,(9 ةثداحلا مولعلا مكح َْق ناك ةفاتنملا تامولعملاب ىرابلا

 رملاو ةردنل تناكنإو 20 ردقلا ركح ىف هنوك" اضيأ دعي مل كلذ

 نوكبت « ةدحاو ةفصب ءازتجالا كلذ دافم نم مزايو ؛ ادهاش نيفلتخم

 . ةردقلاو ةايحلاو مولعلا مكح ىف

 6-5 ًارظن هنع با اوجلا مزليال امم هورك ذ ىذلا اذهو

 5 هيف ائدص وأ 00 4 ابلصأ فن ا 0 ليصفتىف

 لصوت ال اف ةرهقلا ىلع ادئاز لدا , لبا ىلع ةفملا تابثإ

 ىف نيملكتلا نإف « ؛ عمسلا ةلدأي كسلا هيف ليبسلا و .الثع و | عطقلا

 ,ةردقلاو ملعلا مكح ىف"”ةفصأ ""ينن ىلع نوممجب تابثإلاو ىننلاب تافصلا

 . عاجال قرا ناك اهكح ىف ةفص تاب مار نف

 عضرعت قو: (1)

 ردقلا : م ةيفإ ةثداحلا : أعمق مَ 3 قفز

 1 هب مطقلا ىلإ لصوت ل أهث : ايهرابع مق هز

 م :دأازم 0-0970 1 قف :.صقن م (5)

 مم ل ع
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 أنريصم نم عاملا اف « مولع مح ىف لع توبث دعي ملاذ : لبق نإف

 نوكَنو «هسفنل اهيلع رداق « هسفنل تامولعملاب ملاع ىلاعت ىرابلا نأ ىلإ

 نع تاذلاب ءانغتسالا ىفإ ىضفي كلذو « ةردقلاو ملعلا مح ىف هسقن
 لصأ ىلع اذه ملوق متين جنإف ,لالدتسالاب سيل اذه :انلق ؛تافصلا

 : نونبتفيكف ءمدنع تباثريخ ءاندقتا ىذلاململا ذِإ ؛ هداسف نودقتعت

 ْ ؟ هيالطب نودقتمت أم ىلع م كبهذم

 ١ ؛هنالطب ىلع اننوقفاوتامب ىغقي هيلع" ملوعام نومضم م |

 . اذهو ءاماع تناكل مولعلا مح ىف ناكول ىلامت ىرابلا ثاذ نأ كلذو
 ىلاعت ىرابلا : < ليذهلا نأ لاقدقو ةللا لهأ نم دحأ هلحتنبال "ام
 هحن اضف ن + اذه دعو ءماعب' "تسيل هسفنو « هسفن هماعو « ملعب ماع

 نوك ر كش « ةزتملا رئاس: هركذأ ام ةقرافم عم وهو . هتاضقانمو
 ؛ ةلزتمملا كلذ ”*"ما زتلاب سانلا قحأو . ””ةردقو املع ىلاعت ىرابلا تاذ

 اثم ناكل ءانماغ مولع قلعتم لع ىلاعت ىرابلل تببث ول : أولاق مهنإق

 ان اح نوك وز مول حف تان وكي ونخ ؛ انماعل

 ٠ ماع : م 3 دلعي ال امم : 1008 15 0 ديلوع : ماعلا
 لازتمالا ىف هرمأو فالعلا: ليذفلا نب , دع ليذحلا وب ,آ وهو ٠ ةيلذهلا.ةقر يلا ١١سئر (9)

 ماع تأم « ةلاضلا ءارآلا نم هيلإ بهذ هريقكت ىف اباتك ةلزتعلا ضعب .فنص دقو . رو شم
 ” فون ماع وأ

 م نع هانتيثأ امو :.ةردق الع : هترايع ل (©) . . م. نع تبئلاو ء سيل : :مع ل (8)



 ”االصأ هنوبأ, امم وهو
 نومفدنا مف « ممل ملكت أعقد هوك. رك ام ناكإ ليق نإ

 ,ةلمملا ىلع ةفبملا تايئئاب ىضقي لقملا نأ متمحز دقو « ركسفتأن ع كلذ

 "7 ةيممسلا ةلدألا ىلع فوقوم ليصافتلا ىف مالكلاو

 لدي لقعلا نأ هب قئاللا ردقلا نكللو « هطسب دقتملا اذه لمتحمال

 « عمسلا ةكردم سفننلا ىلع دئاز ملعلا نأ ىلإ ريصملا مث « ملعلا تايثإ ىلع

 امم أذه : أتلق ؛

 2 ىرابلا دوجو نأ ىلع عاججالا دقعناو « ملعلا تايثإ ىلع لقعلا لد اذإذ

 دئاز ملع اع تابثإ ' لاو عمسلا لولدم نم لصحيف ٠ « ملعب سيل ىلاعت

 . قيقوتلا هللبو « دوجولا ىلع

 لصف
 [ةعدق هللا ةدارإ]

 دنع انيرم ىلاعت ىرابلا نوك "”تانثإ ىلع ليلالا انركذ دق

 ىرابلا نأ قملا لهأ بهذم مث . تافصلا ماكحأب ملعلا تابثإل اننمرمت

 ةدارإب ديرم هنأ نويرصبلا ةلذئملا تمز دقو . ةعدق ةدارإب دب_رم ىلاعت

 0 :هحو أ نم لطاب كلذو « لحم ىف ال ةئثداح

 ؛ اهم ةدارإ قلعن ىلإ ترقتفال ةثداح تناك ول هئدارإ نإ ءابنم

 ىف ةصوصخم ةفص ىلع هعاقيإبو هب ماع وهو «لعافلا هكشني لمف لكنإف

 الصأ : سقت م05)

 ممسلاو لقملا : هترايع ح (©)

 - ممنلا ةلذأ ىلع : م (9)

 ١ تايثإ : سقت م (5)

 نا

 ىلإ دصقلا ىو ؛ هعقبإ ىلإ ادصاق نوكي. نأ دب الف « صوصخت تقو

 .لامفألاعيج“' ”عاقيإ ىلإ دوصقللا ىف هبحاص مزاي «هب معلا عم « لمف عاقإ

 ثرتكي ٠ « ابسفن ىف دارتال ىهو اهم دارب ةدارإلا : اولاق”لاذإذ

 ريغ نم هب ملعلا عم لمف ءامثنإ ةلاحتتسا نم هانركذام اومزلأو « ممهوقب

 . هيلإ دصق

 ىف دمبم ريغ وهو « ةرورضلا كلذ ىف نيقتلا ضمب ىعدا دقو

 0 0 . هأوعد
 ىلاعت ىرابلا : لوقي نأ مهل غاسل  هولاق امنييرصبلل ””غاسولو
 ظ بجيالو ءامب ثداوحلامل نأب < ثدأ هول اس مولع دفن قا

 ىف ابكسارتغا ا لوقت مث

 ؛ لاح ميقا نتدارإلامتبجوأ مث“ « ليحتسي امو تاز اجلاو تابجاولا

 .. ىلامت ىرابلا ةدارإ ىف كلذ اومزتلا
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 .لصف 1

  [ةثداح مولع تاب ىإ مهج بهذ

 : نيلطيملالوق نع ىلاعت ترا ةنداح مولعتابثإ ىلإ" ميج بهذا

 أمواع ىلاعتو هناحبس ىرابلا ثدحأ تددحن اذإ تامولحما نأ معزو

0 ا ةددحتم
ت بسح بقاعتت مولعلا مم 

 ! بقاع

 ادب لقعلا م ليسو لا ضف يع بازشأو

 ىلع ةتاثلا ةنثداحلا تادارإلا مداقتعا ف 05 .نييرصبلا 'ُ درلا ليبس

 . "لاحم ريغ ىفا*0ىلاعت هل هلل م

 رقتفتلف ءابس"”ةقلمتمم ىلع ىلإ "”تادارإلا ترقتفانإ : مهلل وقتف

 0 تامواعملل كاشماهنأ: ؛ اهم ةقلمتمرخبأمولعىلإ ةثاملا مولملا
 ىثر مل ةياهنأل مولع تابثإ ىلإ رجم همزتلادإ كلذو ؛ ثداوح الامفأ

 ينو نآرقلا قلخو ريا ىلإ بهذ دقو ' ةيبجلا ةقرفل معز ناوفص نإ ميج وه(:

 ! ناينفت ولنلاو ةنجلا نأ معز كلذكو دلمف ثدحعو نوكي قح رومألا ن هم دج اع هلأ

 . ٠١9 ماع ليقو ١ ؟4 ماع هتعدب ءازح لتق دقو ءايشألا رئاس تفي

 ”” ةقرافمو : مج (7) م « ج نع ءانتبثأ امو ؟ هوركذ : ل (0)

 مجم ىلع نىلاعت هل ةعباثلا : هترابغ ح (©) 0 0 لقعلا : ح (8)

 : قلعت: م0 ٠ ثداوحلا تقرتنا نإ : مع (ك)

- 

 "هزت ل نِإو .احل لوأ ال ثدا وح غيوست هداقمو ٠ لوا ةبقاعتم

 ةلج ءانغتسا «  امودح عم مولع ن نع 0 ءانغتسا نم“ ””همزل + كلذ
 ٠ . اهب مولعلا قلعت نع ثداوملا

 01 ىف ةتباث نوكمت نأ امإ :"”واخمت ال مهج دنع ةثداحلا مولعلا مث
 هنأ معز نإف ؛ ىلات ىرابلا تاذب ةعاق وأ « ماسجأب ةمئاق وأ « لحم

 لحن ريغ ىف ةثداحلا تادارإلا ىتنثم ىلع در أه هياع ٌّدُر « لحم ريغ ىف ةتباث

 ةيماركلا ىلع درلاك هيلع درلا ناك « برلا تاذب موقت اهنأ معز نإو

 محلوق نع ىلاعتو هناحبس برلا تاذب موق” ثداوحلا نأ ىلإ نيرئاصلا
 فصتلاو مسي ملع مايق زّوحي نأ مزل٠ ماسجأب موقت اهنأ معز نإو

 ظ هكح عوجر عم مسج معلا مايق نم هزوجي أمل ادرط « رخآ مسج هكحب

 اهنالطب نذأ « املع ديم ألو « ماسقألا تلطب * اذإف . ىلامت هللا ىلإ .
 ظ 0 . املإ مسقتلا بهذلا داسفب ٠

 املف + عقيس ملاعلا نأب هلزأ ىف املاع ناك هناحبس ىرابلا : لبق نإف

 ' دنع ىلاعت ىرابلا فصتيو ء اددجتم امولعم كلذ ناكلازبال ايف غقو

 ىضنقا فاصتاو مكح هل ددحت اذإو ؛ هعوقوب ماع هن وكي ملاعلا عوقو
 . ةددجتلا مولملاب ىفقي كلذو ِ هل ضنقمو مكملا بوم دجت كل 0

 ح نع تبثلاو : مؤأ : مه ل (9) م 6 ح نع تبثملاو مزلتسي : ل (1)

 اذإو : م (8) .0 ولت ال : صمت م (9)
 م



 قاع د « نكي م مكح كاتو هناعبس ىرابق ددجتي ال اذ

 ؛لزي ماج قام داو للي فصتم اش ىرابلا لب ؛ مال

 الو ,ابليصافت ىلع تامواعملاب ةطاحإلا مكح هل بجوي وهو ؛ لازن الو

 ددعتب ددعتلا ةيداحلا مولعلا تناكذإو ا ”تامولعمل ددعت همأع ددعتي

 . تامولعلا

 . تودجن

 0 6 " « ثداحلا لعلا ء ءاقب دقتعأ نم نأ ؛ كلذ ىف قملا حضوب ىذلاو ظ

 همودق عقوتب ملا رارمتسأ ررقو « ادغديز مدقيس نأ ًاقاعتم ًاماعر روص

 ٠ ا دقذإ ,همودق عوقو ددحتم مع ىلإ رقتفإ 1 مدق اذإف « همودق كإ

 . نيعملا تقولا ىف همودقب معلا هل قبس . عسلل تبثب امع لاؤسلا انسفنأ لع انهيجوو « عمسلا 0

 ضرفت ملو « هانروص اكمل مأود داقتعا انردق ول انأ كلذ ةنآو 0

 قاعتب ال اناقو « هماود انمدق ام ىوس رخآ ماع مودقلا عوقو دنع

 هنع الفاغ وأ هتقو ىف عوقولاب الهاج هنوك مزال « عوقولاب قباسلا ملعلا

 ماعلا مود ريدقت عم 1

 . ةرورضلا ىلع

 ٠ نإ دجتي ال ت كاذكت 3 تامولعلا ت ثتردعن اذإ ددعت 5 5كم

 لطاب كلذو « نيعملا تقولا ىف بوقرملا مودقلاب

 هكا

 نكلو « ةثداحلا مولعلا ءاقب ىلإ ريصلا اندقتعم نم نسبلو "٠
 , ىرخأ تاداقتعا ريدقت ىلعو « ةرم قئاقحلا ىلع ىنبت ةيلقلا ةلدألا
 هل قبس نم: قح ىق تامواعملا ددجت دنع مولع ددحت ادهأش مزا مل اذإف

 ىلاعت ىزابل قح ىف كلذ م 1 ال نآلف « لابقتسالا ىف ابعوقو ردا
 . مهفاف ىلوأ

 لصف

 | مَ صح 1 كتم هلل ]

 ةعاوتم ؛ دعاو «ريخ و 1 «رمأ مكتم ىلاعتو هناحبس ىرابلا أ

 ىلإ قيرطلا « ةيونعملا تافصلا ماكحأ تابثإ لالخ ىف "انمدق دقو 1

 ك سئاقنل ىنأ اندانسإ | دنع كتم ىلاعت برلا نوكي ململا تابثإ .

 ةفص يف كدت نأ نآ دن « ًاماكتم ىلاعن ىرابلا نوك حضو اذإف

 ىرابلا نأ : قملا لهأ سهذم نم نأ ؛ عدبلا مق اوماعاف

 .نئاصرصي ملو « مالكلا تابثإ ىلع مالسإلا ىلإ نومتتملا قبطأو .. ْ . هدوجول حتتفم ال « لزأ مالكب ملكتم ىلاعتو هناحبس_. 1

 ىلا ... مالكلا انمدقو : هترابع م )١(



 لب

 هنوكىف تافصلا ةأفن ةلحن ملكت هن وك ىف دحأ لحتش مو « هيفت كإ

 ان ًارداق املاع

 ,* ةيمامإلاو , "7 ةيديزلاو «©7 جراوحلاو « ةلزتمملا تبهذ مث |

 لوق نع ىلاعت « ىرابلا مالك أ ىلإ « ءاوهألا لهأ نم مادع نمو

 ا . مم اقولخم هتيمست نم عاتتمالا ىلإ ءالؤه نم نورئاص راصو

 قولخلا مالكلا ذإ « قلحلا ماييإ نم قولخللا ظفل ىف أمل ءهثدح مطقلا

 . لصأ ريغ نم اصر ماكل هدي ىذلا وه

 هنالخا ىف ميكحتلا ىضر نيح هنع هللا ىضر ىلع مامإلا ىلع اوجرخ نيذلا مث جراوملا )١(

 لكو « نيتكملاو لجلا بامسأو ناّيعو ىلع ريفك لوقلا سعب ةقرف نورضع مثو ةيواعم مم

 نوري نيذلا تادجلا الإ نيماسملا نماننذ فرتقانم لك ريكسفتب و ٠ نامكسملا عتص 3 ىفر نم

 ناكو ء رئاجلا مامإلا ىلع حورخلا نوري اضيأ اعيج مهنأ اك . هبر ةمعنب ىأ رفاك قسافلا نأ

 . فورعم وهاك ةريثك بورح كلذ نم

 دقو « ىلجبلا ريهز نب صوقرحو ىسارلا بهو نب هللا دبع مهتالاجرو مهئامعز نم ناكو
 .هكه مأع تامىذلا ةقر رازآلا خيش قرزألانبا مفانو مهم ماج ناوربللا ةعقوم ىف اهالك لتق

 بحاص اهدعو . مالسأا امهملع نيدباعلا نيز ىلع نب ديز عابتأ ةعيشلا نم ةقرق ةيديرلا (*)

 شفرزع هللا قلخ انعبأ نم هنع هللا ىفر ديز مامإلا ناك نإو « ضفاورلا نم نيدلا ىف ريصبتلا

 . ةيديزلا ةعيشلا نم مويلا نملا لهأو . مهيلع هللا ناوضر رمعو ركب ىبأ نيخيشلا

 اهدعب امو ١١ س ريصبتلا مجاور . ةيرتبألاو ةيناماسلاو ةيروراملا : ثالث قرف ةيدبزلاو

 اينإ افتخر ىلإ تمسشا اهسفن صو ٠ فورعم وه 6 ةعيشلا قرف نم ةيمامإلا (*)

 |نمو . ( اهدعب امو 5١ ص ) ةقرف ةريشع سم ريصتتلا هباتك ىف ىياريفسإلا اهنم دع

 نإو هل: ماع قولا رقالا ثيسحخلأ نب دلع لإ ةمامإلا نوقوس نيذلا ةيرقالا قرفقلا هده

 تراص ةمامإلا نأ تومحزي نيبذلا ةيليعامسإلاو . هنورظتي نولازي الو هتوع نوقدصي ال اوناك

 ليعامسا ةافو ىلع نيخرؤملا عاججإ عم ء ليعامسإ هنبا ىلإ ه1 48 ماعفف قوتملا قداصلا رفعج نم
 . ريصبتلا بحاص ركاذي اي هيبأ لبق
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 تبهذو « ىلامت هللا مالك ىلع قولخملا ظفل ةلزتسلا ظعم قاطأو

 « ثدعم ريغ ثداح لوقلاو ,"” ميدق هللا مالك نأ ىلإ ةيماركلا

 ىلع ةردقلا مدنع هللا مالكو ؛ هللا مالكب سيلو « ””هللا لوق نآرقلاو

 ؛ نيلطبلا لوق :رع '””ىلاعت « هتاذب ملاق ثداح هلوقو "” مالكلا

 هدوجو حتتفم لكو «ةيلئقلاب لئاق لب «هب مئاقلا لوقلاب لئاق ريغ وهو
 نيأبم حتتفم لكو ؛ ثدحم ريغ ةردقلاب ثداح وبف « تاذلاب مثاق

 « ليوط نايذه ىف « ةردقلاب ال ء« نكد : هلوقب ثدحم وهف « تاذلل

 . هؤاصقتسا دقتتلا اذه مسيال

 دعب الإ نيبتي ال هيبكنتم ىلع درلاو قملا حاضبإ نم انضرغو

 تحضو اذإ ىتح « ًادبهاش هتقيقحو مالكلا ةيهام ىف لوصف دقع

 كسلا انمزَيلا دقو . اندصقم ىلإ اهدمب انفطمنا ام ضارغألا

 .فالخ ىلع هءارجإ انرثآو « هميح رغص ىلع دقتملا اذه ىف عطاوقلاب

 طسبلا نم اقرط انمزلي طرشلا اذهو ؛ ةمألا تادقتعم نم انفداص ام

 . هيف نوضئاخ نحن اهو « مالكلا ةلأسم ىف

 سقن م (9)  ميدق مالكلا نأ لإ : هترابع م )١(
 .. هللا ىلاعت : هترابع ح (4) ملكتلا ىلع : م 4 م (؟)



 لصف

 [ هانعمو هالحو 'مالكلا ةقيقح ىف ]

 دف قمل لهأ قلاخمو ةلزتمملا نأ « ىلاعت هللا كدشرأ « 0

0000 
 . مالكلا ٍ ةقيتح ىف اوطبخت

 © اهيقمتت مث ٠ « مهقافلأ نم لم ىلإ ' ىو رحت اهو 1

 تاوصأو « ةمظننم فورح مالكا نأ 56 هر ا ٠

 ىوح ام دحلا ذإ ؛ لطاب اذهو « ةحيحص ضار غأ ىلع ةلاد « ةعطقتم ةعطقتم

 اذإ كنإف « ًاديفم امالكن وكي دق دحاولا فرحلاو ءد ودحم داحأ

 مك“ "انهو ء« شدو « فد تاق « ىثو» و « قو» نم ترصأ

 ش . تاوصأو فورحن سيلو

 نم ىمألا درج نإ لب « هب قطني ال دحاولا فرحلا : ليق نإف
 م.ءعهشا» و «هقد ليقف « ةحارتسالا ءاب لصو *” تاودألا هذه

 « مع ديرأ نع” يييجني ال اذهو ؛ 7 هسفنب دحاولا فرألا لقتس

 اهبتعتو : م (9) دح قف :مءح )١(

 باوبألا : م (8) اذهن : م

 موينغي ال : م (5) ش هسقنب : اصقه مه ح (8)

١٠ 

 مالك هلصوو انتحل 600 رقد نإق « «٠ دحاو فرح و وهو 2

 لاش ديقال تالكب ظنل نم نإف « ةدافإلاب ديقتلل ىعمأل مْ :

 ةدافإلاب دييقتلل ينعم الف « دفي ملو ملكت . ْ

 ّ امرك 2 قيمالق . تاوبمألا سفن فورملا : : لوقت 3

 . ديف ال ىذلا ريركل دنا اف قوتي دودخلاو ظ

 أك
 "اة فوصو ,ةشقتاوأ لكلا أولاق اذإف

 فورحلا اوفذح اذإو « تاوصأو تاوصأ مالكلا هريدقتق

 ةلدأ ا اهبصن ىلع ع معاطصن م

 ىلع تارقت ةيمسلا ناس ممل هب متيفتك أو كلذ متيضترا نإف

 ٠ . ممدج عبتت تت ىف فاكر دقلا اذهو « مالك اهيلع حاطصم رأت وأ

 أماهسقت :/ ديفت اب ةعطقلا تأ وصألا : مف

 عنتي نم انتم نم : انلق ؟ مكدنع مالكلا دحام : لئاق لاق نإف

 ةيهأم ان رك ذ دنع هحضونس 5 ليصفتلاب هنيبنو « مالكلا ديدحت“ ”نم

 . مالكلا

 . منع تيثلاو « هش هاو« هقا» : ل ءح 3(

 ةيظتنم : صق م ةدفز اهريركما : مه ع (9)

 نع : م (8)



 ل لردع يسبب حسيب بسس دعاس هج دعس اع مط هيلو أ تحي له نع رعت ١طن قريه ولد جا يامل ؟لال/«اهاضح لمحت دامس سعب وج تعلم ع ذؤيب يشل

 طعم هس سس سسصسسو# |

1١ 

 اهنمو دج أماهنم : م لب ؛ دود لا اهطيضت ال تامولعملا ةلجو

 : 0 لعالم لاعبا م اهنم نأ | يك ؛ دحب الام

 يشمل 31 له وأ ام مالكسلا : هللا هعر | خش لاقو

 ا فنع رظن هيف ف اذه و

 نإو ء س قتلا مالا لوقلا وه مالكلا لوقت نأ « ىلوألاو
 1 تارابعلا هيلع لدن ىذلا « سفنلاب مثقل لوقلا وهف , ©” اليصفت انمكر
 . تاراشإلا ْئم هيلع حاسب امو

 لصف
 ىسفنلا ملك ةلزتمملا ت هركنأ]

 اونو 3 سفنلاب 0 ءالكلا ةاَز لا تركنأ "دق

 ؛ ةمظتتملا فورحلاو « ةعطقتملا ت اوصألا وه. : مالكلا ن

 ف ةورحلا ىلإ ةليألا تارابعلا ىوس سفتلاب اان ًامالك اوصنو

 . تا وصألاو و

 ذو « راو هيسيو , سفن ملك الا نإ تبث اعرو

 5 أ ىلإ ىنابجلا بهذو . عمسلا ةساحن ايكرديو ابعمسي طاوخلا كللت' نأ

 انايب انمر نإو : م ؛ اليصقت نايلا انمو نإو :.هترابع ح )١(
 دق : سقت 3 قف

 ليت

 مالكا اع و «'"' مالكب تسيل فورملا جراخم ىلع ةمطقتما تاوصألا
 تا كلو تاوصأب تسيل ىهو ؛ تاوصالل ةنراقلا فورحلا
 . تاوصألا تميم اذإ

 كش وعو , سف + اقلا مالكا تابإ كب قحلا لمأ سعذو

 نم هيلع حلطصي 0 تا رابملا هيلع لدنو ,"90ىللا ىفرودب ىنلا

 . ىرخأ اهوحنو تاراشإلا

 رمأ اذإ لقاعلا نأ :(9سفنلاب مئاقلا مالكلا تابثإ ىلع ليلدلاو

 . ايرورض انادجو هنم ةعاطلا ءاضنقا هسفن ىف دحنو « رمأ هذيع

 تاراشإلا نم بورضب و تاغللا ضعبب هدح ام لع لدب هنإ | مث

 .49 ةيثكلا ىمسن ىمسل موقرت وأ

 لاعتما رمآلا ةدارإ وه اع رمألا نم انركذ ام نأ اومعز نإف

 لثتع نأ ديرب ال اهب رمأي دق رمآلا نإف « لطاب كلذف « هرمأل رومألا
 ىذلا هنم ءاضتقالا سفتلا سجاوه ىف دحيب ناكنإو « هرمأ هيف سطاخلا
 يحيال بجوم أ ىمآلا نأ ىل اع دمي نم لدتسو . ةرابعلا لوادم وه

 هب رومأملا لعفلل ادب رم هنوك

 نسفلاو :بلقلاو لايلا : كيرحتلاب دللا (؟) امالك تسيل : م(1)

 سفنلا مالك تاثإ ىلع ليلدلاو : ةترابع 0م يف

 3 اذكلا ؛ < ءاتثأ | نيكستو فا ركب 3 32 كلا 0 0



 الحا

 هنم رداصلا ظفللا "' لمحت ةدارإ هسفن ىف هدحن ىنلا : اولاق“7نإف

 نأ ”اهدحأ ؛ هخوأ نم لطاب اذهو ..باحإ وأ بدن ةبج ىلع رمأ

 دارنالىضاملاو 4 سفنلا قف ءامتقألا تنادحو رارمتسا محم مرصتت ةظفللا

 سين ظفللا ءاضقنا دعب هدحنام نأ يعن رارطضا ىلعو « هيلع فبلتن لب

 اذهو ريمضلاىف امم ةجرت ةظفللا نأ كلذ مضوي امو . ضقنم ىلع افبلت
 : ىلع اهلمج ةدارإ نع ةمجرت ةظفللا تسدلو « لوقعلا 0. ىضقت

 . لصحم كلذ دححب الو « باجيإو ءاضتقا ةجرت ىه لب « ةفص

 امإ داقتعالانإف ؛ الاهم ناك« داقتعالا نم برض ءاضتقالا : ليق نإف

 , تاداقتعالا فونص نم كلذ ريغ ىلإ « البج وأ اماعوأ انظ نوك<ي نأ

 0 لبجالو نظالو ملعب سبل هنأب عطقي ءاضتقالا هسفن 7 نم دح ىذلاو
 ءاضنقالا لعج نم انومزلأ امز أك لذ ققحي ىذلاو ."”نيمخت الو نمدحالو

 ملع ةدارإ رظنلا : لئأق لاق واق «رظنلا ىف هب لوقلا مهمزاي.ءاداقتعا وةدارإ

 كلذ نع نولصفتي الف ؛ تاداقتعالا بورض نم وه وأ ةيقروظنملاب

 مهليبسو الإ تاداقتعالاو تادارإلا ىلع ادئاز رظنلا نوك حضو اع

 | ا . انضرغ تائثإ ىفانل درطبإ

 لعل : م (80) نإو : مم ح (ؤ)

 كلام (4) | اهنم : م (5)
 ليج الو : صقئم (5) قت: م(8)

 نيبخت الو سدح الو نل الو معالو لهجت سيل : هئرابع ح (9/)

1 

 . « لمفا» : لئاقلا لوق نأ سنا مداكتابثإ لع ليلا نمو ْ

 ذرب دقو « ةحادبإ ىضتقي دقو و « اباحيإ نمضتي دقو ابايحتسا نمضت دق

 باجيالا وه نوكي نأ ليحتسي باجيإ ىلع لد اذإف . ىهلا درو
 ةدارإ ىف ظفالا ةروصك باحيإلا ةدارإ ىف ظفنلا ةر وص نإ ءهسفنب

 تاوصألاو © مطقتلا نم ابرض ةعطقتم تاوص اوه ذإ « بابحتسالا

 نأ ىلإ ريصللا مزلبف ٠ عطق ىلع تالاتحالا تابج ماسقن أ ىف فاتتال

 أهريغو تارابعلاب تالالدلا هيلع روتعت 2 , سفنلا ىف ىنعم باجيالا

 . تارامألا نم

 ظفللا نوكىف مكيلع سكسي عمارم ىف انومتمزلأ ام : لبق نإف

 نع زيمت, نأ سحب باحيإلا ىلع ليلدلا نإف « سفنلا ىفام ىلع اليلد .

 سفنأ ىلإ نيليلدلا زيي عجرب سبل : انلق « بابحتسالا ىلع ليلدلا

 , لاوحألا تدهشو ظافلألاب نئارقلا تنرتقا اذإ نكلو « تاوصألا

 نارق نم هانركذ امو . ظفاللا دوصقم كرد ىلإ يطال رطضا

 ىف ننم ردقلا اذبف ؛ نيفلاخلا دنع مالكملا نم تسيل لاوحألا

 . لقملا كرادم

 قلطت برملا نأ امطق أنف رع ؛ نأسللا لهأ قالطإ ىلإ اثددر نإو

 . معيطقتلا نم :م 4

 ري ل 5000-2 :



 م1١

 , مالك ىسفن يف ناك : لوقتو « دلما ىف رئادلا لوقلاو.سفتلا مالك

 رثنب هيلع داهشتسالا نع ىنغي كلذ رامشإو « الوق ىسفن ىف تروزو
 ©)؛ لطخألا لاق دقو « رعاشل رعش وأ زئانل

 اليلد داؤفلا ىلع ناسللا لمج اغإو داؤفلا ىنل مالكلا نإ

 ىلع امالك ءالقعلا اهمسي ةميفملا ظافلألا : فلاخلا لاق نإف

 تارايعلا نم هوكردأ ام مبمأرمو امالك 9اس نولوقيو « قالطإلا

 : ةقيقملا ىلع امالك ىمست تارابعلا نأ اندنع ةيضرملا ةقبرطلا :2)انلق

 يغش ردي ام امهني عس طا ىو مالك س ضنلاب ماقلا مالكسلاو

 . نيفلاخملا

 تارابعلاو « سفنلاب ماقلاوه قيقحلا مالكلا لاق نم انباحصأ نمو

 تمم لئاقلا لوقي دق ذإ ؛ ازوحت امولع ىمست امازون امالك ىمست

 ؛ مولعلا ىلع ةلادلا تارابعلا كاردإ ديرب اغإو 1م ولع تكردأ واماع

 . قئاقحلا راهتشا رهتشي زاحم برو

 كللا دنع ةفيلخلاب . أصتخم ناكو ةيومألا ةلودلا ىف ءارعشلا لو نم فورعم رعاش (9)

 ديلولا ةفالخ يف ها ةنن تامو ناورم نبأ

 ١ ح نع هانتيثأ امو ؟ تعمس : مديل .

 .. امهني محلا ىفو امالك ىمست تارامعلا ْن نم هوكرخأ ام مهاسو : هترايع ل (*)

 :م5(6) . م « ح نع هانتبثأ امو

 [ مالكلا هن ماق نم ملكتتلا ]

 ىتبثم دنع مالكلاو . مالكا هب ماق نم قحلا لهأ دنع ركدلا

 مالكلا لزنيو ءايلكتتم هنوك ى هو الاح هلحل بجوي.,'”مهنم لاوحألا

 اهلاحل ةبجوملا تافصلا نم '”'اهوحنو ردقلاو مولعلا ةلزنم كلذ ىف

 ظ ظ 0. ماكحألا
 نأ ىلإ ؛ ثداح ىلامت لا مالك نأ لئاق لكو « ةلزتعلا تبهذو

 لعف نم مدنع مكتلاو : لامفألا تافص نم اكتم مكتلا نوكأ

 ىنعملا ذإ « هتاذ ىلإ عجري كح هلق" نم لعافلل سيل مث . مالكلا

 مل كلذ بجوم ىلعو « هنم لعفلا عوقو مدنع العاف لعافلا نوكب
 , لعاقلاب لعفلا مايق بجي ال 5 « ملكتملاب مالكلا مايق اوطرتشي

 . لصفلا اذه ىف هن ' ىتتمي ام أ نم وهو

 .ملكتلا ملي ال ناكل « مالكسلا لَمَق نم ملكتملا ناكول : لوقت
 هللا رو نإ . كلذكر مألا سلو 3 هدلكلا "لعاف ةماس نم اكتم

 هلابب رطخي نأ ريغ نم « ااكشم هنوك نقيتسا ملكتم نم ارداص امالك
 عم اكتم هنوك دقتعا اذإف « هيلإ ارطضم وأ همالكل العاف هتوك

 . اهريغو : م (9) . بجوي ام : ح (1)

 .ىف :سقت م00) .اوهو سقت م(4) ىف: ح )
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 انكتم كسلا نوك نأ كلذب ر رقت « "”تالابجلا هذه نع بارضإلا
 دقتمن انأ كلذ مضوي. ىذلاو . مالكلل العاف هنوك هانعم سيل
 انعزبالو « داقتعالا اذه ىلع ممصنو « يلاعت هللا الإ ةقيقحلا ىلع لعاف ال

 ايكتتم ملكدتا نوكب ىرورضلا ملعلا نع 0

 تاوصأ م دنع مالكلا : لوقت نأ ه. كسمتلا ىوقي امو

 : انم“ ”لئاقلا لاقاذإف ؛ ماظتنالا نم ارض ةمظتنم'' ”فورحو ةعطقتم

 5 ملكسلا وهو همالك هنم رداصلا اذهف « ديز ىلإ مويلا تق دق
 ةرورض دبعلا ىف اهماظننا ىلع تا 6 هذه ىلاعت هللا قلخ "ولف 22 ف

 معز وم للا نأ معز إف ٠ 6 يقتل ذأ ايو «الكقم لكلا لحم

 نإف « مالكلا لمف نم ٍلكنلا نأ ىلإ ريصلا ضقت دقف ملكتلا

 مالكلا لحم نأ معزا" نإو ؛ نورا رسل اخو كل

 دحجو دناع دقف « ةماكتع تسيل اهنم مالكسلا لحم ىلا ةلقعا و

 مويلا تق ادق 1 لوش مالكلا هم اق نم عمسن اناف ؛ ةيزدبلا ىتادي ام

 . راتخ وه ذإ «كلذ لوقي هعمسن انك 6 ءديز ىلإ

 )١( فورحو : صق م (5) . تابهلا :مءح .
 واود م(4) . لإ -. لئاق لاق نإف : هترابع م (؟)

 )9( ايرورض : م ؛ ةيرورض : ح .١ ) )5م, ح نع هانتبثأ امو ؟نإف : ل .

١ 

 برلا "*ذادبتسا ىف ائلصأ لع لصفلا اذه

 لصألا 0 ضف هجوم هو وكانو قطا ها

 العاف ناك ثيح نم اماكشم ناكافإ ىلاعت ىرابلا نأ ىلإ ريصملا نالطب

 . هب اماكستم سيلو نيثدحملا هالك لعاق وه ذإ ؛ الكل

 نأ ىف قحلا لهأ نوققاوي مهنإف : ةيراخبلا ىلع مازلإلا حضتيو

 لوقلا « مدقتمم اذهو « ممل رمتسي الف «دابعلا لامع قلاخ كمت برلا

 نييفلاخلا بهذم ىلع مالكلا مث ." مالكلا لمف نم يكتلا نأ

 نم توصلا نكيلف ؛ مالكلا لمف نم راكتلل ناكنلف « تاوسأ

 .لوق نع ىلاغت ىرابلا نوك كلذ قايس نم مزليو . توصلا.لمف

 : . . توصلل العاف ناك ثيح نم انوصم « نيغئازلا

 مالكل لعف نم مكتنال وقي نم بهذم عطأ وقل هذه لطب اذإو

 نم دم أئضرغ 58 وو 3

 اذإف . هوجولا نم همجو ىلع ملكنللاب م الكلا صاصتخا نمدبال
 ءانرك ذامزالطي دعب ميسقتلاو ربسلا ىلع قبب الف“ 7 طفلا هجو ضقتأا

 اذه توبث مث . مالكلا هن ماق نم كسلا نأ نم هاتيضترا ام الإ

 .الكشم هنوك وهو هلحمل اكح بجوي مالكلا نأ ىلإ ىضفي لصألا

 ّْ -- هل تبجوأ لحع تماق ةفص لكن اف 0

 . راثكسأ ىف : موج 49

 0000- نع هانتيثأ امو 4 مالكسلا : 0



 !؟؟

 هجون مث ؛ نيفلاخلا ىلع درلا يف انضرغل (0ةيفاك تامدتم هذهف

 ىف مالكلا : لوقتو « ةلأسملا دوصقم ىف ضوملا لبق لبق تابلط مهملع

 مف ؛ اماكتم ىلاعت ىرابلا نوك توبا عرف 4 مالكتلا 07 ليصافت

 . ؟الصأ لكشتم سيل هنأ معزي نم ىلع نوركشي

 ةنأحبس ىرابلاو « مالكلا َلَمف نم : : كلا نأ اومعز نإف

 . هعادبإو مالكسلا قلخ لع ردقفم ىلاعتو

 مالكلا لمق نم: ملكستتلا نأ ىلإ مب امذ ميياع انلطبأ دق : اناق

 رودقم مالكسلا نأب نم ءافتك | هومترك ذام مث ؛ ةمدقتلا قرطلاب

 لقعلا ىف أم لك سيلو « مقو دق هرودقم نأ متمعز ملف « ىرابلل

 عوفوملإ ىدؤي كاذذإ ًامقاو هنوك بجي ىلاعت ىرابلل ًاردقم هنوكبإ

 ؟ ةيهأنتم ريغ تارودقلا تناك تيح نم ثداوحلا نم يانتي الأم

 اكتم هن وكب ىلاعت هفاصتاو :مالكلا عوقو انفرعامإ :| ولاقنإف

 ىعدم قدص ىلع ةلادلا « تاداعلل ةقراخلا تايآلاو , © تا زجمملاب

 "”نوقدصملا :#و «هعوقوو ىلاعتهللا مالك ن عاوربخ ابن آلا مث ؛تاكوبنلا

 . تارجمملاب : صق م (؟) . . ةيقاك : سقن م (1)
 . نوديؤلا نوقدصلا : امهترابع م « ع (*)

 نا

 اذه مهمالك اودضغو ؛ ةقدصلانيهأ ربلاو : ةققحملا تايالاب"”نودي علل
 تابثإ متننب مت « عمسلا ىلإ صئاقنلا يفنب ىلعلا !! متدنسأ دق : !ولاق نأ

 ؟كلسم كلسي نم ىلع نوركشت يذ  تازجسلا ىلع كاتدلا مالك
 نودودصم « موحن احتتا نمو « ةلزتعملا نم انموصخ : انلق ؟ كلذ ىف

 ىلع ةلادلا , اههوجوب لملا ىلإ لصوتلاو « تازدعلا تابثإ نع الوأ

 ىلاعت هللا ءاش نإ : كلذ رك ذنس ام لع ؛ "اه نيدحتملا قدم

 تازجعلا ىف

 ةاوامع دنع ادق اذإف ؛ انل ”رمتسا ام سر 0 تربل : لوق م

 دعوم ىف هبصنمب هردصتو ؛ كلا 7 قيدصت نم هاتر ام تابثإ
 نم عما مث , هتيشاح نم , هتمدخت نوصتخما هب فتحا دقو « مولعم

 كلذو « باغو دهم رم ىلإ كللا لوسر هنأ عادم نيرضاحلا ةلج

 ةلاسرلا تابثإ ىلع ةلاحلا هذه ىف دههشتساو « عمو كاملا نم ىَأا

 هانم ىلإ كلما هباجأف  هتداع نم فولأملل قراخ : كاملا نم ردصي ىمأ
 لمفلاو ؛ هسفت ىف هلوقب هانإ كلما قيدصت ىلع كلذ لديف « هاوعد قفاوو

 . ىتاملا ماهفإىفاهيلع ملطصللاتارابعلا ةلزئم لزان «هنع مجرتم صهاظلا 1

 نوديؤملا نوقدصلا : ايهترابع م ء ح ()

 . ع «ح نع مانبنأ امو ؟ هب يدحتلا قدص ىلع ةلادلا اههوجوب ملعلا ىلإ : هترايع ل(5)

 . هيصئمل ردصتو.كلملل ىدصت نم قيدصت : هترابع م (8) . ميقتسي ال : م(
 تل
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 ْن وكب ىنعلا ْنِإف « ةلزتعملل كلذ ستتسي الوب« اتليبس [هذهف] .

 روبط ىف سب و . 9مالكلا لعاف هنأ ؛مدنع | ًاماكتم ىلاعت ىرابلا

 ضع ىف ةعطقتم ًاتاوصأ قلخ ىلاعن :©0ىبرابلا نأ ىلع لدي م تايآلا

 , اهربظم قيدصتي تازجعملا طبترت اكإو « مالكلا ىهو ؛ ماسجألا
 ؛ قيقحتلا ىلع هب . ًافصتم قّدصللا ناكو « هتفص قيدصتلا ناك اذإ

 تازبسلا 1 نركت الف «لعافلا ىلإ 9ةيقيقج ةفص لعفلا نم عجرت سيلو ٠

 . مالكلا تروس ' ىلع ةلاد

 نوكيالقدصمانأ نيهاربلاب انييانأ « كلذف انضرغ حضو ىذلاو

 010. مالكنلا ماسقأ نم قيدصتلا ذإ « قيدصتلا هلمفل اقدصم

 لف نم للكتلا : لوقي نم بهذم نالطب ًامومع:انرك ة دقو

 . مالكتلا نم ةنإف» قيدصتتا ىلع ىوتحم كلذو ؛ مالكلا

 سهاذم ىلع لوقب © لسرلل اقدصم ىلامت ىرابلا نوك لطباذإف

 1 قيدضتلا ةلزئم اهلورتو ءايبنألا قدصرلغ ةزجملا ةلالد هجوو « ةلزتملا

 مدئاقع ءا"داضيع تا زجسلا ةالو لج هجوذالطب حضتيكاذدسفل وقل

 )١( هذه : ح ؛ اذبف : عم ل . 1
 ) )0:برلا : مك ج (؟) مالكلل لع اف نأ : م4 ح ٠ ٠

 ) )4ةقيقحت : مع ١ : ماج نع .هاتتيثأ امو" لوبسرلل : لا(8)
 )5( مدئاقع دساف : م0 097)  .تظازجعلا هجونالطب : هترابع م 700

 ان

 ةيضفلا ليسلا ماسحنإ تازجعملا نالطب ىفو « مهدعاوق ضقانتمو
 ظ . باترضإو حاج لكك ذل لغفي ف كلذكو « لوقلا تابثإ كإ ابكسلاسب
 . ةلأسلاد وصقم ىف ض وكلا لبق مهيلع ةبلَط هِذَف

 أ سؤ وم ع نوركتت م: وق نأ ”هب نوبلاطي أممو
 نومزليو « هسفنل رداق مل مام« ىح . مدنع هنأ كك هسفنل ملكتم ىلاعت
 دير م يلاعت هنوك عنتعي : اولاق إف ؟ هسفنل ًاديرم ىلاعتت هنوك ىف كلذ
 اهتلمت مني نأ بحي سفنلل ةتباثلا ةفصلا || نأ تيح نم « هسفنل املكتم
 لكب ملام هنوك لجو كلذلو , تاقلعتملا رئاسي ةقلعتم تناك اذإ
 ..ةيرغ ىوضد هورك ذ ىلا اذهو « هسفنل (للع ناك ”ذإ «تامدللا
 نود تادار رل | ضعبل هسفنل ديرم ىلاعت "بن بارا نإ : لوق, نأ ىلاطمالو
  اهقلمتع ةثداحلا ةدارالل صاصتخالا ةباثع اذهو « ضعب

 ىلإ هند "الهو «ابقلمتج ةدارإلا تصتخا مل : لئاق لاق ولف
 كل ال.ءهب صتخم قلمتع قلمتم لكنأ نيققحلا باوج نف ؟ هادعأم
 ظ ,'سيلو « هسفنل قلعت اك هسفنل صتخا اهنإو « هصاصتخا
 و ول لب الع لإ نك ل لاذلا

 . هب مييلاطت امو : م (1)

 نكامل:م ءج (9



 هليل

 ثيح ءاوسّتمأ ام اوضقت مهنأ ىلع . ةبلطلا هذه نم صيخم الو

 نلمتي ال ًارداق هنوك نأ اومعز مث ءهسفتل رداق ىلاست ىرابلا : اولاق

 ( مهدنع ىرابلل ةرودقم تسيل دابعلا تارودقم نإف « تارودقملا عيمجت

 . اهوصّصخ مهمعز ىلع ةيسفن ةفص هذهف ؛ موق نع هللا ىلاعت

 الف ؛ ةعطقتم تاوصأو « ةمظتنم فورح مالكلا : اولاق نإف

 ليوعت هورث ذ ىذلا اذهو ؛ نقتلا نع ًارداص 2 لكتلا توبثل هجو

 , سفنلاب (ماق ًامالك انتبثأ دق ذإ "7 هلاطبإ نم غارفلا ررقتأم ىلع مهنم
 ردقلا اذهف . تاهننلاو ناملألاو تاوصألاو فورحلا ليبق نم سيل .

 . تآبلطلا هذه مدقت نم اندصقم

 هذهىف نيفلاخلا رئاسو « ةلزتسملا عم مالكلا نأ اهدعب اوماعاو

 ىف وهف « ًامالك هوردقو هوتبئأ ام نإف «تايثإلاو قنلاب قلعتي « ةلأسملا

 مالكلا ل 1 ليصحتلا ىلإ در ذإ « ىلامتهللا مالك هنإ : موق وءتباث هسقت

 هللا مالك تارابملا هذه» : مهلوقىنعم نإف ؛ تايمسنلاو تاغللالإ

 ةيمسنن م ”'عنتمت نكسلو « هللا قاخ" اهنأ ركنن ال نحنو « هتلخ أهنأ

 ملا . . . هلاطبإ نم هنع غارفلا ررقت ام ىلع : هترابع م )١(
 . هل اقل اهتوك ركتتال : هترابع م (5)
 عن :ح(9)

١117 

 قافتإلا دعب انعزانناو « ىنعملا ىلع انقبطأ دقق ؛ هن اماكتم مالكا قلاخ

 . هتيمسنلا ىف 0
 مالا مالكلا وه « همدقب قحلا لهأ ىضقي ىنلا مالكلاو

 | هنابثإ دعب اوعزانتف 3 هنوتش الو هلصأ نوركشي نوفلاخلاو « سفتلاب

 دوحوم تاشإ هقأسم نأك جاجحلل انضرعت اذ . 3 ةمدق وأ هنالح ف

 لوقملاو « مالكب ًاماكم ىلاعت ىرابلان وكت بئدق : لوقتف « هلصأ اوق
 ش (©فلكست ةجاخالو . هوحولا نم هجو نم هب همالك صاصتخاب ىضقت

 . ليلدلاب كلذ تاشإ

 امإ : القع هب ىضقلا., ايهذم هيلع قفتملا صاصتخإلا ولخمال مث
 ثيح نم نوكي نأ امإو « ىرابلل العف ناك ثيح نم نوكي نأ
 (©9لطب دقو . ةونعملا وأ « "7 ةيسفنلا هتافص نم ىرخأ ةفصب صتخم

 دق انإف ؛ 0ىلامت هلل ًالمف مالكلا عوقو صاصتخإلا نأ ىلإ ريصلا

 ماكل فرم مكتب اتاي ا جوها ناضحأ
 همدقو ةئدح ىف : م(١)

 ملا ... فلكت ىلإ هءاح الو : م ةقفز

 ١ مي دق نود ز لطببو : م6

 ا 5 انإف مالكللا لمق مالكا عوشو : هترابع ح (©)

 . . ةيسفنلا تافصلا نم : م ()
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 هتدارإو هللا ملعب اقلعتم مالكسلا نوكي صاصتخإلا .ريبغت لطبيو

 هب ب فامنإلا مهصاصتخا ,

  ©" 0ةفصب همجو ىلع صتخ مالكلا نإ : لاق نأ

 ىف نحنو ؛ صاصتخالا ءاعّدا ال « لامجإ كلذ نإف « ىلاعت ىرابلل ةيسفن

 .ةفصب وأ «هبص تن مالكلا : لئاقلا ل وقف «2”ليصفتلا لع هحاضيإ ةلواحم

 9 هجو نييبتل « ضرعت ريغ نم « لاجإلا ىلع هسفن تافص نم

 أهدعب قبب لءةروكذملا تاهملا ىلإ صاصتتخإلا فرص لطب اذإف

 ؛ مايقلا صاصتخا هب صتخم ىلاعتو هناحبس ىرابلا مالكنأب عطقلا الإ

 ىلع ليثدلا مايقب ًاثداح هنوك ةلاحتسا هيلع ””تميرت كلذ ررقت اذإو

 يعذمالإ ماسقألا هذه نالطي دعب قبب الو « ثداوحلل هلوبق ةلاحتسا

 . ىلزأ مدق مالكب ًاياكشم هنوكب ىلاعت ىرابلا فصو ىف قحلا لهأ

 . عنقم هأن رك ذ امفو « عستم ةيلقعلا جاجحلا قرط ىفو

 رمتسي الو م (9) قلعتت : م )1١(
 .. هحو نييعتل : عاقل 6 علم تبقا « ليصافتلا ىلع : ل ©

 بترت : ءمح (ه)

 لاح

 لصف
 0 .[نيفلاخلاهبش] -

 كلذ دمب لضم ل « يأ (مالك تبث اذإ : اولاق نأ هيلع اولوع ايف
 ؛ ارابخإ ءايبن «ًارمأ ىلزألا مالكسلا نوكب اوضقت نأ امإ ؛ نيرمأ نم
 . كلذب اوضقت الآ امإو

 ؛ متلحأ دقف ٠ 3200 ارمأ لز زألا ىف ناكهنأ متعز نإ

 نكي لو« ايهنمو أ ًارومأم افداصي نأ ؛' ”ىهناو ىمألا هسح نم نإ

 ؛ . رخآ نع رجزيو « أ ىلع ثحن نأل « ضرعتم بطاخم لزألا يف

 ةرومأم لوحتسملا نوك ليحتسو « هل رومأم ال سمأ لقعي سيلو
 «© فاصوأ مكب افوص وم نكي لزألايف مالكلاذ نأ متتعز نإو

 امر « بهذملا ىلع مالكلاو . لقعي ال ام كإ مف دقن« مالكلا
 نب ديعس نب هللا دبع سهذ دق : انلق . الوقعم هنوكل عرف« “ ”ةلوبقوأ

 فصت ال ىلزأألا مالكلا نأ ىلإ انبامصأ رم ”هللا هحر““'بآلكا
 مهعامجتساو نيبطاخملا دوجو دنعالإ ءآربخ « ابن «أرمأ هنوكب

 . نييهنملا نيرومأللا "”طئارش 00 ع0

 ماسقأ : م 29 رمألاو ىهنلا : م00 20 ارايخإ : صقت م 01)
 ١05000 بالك نبا : اق م, 2 (0) الوبقو دار : ح (4)

 نيماكتلا ةئأ دحأ بالك نبا( ه١ : ؟) ةيفاشلا تاقط ىف دع نبا وا ديعس نبا وه 6١

 "7 طئارغل :م00) 00 .٠ ليلقي م 86٠ ماعد ىوتو . ةنسلا لهآ نم



 اد

 سجوم وأ « سعأ ةيبضق ىلع همالك مممهفأ و« دابعلا هللا عدبأ اذإف

 ىهو ؛ ماكحألا هذه مالكسلا كلذ دنع فصنإ ءربخ ىضتقم وأ ءرجز

 هنوكب لازتالامف ىلاعت ىرابلا فاصتا ةنأثع « هدنع لامفألا تاقص نم
 . داضفتم اسحاقزار ًاقلاغ

 / © ةلطرع ريغ © ايينشت تأرد نإو ةقبرطلا هذهو
 م ىلزألا مالكلا نأ نم هنع هللا ىضر انخيش هاضترا ام حيحصلاو

 رسألابرومأم“ هلصأ ىلع مودعملاو ؛ ًاربخ ًايبن اسحأ هن وكب اقصتم لز
 : ءاضتقالا ةفص ىلع هسفن ىف ميدقلا سعألاو « دوجولا ردقت ىلع ىلزألا

 مودعملا نوك ةلاحتسا نم هوركسنتسا ىذلاو . اوناك اذإ نوكيس نم
 . هل ليصحت الآر ومأم

 كلذو . مازلإلا اذهنع م مذصلا ملل لصأب مجت ”طراعم الو أنجولا

 « لمف ديعلا ىلع سأل ١ هجوت أذإ و « مودعم هب رومألانأ مههذم نأ ْ

 ًارومأم ةنوكنع جرخ « دجو اذإو , هب رومأم هدوجو لبق ل اتلاف

 ؛ ملصأ ىل ع ًارودقم وك نع كاذ ذإ | جرخ اك« هتودح لاح ىف

 (ًامودعم هب 0 :؛ 2 اقلعتم هب أرومام ىننلا ناك

 . موذعم رومأم دامبتسا مهنم مقتسي

 : مغلا جييصت ٠ بيغشتلاك ء نيكستلاب بغشلاو . ىعف : أصقت م ح 60

 مل .مهيعتم نم نأ كاذو :امهجرابع م ءح (؟) ما( ح نع تنذلاو 4 ةيضقارم 2 ل7

 ١ « مث » ارك ذي ملمع ءمنو ب مثاودعي مل : ل 2
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 ربدقت ىلع ًارومأم مودعملا نوك زوج أنف ؛ 0: دعبأ هور ذامو

 لع همودعم ريدقت عنعو ًارومأم هنوك ققح دجو اذإو « دوحولا

 نآك اف يل رومأم هدوجو ليحتسيو أ ًارومأم دجو ال هنأ ىلاعت ىرابلا

 رومأم مودعملا نأب اوضق ةلزتعملاو . فيلكتلا مأ هب قلعت ل كلذك

 صيخع اذهو . هب ار ومأم هناوك نع ها

 . عدملاب للا ق قاعتل م

 :مالكاتو ف ىلاعت برلل نبل هنأ ةلزنعملا ريهاج سهذمو « هللا صأب
 ؛نيرومأم انتركاودمبتسي 7 اذإَف ؛ مدع" )وق , همالكرم دجوامنأو

 . هوركذ ايف ب رطضم مهل قبب مل أ الو

 0 رداقلا نوك عح نمو : داق ناكملزأ ىف هناحبس برلا مث

 ىف لامفألا عاقيأو نكمملا رئاجلاوه رودقملاو ءرودقم هل نوكي نأ
 امتنا ع ازأ دق رك اا ضقانتم ليحتسم لزألا

 :قأ وه مالكب فص نأ دعس ملا , لازي ال ام رودقلا عوقو

 . نوكيس نم

 اذه روهل لق نوملسلا عجأ دق: اولاق نأ هيلإ نوحورتسي اممو

 تابآو روم هنأ لعأ اوققتاو , هناحبس هللا مالكنارقلا نأ ىلع فالحلا

 . اذه انقو ىف : هترابع م(0 رمألا : مءح ()
 اذإو : م (4) دق : سقت م ()

 م 3 7 سل 9 0 تحت 1 م م ا ل تيا

 ا تورو وم توزيع. سام ب جيبجج هحصح رسب يوم“ بوجوب يجر جب ومريم ب ريب ا حجم هس بس دبس سر وبعدد مسوي بود دا عع نبيا مب حج مع م نات نشل نجا 30ج يوما اع لمع جليس! ٠:01 ظدسسالد وع عج جودا تس واتياسا قلما دحوم ايصت لسع« دوم داعم تائمرإم دع ١> ل تييرااع هد د 1 ايبود حيو 22-0

 ل لا ا مم



 ف

 متتفم الو قيقحتلا ىلع ةعومسم ىهو « تالكو ةمظتنم فورحو

 :ةقدص ىلع ةيآلاو « سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ةزجعم ىهو . متخمو

 ىبنلا ىدحت بسح ىلع ء ًامقاو « ةداعلل ًاقراخ العف الإ نوكت ال ةزحعلاو

 صاصتخاال ذإ زم زجسمميدقلا وكي نأ ليحتسيو ملسو هيلع هلل يلص

 مالك ريدقت زاج ولو 4 ضع نود نيدحتلا ضعي ةيازألا ةفصلل

002 
 دنع مدقلا معلا ريدقت زال ءأ آزحعم (0ىلزأ سفنلاب , منا ميدق

 . ًازجسعم هينابثم
 نأب مهيينشت امأف . امل ليصحت ال تاليخت هوركذ ىذلا اذهو

 ملاطمو لصاوفو لئاوأ الو « تايآو روس نيماسلا عامجإ ىف نارقلا

 ذإ ىلاعت هلا مالك هنأ مريهاج بهذم ءالوأ : ممل لوقتق ؛ عطاقمو

 بوتكملا ظوفحملا ”واتملاو .تضقتناو تمرصت م : اماوصأ ©2ناكهتلخ

 . مهرخأتم نم قذحت نم لكس هذم اذ هو هللا مالكب سيئ
 ةفص ىف ةارامملا نما عنشأو مشب « ىلامت هللا مالك ىنن ىلإ ريصللاو

 . مالكلا
 اذه لاق ول 20هزل هنأ تقيأو ٠ كلذ ىتابحلا رمشتسا انو

 كرو ةبيمللا باجح هب قرخ ابهذم عدبأ «ةمألا عاجإ قرخ بهذملا ظ

 0 مقق 1 صق ماكر شعب نود 2 صقن م 00)
 اناوصأ هقلخ ناك ذإ : هترابع ح (4) م «جح نع تبثلاو ىلزأ : صق م (0

 مزتلي : م < ح (5) ْ نقيتو : م (5)

1١ 

 . "ئراق لك " 'ةءارق عم دجوب ىلاعت هللا مالك لاقو « 'تارورضلا دحج

 «فورملا جراخيىلع ةمطقتملات ا قصألا نراقت فورح هدنع مالكا

 تقستا اذإف ؛ ةباتكلا دنع دجو :اهنأ مذو اتاوصأ ىه تسيلو

 ةمئاق فورح تدجو « ةموقرملا موسرلاو « ةمؤظنملا "”فورملا

 فورحلانأ مز مث . ةرهاظلارطسألاو ةيدابلا لاكشألا تسيل فحصلاب
 . رطسألا توبئدنع ىرت الو اتاؤصأ نكن نإو ةءارقلا دنع عمست

 (9هئاوملل عم ©” تدثن' ىلاعت هللا مالك أرق نم : ًاضيأ لاقو

 هللا مالك يه فورحو « تاوصالل ةريانم ىهو « هتءارق ىه م فورد

 مدع ةءارقلا نع ىراقلا برضأ اذإو « تاوصألاو ةءارقلل ةربانم يهو

 . هريعلا م وجو نب ومو لات كل لك هنعا

 و هل ل ماك يتم دحاو لكب دج ويف ةبآ خوال

 . مهيلعدزلا فاكت' نع بييالا ىنغي بهذملا اذه لقت سفنو . دحاو

 ةيضق نع جورفت «تاوصالل ةرباغم فورح تابثإي هلكت امأو ا

 سقت أ ءالقملا فراعت ىف فورملاو ؛ هل دهاش ال سهذم عادبإو لقعلا

 فرحألا : م ح(9) در ةءارق : صقم(1)
 هتاوصأ عم : م (5) تعبث : م ()
 م ؛ ج نع هاتينأ امو ء عينشت (5)



 5؟١

 دنع توصن سيل ام كاردإ ءاعدا غاس 600! مث . ةعطقتتلا تاوصألا
 قاستاو موسرلا ماظننا دنع فورحلا ةيؤر مدا نم عئالل اف ءتووص

 ؟ ””ةتبثلا رطسألا ىف موقرلا
 , ةرورضلل ””دحفل لاحم دحاولا مالكلا مايق ىلإ ريصلا امأو

 . هيلع درلا ءاصقتسا مسي ال دقتعمل اذهو « لصحم هيف بيرتسي الو
 :قاخ ىلإ برأ يحلب دبعلا نأ ىلإ هريصم. «هبهذم حئاضف نمو

 ("ةيداب حئاضق هذهو . تايننلاو تاوصألا عارتخ خا هراثإإ دنع مالكلا

 ْ | . لقاع اهب م يم ال

 2 اودبت مل ىلاعت ىر ,أبلا ىإ م 1 ةفاضإ ىتمم ىف

 أ اق هلف هنأ متعز ينلاو 8: 2 ةلمف يوكو رس 9 صا متخالا

 ىلإ مالكا ةفاضإب كضرغ ىصقأ وهو« اتيهذم م ةيلع نودعاسم

 قبو ىلامت هللا ىلإ مالكلا ةفاضإ ىف مادقألا تواست دقف . ىللعت هلل

 لصف ةفاضإ اندنع ديعبلا نم سيلو « تاقالطإو تايمست "ىف عزانت

 عيجج انع ردي اذهو « هيف نذإلا ىلع عرشلا رقتسا اذإ هيلإ ىلاعت هللا
 .هب اوبغش أم

 ةنيبملا : ح (9) نإ :م(0)
 اهم ءافشال : اداز م 6«ح (8غ) حج نع تبثلاو ءادحجا ماو ل ()

 صاصتخالا ىف: صقن ج(5) : ءوي األ : ح (8)

 ا ىف : داز ح (4) يف: هاز ح 0

1 

 كيشن و « أرثل ًاردصم رّدقو « ةءارقلا ىلع لمح لق آر لا م

 090 ناينع دم 17 تباث ن 9 ' ناسح وهو 5 لئاقلا لوق كلذل

 ن2

 هنع هللا ىذر

 انأرقو (حيبست ليالا عطقي هب دوجسلا ناونع طمثأب اوحم

 ةالصلا ىلاعت برلا ىعم دقو . ةءارقو حييت ليلا عطقي هانعم

 ناكر حفلا كرارق نإ م : همسا زع لاقف « ةءارقلا لع اهلاشنل نار

 راهنلاو ليللا ةكئالم اهدهشت رجفلا ةالص نأ هانعمو . *”«ادوهشم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رابخألا روثأم ىفو . نيطب اهو *' ”ندعاص

 هانعم 27« نا رقلاب متلا نسح ىبت نذإ ءىشل هللا نذأ أم » : لاق لسو

 . ةءارقلاب منرتلا نسح

 ةزجمم نآرقلا نوك ىلع نيماسملا عاجإ نم هوركذ ام (0امأو

 هه ع ماعقوت ملسو هيلع هللأ ىلص لوسرلانع هعافدب فورعلا لحفلا مرضختلا ن عاشلا )١(

 ةيواعم نمز

 . ه؟ هةنس ةجحلاىدنم تلخ ةليلرصع نائلهيلع هللاناوضر لتق + ديهشلاثلاثلا ةغيلخلا (؟)
 3 نع. هانتبتأ امو « هنع هللا ىضر ناّيع جدع تباث نب ناسح وهو ه : اصق م. ل ()

 هبادازم(5) ايهسسإؤال ك ءارسالا س(6©) - نإ :سق ل (5)
 هىغل هللانذأ ام » : وه ةريرهىبأ نع شاسنلاو دواد وبأو ناخيشلا هاور 5 ثيدحلا (/)

 ىسدقلا رن يتواجملل .انخلا فشك رظنأ ) « هب ربجي نآرقلاب ىغتي توصلا نسح ىنل نذا ام
 باتكبلا «نآرقد ةملكب دارملا نأ ديفت دق « هب رهجي » ةلجو . ( ؟ةذؤ سه ١؟ه١ ماع
 03 . للا همر ىنيؤجلا فتصملا ركاذي مك ةءارقلا ال مركسلا

 امأف : م ()



 : | امك

 ع ةداعلل ةقراحلا لامفألا ف تازدح عملا "0 راصححناب مطقلا 9 2 ؛«لوسرل

 , بردا ماسلا يلعن هب ىدحت امنأ عتلسأ م ءالوأ مل لوقتف

 هفقةلخ امو 2 ىلاعت هللا مالك نكي. مل «ءافلبلا ناو ءاسصفلا نسا هو

 مالسلا هيلعلوسرلا ىدحت اعإو « ايضقنم كاذ ذِإ ناكه سفنل ىلاعت برلا

 نمو ؛ هجولا اذه نم مموصخ نم قابطإلا ةمءارع قحأ "متأف. هلثع

 هعبا زم 7برلاق؟ ىلاعت هللا مالك لثع تأ ئراق لكن أب مكحرصت

 1 انه اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا ثعمتجا نثل لق » : 29لاق

 0 . ©« هلثع نوني ال

 نأ أومعز مهإف ؟ نومهاسمو نودعاسم هيلع مم ه. نوأديب ام م

 0 هلعف' امالك هللا مالكب اونعو 0 مالسسلا هيل ع لوسرألل ة ةرددعم هلا مالك

 قبب ملف ؛ مالسلا هياعلوسرلل ةرحمم هلعف ىذلا مالكلا : لوقت نحنو

 . هنن اوهوم ام عيمجج ' ””لحمضاو « ىنعلا ىف صاصتخا م

 ىلامت هلوق اولاق نأ « ماوعلا هب نولذتسيو هب " نومي اممو
 لبق لزألا ىف هب فاصتالا ريدقتو ,ىلاعت هللا مالك 2« كيلمن ملخاف»

 ا اذإ هجولاو . مالكلان م فلُخ ورم مالسلا هيلع ىسوم .قلخ

 ىملاعت * هللا . مالك نيملسملا كما ىف «كيلعن علخأ» : مهل لا لاقي نأ , كلذب

 ١ 1 م ٠ ح نع تبثلاو « راصحإب : ل(

 ١ : علا يلع بأ ىذا عاجإلا نع جو رخلاب مو رصخ نم قحأ أ مأ يأ . مأو : م

 لوقي :م(8) نرااو : م6 6
 لطيو : حاكذا مت ءارسالا 2(

 وب : م. كف طال نوعئشي : م (90)

 دف

 بطاخم ريغ ىمومو « انرهد ىف

 .امدقتم دعي

 ءاوصأو قورح مالكلا اوردق نيقاخملا نأ كلذ ىف قيقحتلا مث ٠

 سيلو 2 . ىلاوتت فورحب مودحلا ةبطاخم ةلاحتسا هودقتعا أم ىلع اون وطأو

 قحلا لهأ دنع مالكلا نإف . هوردق ام ىلع ألا

 نع ربخ « تايبملا نع ىه من « تارومأملاب عأ 7 وهو « هداحتا ىلع

 . هسقن ىف ددجش, الو "”تاددجتملا تاقاعتلاب قاعتي مث « تاربخملا

 لزألا ْق ناك هنإف 2 ىلزألا معلا لييس (؟)هاثررق ايف ةلييدصو

 الو ءلاز. ال اهف نوكيس هنأو ماعلا | مدعو هتافصو ميدقلاب ©”اقاعتم

 . ةسشن فن ىف ددجت مو هنودح عوقد ىزألا 7 قلعت ماعلا ثدح

 اجو اذإ ىسوم باطخ ريدقت ىلع ناك ىلزألا مالكلا كلذكو

 نود يسوم هدتلاو 3 اقبنمن هل ًاباطخ تاك ادع انف

 .”مالكلا

 0 وهف م | اذإف : ح (5)

 0 منع ماتت انو. هانردق ل «ح (4) 5  ةيدجتلا : مء ح (9

 1 ١ ا ويعم ناك لزألا ىف هنإف : اهترابع م « ح (©)

 هدجوأ اماف : ع (5)

 ًارخأتم كلذ دعي مل '0نإف « نآلأا

 سفتلاب مئاق ىنعم

 مالكلا تاقلعتم عيمجي قامت ىلزألا مالكلاو ءتوصالو فرحي سيل



 لير

 ىنذلاو « لوقعملا سهذملا ىلع لوبقلاو درلاب ماكتياعإ : نولوقياعرو

 اوكلساذإ هجولاو . هيلع ©) مكدتف لوقعم ريغ سقتلاب ًامئاق هومتنشأ

 ةعاطلا ءاضتق أ هسفن ىف دجو هدبع ىصأ نما لؤقت نأ ؛ كلسملا اذه

 ىنلا اذهف ؛ ةرورضال دحاج كلذ ركتمو « لاثتمالا ىلإ هءاعدو هنم

 . مواعم موهفموهو ء ان دنع سقتلاب مئاقلا مالكلا وه لوقعلا هب تضق
 كلذ ناك « هانيعدا ام ىوس نخ ١ فرصم ىلإ ءاضتقالا اوفرص م نإف

 فرص حضوي أم انتلدأ ىف انمدق دقو , 29لاذجلا ىف مهنم اطبخ

 مهييغشتل ؟”عدر نآلا ”)ءانيدبأ اميفو . هيلإ انيمر ام ىلإ ءاضتقالا

 . ةلاهلا ىوعدي

 - لصف

 [ ةءوشحلا دنع ميدق هلل مالك]

 مدق ىلامت هللا مالك نأ ىلإ ىهاظلا ىلإ نومتنملا ةيوشحلا تبهذ

1 

 لوقلا مهنم عامرلا قلطأو « لام هللا مالك نيم مهتايننوءارقلا تارسأ

 مهتالاهج سأيق اذهو « ىلاعت هلا توص عومسملا نأب

 )١( لدحلا يف : م (9) ح نع تيثلأو ء ملكتي : م ء ل :

 )( .م « ح نع ةتبثلأ ةرابعلا و « انأدتبا امفو : ل

 مهيغشتل طم : م (5)

 نإف 0 اقويسمو ًاقباس هنم اواعجو 1 ءاهنلاو ءادتا مهحتز ىلع مدقلا ش

 . اعدق ثداحلا 0

 وعقب

 ثمظتناو ءماسجألا نم م مسحب لات هلا مالك ب تك اذإ.: اولاق مث
 مالك اهتايعأب ىهف« امالكو أ اأرطسأو“ ًاموقرو اموسر ماسجألا كن

 . يدق بلقتا مث اقواس امسج كاذذإ ناك دقو 0“

 فرح وه ىذأ 3 مدقلا ملك رطسألان م ىفرلل نأب أوضق

 ةقاث تناك « اهلاوتو اهعطقت ىلع ء تاوصألا نأ يبصأو

 "ريكا مهن نك ىلأعنا ىرابلا تاذب ةماق :لزآلاف

 مالكلل | وتثأ مهنإف ؛ تارورضلا دحج ىلع ةينبم مهبهذم دعأوفو

 ًادتبم قوبسم لكو « هيلع مدقتملب قوبسم ةسلك لكن م ىناثلا فرملا
 8 ًاثداح هدوجو معت -ن1] نوك لمت رارطضمأبو « هدوجو

 بالقتاب , مهكسح ىف لوقملا ” ةسيدبل مهتشارخ ءافش و

 . تلم و فورملا نأ أ , قئاقحلا ةرك انمي محاضتقأ ر روق امو "

 قنا دي او عع هللا مالك نيع ىف اولا نب نب 9

 دحلارز و كرد نحمد .ًاديدح هن وكن ع ميرا فوزا هنم

 .ةيادب : خ90: م6 ج نص اأو اريك ولع 3 نه ل (

)5( 

 ب بيب بد . 00-0 202

 ا جو حسو مس وص سدي وجي مصصصس و إي دبع بم باهي جميع دي جوي: 3-ان دعس سعبم بدعم يعطل حس بوو ميد هس ع



 اا

 ”؟ مهناف مده موق ةجاحم غوسن». يجف « امسج ةفل أتم

 فر م «بتك اذإ هللا مسا نأ لع نومنصي مهتبج م

وبعلا وهو هتيبب 5 هلا وم ةءانكلا
 : هيلإ دمصإ ينلا د

قلا مالكلا نأ مبلصأ مث
ف الو ماسجألا لح مد

 , «تاذلا لا قرا

 قف ةاَهاْعم 0

و 4 نيدلاي بعالت اذهو
اسلا ةئر نع لالسنا

 ه و يم

 :ايغردنو «حيسملاب ةملكلا مايق ىلإ !مريصم ىقب ىراصتلا سمذف بصتلا

 ,ىفتقال ءءالؤه ىلإ ءازتعالاب ماوملا .نم ريثكر ارتغا ال ولو . .توبسانلاب

لا نع بار ضإللا لاحلا
ا تاروملا هذه ضربت

هتلإ متاضفلاو 4 ةيدايل
 .نفوا

 لصف

 [ةءارقلا ف لوقلا]

 لا تاوصأ قحلا لهأ دنع ةءارقلا

لاح ىف 1 نو سحب ىتل
 , تادابعلا ضمن ىف اباحيإ 

 ريثك ىف ابدنو

اوبنجأ اذإ امنع نورجزبو ؛ تاقوألا نم
 _ ىلع توبقاعيو اهيلع نوباثيو ء

لع عجأ امم اذهو , ير
  تقطنو « نومابل هي

 . هيلع لدو «راثألا

 , هنيبلبلاو مالسإلاة قير نع :.هتوابع م (1)
 هب ةاعاضمو : م (؟)

مس :املو ءأ ءارقل
ك أ ىهو 5 

 1 ٠ وماس
1 

 ”ايخرَو :أدا نع 00 1

 نضل

 نيم اجيال «باقعلاو باوثلا قلعتي الو . ثاعألا نم ضيفتنلا

 فينمتلاو بيغرتلاو فياكتلا طابقرا ليحتسلو ٠ دايعلا باستكا

 . تارودتلا لبيقو تانكنلاا نع ةجراخ ؛ ةيلزأ ةفب

 .« رخآن م عشبتتتو « ءىراق نم باطتست ىلا ىف ةءارقلاو

 ةفصلا هانرك دام لكن ع هزنتتو « ةميقتسملا ةمبوقلاو « ةنوحلملا هو

 ,هقلح اهل مير ىتلا تاوصألا نأ فاصنإلا مزال نمل رطخالو ؛ ةعدقلا

 راشيإلا بسح ىلع عقيو « هجادوأ اهنم ةداملا ”رقتسم ىلع خفتنتو
 « ىلاعت هللا مالك سفن(” ايفخو ء ابروبجو « اعوقو « اقر «رايتخالاو

 . ةءارقلا ىف لوقلا اذبف

 لق

 [ ءورقللا ىف لوقلا ]

 مالكللا "وهون يللا هن ”مثوهفملا وبف ةءازقلاب ءورتلا امأف ّْ

 اهتم شيلَو تارا لا هيلع لدت لا ميلقلا |.

 ةورفلاو ةءارقلا ليبسو « هن موفي الو *ىراقلا لحي ال ءورقملا م

 . روك ذملاو رك ذلا ليبسك

 لا ..2 ميدفلا مالكلا نمو : هترابع ح (0)



 د وس ل ل امل ل ل رك سرا يي ياا --

 0 ا

 ا

 ملا ريغ ؛دّجسلا

 تشو بولو

 ءاينإلاو :ًاداشنإ ر نع ءايئنإلا تن ول

 '7تاوصألاب ىلاعت هلل مالك ىلع ةلا ةلاللا تمسو أ 7 ملكنا لي ليي
 ش . ةئارق

 لصف ظ
 تسلا ألا سيدان تلا

 راي وي ةلكساو ب اانالو ءفسسم أ الاح سلو

 رطسألاو « ةموسرملا ' ”فوُرحلا نع أهم ربعي دقو « ىناكلا تاكرح

 0 . ©. ثداوح ابلكو « ةموقرملا

 ةباثع اذهو ؛ :ميدقل اكسل اه وقاد طلخا لوادمو...

 . ىلا سيلو ء فحاصملاف ب ,وكم ىلا متل ©” هالك نأ نأب لوقلا قالطإ

 0 .: مار رجألاب ,همأيقو ماجألاب هلاصتا كلذب
 أ 3 08

 رثذلف : معقج (5)

 م6 ح نع تنثملاو تاوصألاب : صق ل (59)

 ا دقرحألا : عاج (9)إ

 ظ ع تاراسلا تالوادملا يلع تالالدلا عا عام لدي

 ظ نم تسيل ىتلا تابئاغلا نع

 ,رج نم تبثلو « مالك أمت لا 6 ح (8)

 . روكتم هي روك ذم مئاشف مادا منا اا

 ب دايدتو ؛ كاردإل اه داردق 1

 م

 موق نأ رابتازع لو . هلم تاي ل ! (رطسألا

 ماسْجأو 3 ةءارقلا دنع تاوص أ مالكلاو ىلاعت هل أ مالك ماسجأ ىم

 طبرقتو : قسحلا ةيغل ف .طيلختو طبخ كلذ لكو ةءاتكلا دنعأ

 ْ ش . قدصلا كرد ىف

 00 لصف

 [ عومسم هللا مالك ]

 باتكى م كلذل دهاشلاو «('””نيماسملا قالطإ ىف عومسم ىلاعت هللا مالك

 ىح هنأت كراجتسا نيكرشلا نم أ إب » : ىلاعت هلوق ىلاعت هلل
 ا هلل مالك عمسي

 ؛اهاضتقم درفتبالو , ””اهانعم دحتي ال « ةلمتحم ةظفل عامسلامأ
 اهب هاري دقو ؛ ةطاحإلاو مهقلا أه

 ىنعع ش عمسلا 31م 0 0 را هل ةويشف كلا اردإل ىنعع عمسلا امأف

 . ا ومس نيمسلا قالا 55 .هللا مالك : رابع ج(1)

 اهاوخل دعت ال : م 20 د هب مقيوتلا 0



 نركذ

 وكام م وكب ةرفكلا نم"7نيدنامملا ىاعت هللا فّصوو

 ياسا مهضأرعإ دارملا نكلو « مهساوح لالتخا دارملا

 . ىلاعت هللا تايإ ريدنو هن اورذنأ أم ةطاحإلاو

 عماسلا .لوقي دقق « هبجو ىلع هريمغ مالك ىكاملا كح اذإو
 ىممأ ىذلا بئاغلا ىنعي وهو « نالف مالك تممس ")دق : غلبما تاوصأل

 . همالك ىتعم هيلإ

 ؛ تاوصألا انتقو ىف كردملا عومسلا نأ هب عطقلا بجي ىذلاو

 , ””امولعم اموهفم هنوك هن ”ىنمملاف : اعومسم ىلاعت لا مالك ىمساذإف

 *”ةيعرشلا اياضقلا نم كلذل.دهابشلاو . ةعومسمو ةكردم تاوصأ نع

 نم هريغو .ىموم صصخ يلناعت بّآرلا نأ ىلع ةمألا عا ص امج

 ريخ نم زيزعلا همالك مهعمسأ نأب « ةكئالملاو سنإلا نم نيفطصملا

 ةطبسأوإ ظ ١ ٠

 مل « ىلامت هلا مالك سفنل اكردم ءىراقلا ةءارقل عماسسا ناكولف
 للا مالك كاردإو « ميلكتلاب اسصيخب هيلع هللا تاولص ىموم ناك

 . لصرم ءاهنإو غلبم غلبت ريغ نم

 دق : سقت ح (9) دئاملا : ح (9)

 ةعيرمشأا اياضق نم : م « ع (4) ” اموهفم امولعم : .هترابع ح (7)

 تود ل ري يصح 2 0

 ني

 [ ىلاعت هلا مالك كازنإ :[ ىتعم )

 ىآ : كلذ 5 “لد دقو« ءانينألا لع "لزم ىلاعت هلل مالكا

 ش ظ . ىلاتتت هللا باتك نم ة ةريثك

 لازإلا نإف؛ ؟ لفس ىلإ الث 2 نم ءئش طح لازتإلا ىنعملا 0

 مارجألاو ماسجألاب صصخت, « لاقتثالا

 586 00 هنمأيقو ع ىلامعت هلل مالك مدق دقتعأ نمو

يرتس الف ؛ هن فوصوملل هتلنازن ةلاحتساو «ىلامتاو
 ا ب

 . ةيلع لاقتالا
0 

 الف « ضار عألا نم ضرع هن اق إراصو“« مالكلاثدح دقتعانمو

 : لقتني الو لوزبال نضرعلا ذإ ء لاقتنالا ريدقت ًاضيبأ هدقتعم ىلع عوسم

 ىلاعت هلا مالك كردأ هيلع هللا تاولص ليرربج نأ « لازنإلاب "ىنملاف .

ق «ضرألا لا لز مث «تاوعت عبس قوف هماقم ىف وهو
 لاوسرأا“ ”مهفأ

 الكسلا تاذل لقت ريغ نم ىمتملا ةردسةن/*'همهفاع سو هيلع هللا ىلص
 لاقتناكلذب درت ل «””رصقلاىلإكلملا ةلاسر تلزن :لئاقلالاق اذإو

 , هسفتب مئاقلا همالك ل اقتناوأ « هتاوصأ

 0 مل كلذ قالطإ ىلع لد دقو : ايهترابع م١ ح(15)

 . - ميقأو م6607 د00 3 ةلاعسا ىف: خ57
 ” دا لأ : ةمق م حام) م ءاغ نع تبثملاو ؟ ه.بقألام: : ل (2)



 يي

 لصف

 1 [ دجأو كمت هلل مالك :] 0

 كلذكو ', هئاقلعتم عيمجي قلعتم وهو: ءدحاو ىلاعت هللا مالك

 روأقلاو ؛ دجحاو ملعب تأمواءملأعيمم <: ماعلا وهو . هتافص رئاسف لوقا

 عمسلاو ةايحلا ىف لوقلا !كلذكو . 5 دحأو ةردقب ت تتارودقملا عيمج لع

 ها 0 ٠ ةدارإلاو رصبلاو

 دنسم وم ىلب « لوقملا كرادم نم سيل افلا دامتاب ءاضقلاو
 فلتنم دحاو ملعلا تابثإ نأ كلذو . عمسلا بججومو عرشلا ةيضق ىلإ

 مل قانعو .ةيتل لإ ركل لكي | لصوت, أعإو « هيف
 لا مالكسلا لم لهأ نم دحأ هتبثي لف « نأث لع ريدسقت دقت امأف . دحاولا

 . مدقلاب هفاصتا عم هيلع ممش هيفتف « مالسإلا ىلإ

 ؛ ةردقلاو رلسلا يف ءوهزك ذم "60 ريتسا نبل : لئاق لاق نإف

 حطو نأ "” ضرفلا : انلق ؟ مالكلاو ةدارإلا قف هربرقت هجو اف
 زرقم كلذو « ”مدق ناثث مالك ىنن ىلع عابتالا بجاولا عاجإلا داقعنا

 5-00 ءافج وي )و انركاذام ىلع

 هدم ىف لوقملا كرادن نع اة0فرص ىذلا "71م : ليق نإف

 ناثريق .:هترابع- (4) انضرغ : ح00 صل امع ماجاك رض: م(9)
 مدس :م(جلا 0 اف: ا الو: عكا اسرالت م(8

٠ 

 ا

 ماقم ًامئاق : تامواعلاب قاتم مدت يلعلا انيف أدق : أنلق ؟ لوصفلا

 مأيق ةلاحتسب عطقلا كإ ىضفي ام لقملا ىف سيو « ًاذهاش ةفلتخم مولع
 قلعت بوحجو ىلإ فدا : امان | هيف سلو « ةردقلا ماقم مردقلا ملا
 نم: كلذ تايئإ هب لواحي ام لكو ؛ تامولملا عيمجي دحاولا يملا

 هيف ليق ام ءاصقتسا لمت ال دقتعملا اذهو 02 لوقعلا تايضق

 "هيلع هرلاو

 لصف
 1 تاذلل تافصلا ةراغم مدع] :

 نم انضرغو « تاذلل ةريانم اهتيمست نم تافصلا وتبثم عنتمأ دف

 ا . نيريفلا ةقيقح ميدقت ىغدتسي لضفلا اذه

 انهنأ , نرينلا ةقيقح ىف انتكأ نم نورخأتلا هاضترأ ىنلاو
 وأ « ناكم وأ ءنامزب ””ىتاثلا امهدحأ ةقرافم زوجي ناذللا نادوجولا
 نيئيش لك ناريفلا : ””لاق نم لوق نم لثمأ اذهو . مدع وأ « دوجو

 ةلاحتساو رهاوجلا مدق دقتبم نإف ؛ يناثلا مدع عم امهدحأ دوجو زوحي
 الو امهدحأ مدع زيوجت نع هلوهذ عم نيمسج رياغتب عطقب ؛ « اهمدع

 .ةقيقحلا ا كرد نود وذ يقل العلا ققحت ققحتر

 .. قئاقلا .: م ١ ١)## ىلاثلل اعدك م | هيلع درلا 00005



١ 
 نيك

 ذإب؛ ىدنع مطاوقلا نم سيل « نيزيغلا ىنعم جاضيإ ىف.لوقلاو ..
 لإطيإب عطقت انسلو « ةيممس ةمطاق ةلالد الو « ةياقع ةيضق هيلع لدتال

 ق قالطإىإلوؤبرألاو . ناريغ نيئيش لك“ ةلزتعملا نم لاق نم لوق

 . ”ةلمتع ظافلأ 7 نم تلم م حي ولتو جييجرت

 ,نيريغلا ةقيقح ىف كستنأ هركذ اهب ''”اومطقت مل اذإ.: ليق.نإف
 ؟:هتاذو ىلاعت ىرانلا تافع ىف ةيريغلا قالطإ نم عنملاب نوعطقت

 فموتال اكو قالطإ عن ىلع ةمألا قانا انطق نم عننا اذه : انلق

 قالطإ نم ىشاحت الو...يه اينإ لاقي الف «تاذلل رايغأ اهنأب تافصلا

 كاذكو « نادوجوم تاذلا عم ملعلاو ؛تادوجوم تافصلا نأب لوقلا

 , ةفاتغم تافصلا ةيمست نم ةمئآلا عنتماو . تافصلا عيبج ىف لوقلا

 . ةفلتخم اهنأب لوقلا ' اهنع هللا ىضر ركب وأ نانا اإل | قلطأو

 لصف

 ىلع ةدك ار "3قانلا ةقص ءاقملا ن نأ ىلإ 5 نم ءاماشلا' ,سشأل

 )١( اقالطإ :سفت م ؛ مييولتو: جيجرت < نيردأ ىلإ لوثي : هترابع ح 0
 لامي : هاذ ح (4) ةفلتخم : ع © . قالطإ : اداز م « ح (9)

 ىضأقلا : سقت ح (6)
 - قابل ةقلع : م ء م 0/0 ةمدقلا مجار . ه 4 -# ماع قوت . ىنالقالا ببطلا نيا

 تس ضاىعألا : أنلق ؟ ضاىعألا ءاقيب لوقب نم. لوق نم ش

 دمع ركب وبأ ىضافلا يرعشألا مامإلا 9

 ىلإ مجري ءاقبلا نأ هيضترن ىذلاو . ماعلا قج ىف معلا ةبثع «هدوجو
 انمزلل كلسملا اذه كلسن لولو ؛ ديزم ريغ نم رمتسلا دوجولا سفن

 رجيو «ءاقب امل تبتن مث ءةيقاب امنوكب ةيلزألا تافصلا فصن نأ

 , اهدق ءاقب انردق ول مث . ىنملاب ىنعلا مايق ىلإ لوقتا اذه قايس

 . .لوقلا لسلستي مث «ءاقبب هفصن نأ انمزلل

 ؛ الا لع اباكعأ دج انما تويث لع“ ” ليلدلا : ليق نإف

 الاد كلذ نآك كرمتلاب فص مش , كر حتم ريغ ارهوج اندجو اذإف

 لاح ىف رهوجلا نإف ؛ ءاقبلا يف يقحتم_هنيعب اذهو « ىنعملا ددحت ىلع
 هوكي فصتا دوجولا هل رمتسا اذإو « ايقاب هوكي فصتر ال هثودح

 ةباثمب وهو « دوجولا رارمتسا ىلإ عجار ءاقبلاب فاصتالا : انلق . ايقاب

 قع أذإف 4 اعدق مسي 5 ثودحلاب دهع ثمدح ناكو دحجو اق ١ مدقلا

 ىنعم مدقلا نأ ىلع كلذ لدي الو « اميدق قالطإلا ىف يمس مداقتو
 نوركستت ىنلا اف «قابلا سقت ىلإ ءاقلا مقربس.فإ : ليقف

 ءاهؤاقب لي
 ماودو ضايب ءاقب انردقأ ذإ انإف ؛ أاهمدع لاحتس ال تمس ول اهنإف

 داوسلا سبل ذإ 4 داوم ةيقعبف هوافتأ روصتب : « هذوجر

 رادملا 0 م(5) 1



 دا نب ٠ : ضايبلا نم وأ اداضمو ء ضايبلا

١ 

 نم هعنمو « داوسل

 35 ا 4

 ؛ هنا مادعإب مالعتا قابلا نأ نم سانلا ضعب هليختي أمل ىنممالو

 ةردقلا قامنل ىنعم الو« صحم قز ىفإ مدملاو « مدملا يف مادعإلا نإف

 ,دوجوملا مادعإ ىلع ىرابلا رد : . لئاقلا لوق ليصحتو . | ضعلا قتلا

 .. دوجولا نوكي. ال نأ ىلع ردقي هنأ كإ لوؤي.
 , ةيقأب ريغ ضارعألا : انلق ؟ رهاوجلا مدع ىتعم اف : لبق نإف 7 ١

 مدعنيف أهقلخم ال نأ ضارعألا هنع عطنقا رهوج مدع هللا دارأ اذإف
 ضرع الب رهوج دوجو ليحتسي ذإ كاذذإ رهوجلا

 امو ةينب ضارنألا لس ذأ اوم. اف وفن ةلزتعلاو

 ةلاحتسا ىف انوقفاوو « هيلع أرطي دضن مدعي اهإف تايقابلا نم مدعي
 ؛مدعت رهاوجلا نأ اومزو : ليوط طبخ ىف ةتادارإلاو تاوصألا ءاقب
 هسفن ىف وهو «©”رهوجلا داسضي, لحم ريغ يف ءانف ىلاعت هللا قلخي نأب
 ابضعب ءاقثاو رم وجا ضع ف مدنع ليعتسي م ءهسقب م ضرع

 لاعت شا ءامسأ [ اسف © لقا

 . [ممالاو و ةيمسنلا ىف مالكا ] 00

 مسالا ىلع لابلا سلا .ظفل ىلإ قملا لهأ دنع مجرت ةيمسقلا .

 ةيمسنلا لوادموه لب « هظفل ىلإ عجرب ال ممالاو

 هن موه اكو «ةيسن هلوق ناك ديز .لثاقثلا لاق اذإذ.
 ةيمسنلا ةءاثع ةفيصلاو فصولاو « ةلاحخلا هذه ىف ىمسملا رم مالا

 فصولا لولدنم ةفضلاو « فصاولا لوق فصولاف ؛ مسالاو
 ةفصلا درت دقو «ةيمسنلا هب دارلاو ٠ ماب

 . عطقلا غلب ام كلذ ىف مالكلا غلب الو « فصولا ام. دارل

 فصولاو « ةيمسنلاو مسالا:نيب .ةيوسنلا ىلإ ةلزتسملا تبهذؤ .
 ..ىرابلل نكن ملول : اولاقف «ءامنشت ةعدن كلذ ىلع اومزتلاو « ةفصلاو

 « نيفصاولاو نيمسملا لاوقأ ةفصلاو مسالا نإف « مساالو ةفصلزألابف 8
 هلزأ ىف ىلاعت لوكيل أ منو ممدنع لوق لزألا ىف نكي راد

 نيماشملا عاجإ ا مغا رو ؛نيدلا ف ّوراف دف: ةيهولألا ةفيصا 0 1

 ءلصفوأ بالك اكذب موب ؟ علا وقلب ل خااتاعم ىف لصف : 2(
 | يا 1 : : : + ماتيصترا امارؤهو

 ش دقو : صق م (5)
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 , ىمسلا هن دازيو «ةيمدتلا قزافير مسالا نأ ىلع ليلدلا 00 مم

 , 0 «ىلعألا كبر مس 52 : ىلاعت 0 وق أهنم ؛ ىلاعت هنا باتك نم ىأ

 هرع لاقو ؛ نيرك اذلا ظاقلأ نود قامت ئرآبلا دوجو حبسلا امإو

 نود نم نودبعت ان» : ىلاعت لاقو ؟ 96 كبر مسا كرابت » : لجو

 0 1 0 5ؤاباو متأ اه ومتيع ءامسأ الإ هللا

 اودنعاملإو ءمالكلاو اففللا أوديع' م مانصألا ةديعنأ مولعمو

 ؛ تائمسنلا ال تايمشملا

 اما تيمستو ة علت ىلاعت هل نأب لوقلا نوماسملا قاطأ : ليق نإف

 .©0ةملآلا ددعتب كح كلذ ناكل « ىمسملا وه مسالا ناك ولف

 :.ناكلسف' كلذ '”باوج ىف انلو

 ءهركتن الام" اذهؤ ؛ةنمستلا مسالا داري دق لوقن نأ ءاهدحأ ٠

 , © ثائمسملا ىلع ءامسألا ىف قالطإلا لدجيف

 ..نره ءامسألاف مر مينا بف لمق ىلع لد من مننا لكذأ ىباثلا هجولاو

 هيف 5 م 2 ' ةعذقلا تافصلا نع 9 امو. ؛ةددنتم نمو 0 لانُفألا

 : ةًاهددمت ايضب ادهم الفل لاؤحألا موا 5 ةيشفنلاثافيغلا لعل دامو ؛ ددعتلا

 ١ همرل 3 ىلغألا 9« 200. ليادلا نإ هعرابع حا(ل):

 0 :152 بسوي ؟ [قإبآو أ :صقم (4) اله : ه6 م نمرلا (©)

 0 باو: صغ م(5) ش الق : دار ع (©)

 تايسسنلا : مء ح (4) وهو ؛مءجح (0)

 ع

 لف
 1[ قام ةائاسأو عرشلا] ظ

 امو؛ذ ا:تلطأ ةتافصو' لاس هلا ءاهسأ ىف :ةقالظإب عرشلا دروأم

 ش ضقت م مالو نذإ هنفادرت م امو.« هانعتم ءهقالطإ نم عرشلا-عنم

 .؟ عمسلا دراوم نم قلتت ةيعرششلا ماكحألا نإف ؛ مزخت الو ليلحتب هيف
 .عمسلا] ود كح نيتتماتكل 0 عرش ريغ نم مر حنوأليلحتي انيضقولو

 ظ نكل 0 عرشلا ىف هَ عطقيام دورؤ“ قالطإإلازاوج ىف طرتشنالمث

 ةيعرشلا ةسنقألانأريغ . فاكوبف مل املا سجو مل نإو لمعلا ىضتقإام
 : عاف «ةفصوو ِبّزلاةيمشت قاب كسقلازوجالو ءلمفلا تانضنقم نم

39 

 : [ ملامتاءكا ء هللا أعم |

 . ماسقأ ةثالثئلاعتو هناحبس تلا ءاعسأ 0 ر غ انخييشرمدق

 . ع هب ةيمننتلا تلدام لكوهو.« 22 هنإ "لوقتأم هئاعسأن م لاقو
 _ هن ةيمستلا تلدام 0 « هزيغ نإ 1 ”الوتام نا م نمو دوج

 ”هيزاذأ ل راسو هني مب شارع ماك انا ساكو :
 000 لاقيام : هاذ 20007 نذإ ريغ نم :ع(1)
 ٠ لاقي ملا ح نع تيبثملاو خا... , لك رهو وه هنأ : .انيترابغ م "ل
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 سلو ؛ ىلاعتبرلاوهو «مسالاوه قلاخلاف ًاقلاخ ىمس اذإ ىلأعتو هنأحبس
 . ماسقألا عيمج ىف كلذ درطو « لاخلا مبا قالا الو ءقلخلل اما قلاخلا

 لزنتت ءامسألا نإ ؛ هنع هللا ىضر.انخيش ةقيرط اندنع ىفترلاو

 . ققحتم توبث ىلع تلم اين ضتقت ملو تقلطأ اذإف ء تافمصلا ةلزنم

 ناكو « قلخلا وهو توب ىفإ كلذ فرص بجو « قلاملا هلل : انلق أذِإف

 , تالا ىلإ ةققحتم ةققحتم ةفص قاملا نم عجرتالو « قلملا هل نم قلاخلا ىنعم
 فصتب ال :انتعأ لاق كلذلو . قلخلا تابثإ ىلع الإ قلاخلا لديالف
 فصو وأو « .لزألا ىف قلخال ذإ « ًاقلاخ هنوكب هلزأ ىف ىلامت ىرابلا

 060 ةردقلاو ىلعلا نأ كلذ نم جرف . زوجت ناكر داق هنأ ىنعم ىلع كلذب

 ىلإ لوؤي كلذ ىف مالكلاو .نامسا امه كلذكف « نيتفصاناك اك
 | هقالطإ عنم و اظظفل قالطإ ىف عزانتلا

 وأ « تاذلا لع. لدي ام ىلإ | ممقتت هناحبس برأ ءانسأ ميج مث
 . "لدي وأ « لامفألا ىلغ لدي ام" ”'ىلإو « ةهدقلا تافصلا ىلع "لدي

 ريض لإ نيشن نآل نحنو هنع هنأحيش ىراب | سدقتي أوف قتلا. ىلع

 . زاجيإ ىلع ةروثأللا ءامسألا

 , ناخب ىرابلا سلا مس ا ذي هأ ساب | » امأف
 هلصأ م عا

 : ليقو ٠ :امظعن هيف ماللا تديزف « هل . لبق م . هل قاقتشإ الو

  ىلدي ام.ىلإ وأ : 50-2 لمفلاو ليلا :م6ح0)

 . لقدتو: ج67 ,... يشوأ: حافلا ١ طياشوأ ح0

1١ 

 .ااهيلتىلاىف ”"”ميظعتلل ماللا اومغدأو « ةللختملا ةزمهلا وفدح مث« هلا
 :.ةمللا لهأ ضعب ؛ لاقو : امظعت ماللا' "هيف تدب زف مال ' 7”هلصأ : ليقو 5

 8 ةدابعلاب دوصقملا 500 هللا 3 ديعتلا وهو( هلاثلا . نموه

 ايهانعمو « ةمحرلا نم ناذوخأم ترامسا ايه : 4 ميحرلا نعرلا 5

 هللا هب صتخب نمحرلاناكن إو «””ميدنلاو نامْدتلاك« نيققح ا دنع دحاو

 ةدارإ ىلإ نيققحم ا دنع ةفورصم ةمحرلا م . هريغ هب فصوي الو ىلا .

 لمحو . تاذلا تافصنم نامسالا ن وكيف « هديعىلع اماعنإ ىلاعت ىرابلا

 ىلإ ””ميحرلا نمحر لا دوعيف « ماعنإلا سفت ىلع ةمحرلا ءاماعلا ضعب

 ٠ .لاقألا تان

 رم + يتق ؛ كلا اوفا م كلا وذ هانم : « كلما » ٠

 :مهضعب لاقو . لاعفألا:ءامسأ نم وهو قا كإملاف « قلملاب هرسف

 هأتغم « هلاع عافتالا كلع نالف : لاقي ذ | ؛ عارتخالا ىلع ةردقلا كلملا

 قات براد« تاغسلا ءاسأ نم كلذ ىلع مسالا وكي « نموكتت

 . كلام لازي الو لز |

 هانعمو «ةهازنلاو ةراهلطا وهو سلا نم لوف : « سوُدقلا »

 ؛. , هلصأ : صقن م (8) مظعتلل ماللا : سقن ح )١(

 هانعم : سقت ح (4) - 0 فق : سقم (60
 نامدكو هع وهف بارشلإ ىلع همدانو 6 مدان ىأ نامدت لجر : .ةغللا ق (6)

 ها محرلاو نتحرلا : م (5)
 ممر



 اا

 هنيزتتلا ءامسأ نم'

 راطوأ نمن أر خأرتم- ابن ألا: [ةسدقم ةنمدقلل' ضرألا ٠ تنمسو قيلاو

 ٠> . كلذل سدقلا ؟”ةرضخ نانا تيمسو « ةرئابجلا

 نوكيف«ةصيقتو.ةفآ لكن م ةمالسلا وذ هانم ليق : « مالثسلا
 , سطامملاو كلاهما نم دابعلا ميلست كلآم هانعم ليقو 4 هي زيقلا ءامسأ نيا

 ىلإ مجريف « نانجلا ىف نينمؤيلا ىلغ مالسلا وذ : ليقو.؛ةردقلا ىلإ مجريف"
 نين الوق مالس» : .ىلاعت هللا لاق « يلزألا لوقلاؤ.ميدقلا مالكسلا
 6 ميحر بر

 قينتصتلا وهن ناعإلا تإف ؛ قدصملا هانعم ليق : « نمؤلا د
 عجأ مسالاف ء

 عزفلا نم * راربألا نم وي“ 'ىلاعت هنأ هانعم نماؤللا ليقو+ مالكتلا كلل

 ىلافت برا نإف « لوقلا ىلإ مسالا فرس لمت كلذ ىلعو:« ربك ألا“
 اوفارمت ال ١> ىلا هلوق عهحتشمو ا ربك الا 'نضرملا مون

 ةئمألا قاخ ىلع ةردحقلا ىلإ مسالا فرص زوحيو : '”« اونزحن الو

 . لاقفألا ءاعسأ نم نووكيف  ةفينافظلاو ع

 قدخصلا'لؤقب: هلسرو هت قدصم لاعت .ثرلاو.

 هدأبع نمي“

 ٠ رئاظح : م« 4 قوز

 مسالاو : ح0 همنا مع 4 سي (؟)

 لد (5) ماء < نع تيلاو 6# ىلا : ضل (5)

 مي: 41 8 تلصأ (5)

 م «”ح نع :ءاسبثأا ايل 211

 ”تجرأو تقرأ ىف تش رهو تعم ىف

 نم رك : برعلا

 عامي ١

 .يكميف دهاشلا ىعم. مسقني م ؛ دهاشلا هاتعم ليق : < نمنملا د

اقثم هنع تبرع. ال .ىذلا ماعلا لع لمع
 ئقلا :لغ..هلجب نكي و ةرذ ل

 40 ايليا لاق ؛ تبسك : اع سفن لك,ىلغ.دهشي ىلاعت برلا نأ ىني

 يعم : ليقو.؛ ٠سيقرلا نيسفت :: قايسو. .« بيقرلا وه : نميهلا سقت ىف

 تقّوأو تقر - مثوق سأيق ىلع اه ةزمهلا ت تيلقف نعؤملا هلصأنميهللا

 5 نيمألا :هاتكم م 1 نعؤلاو ؛ :

 قا تا 0 . هدعو قداصلا وهو.

 ١ لوق نمو .؛ ةر ,ذقلا لعب ةيلغلاو  بلاغلا هانعم : « زيزعلا »

 ةبلصلا ضرألاو « ©" 9 لص سلع م نم ةأثعم 12 رن

 رت

 هيي ال« يبا ززلا ليقؤ ؛ ايموقل أزا زازع ىلا.

 , هب زمتلا ىلإ.

 معلا ت ريح : مليت نم «حالصلا ردسقم هاتعم ا راتلا»

 رابخا . ليقو 0 اذ لامفألا ءايسأ وب وب 0 ريما . ريسكلا

 ىلإ امإو لذدعفلا ىلإ امإ مسالا عجريو ؛ ديري أم ىل لع دابعلا لماح ةأئدما

 نذضاقلا نصت هنف زا وب ال. ىذلا هانمم راما : لبقو ؛هيع ةردقلا#

 هللا هجر ه 6 وأ ماع قوت . ةغللاو_وحتلا يف نيرصبلا ما امإ دحأ نب ليلخلا )١(

 تجرأو تترأف تجرهو تقره : م ةرابعو ؟ تجرأ تقرأ ! ىف تجرهو : صق ح (9)

 هانغم لقا ٍرابجلا : هترايع ح (8) بلس م 6 ح (6)

 1 رسكملا : اصقن مح ؟ رسكلا : ل (©)

 وع اربجو 1 صقل م ؟ وع ريجو ريماف : ايهترابع ل ءح (5)



 نقال نق

0 

8 3 

27018 

ٌ 1 

0 

0 1 

 ع د

 0 ل

6 . 
0 

 كك

 3 ذآ 3
0 
 . دا

1 

20 

0 
]| 3 1 

0 

/ 1 
4 

 ا 5
 1 إ

 ير

 ا

 ,ىديألا تتافو تقسو (”تلقارأأ اذإ ةلختلاو . نيدئاكلا دينك هلانيالؤو .
 . هريسفت ىتأ ام لع لاعتملا نعم نم رابجلا نم برقيق ؛ ةرابج ةلخن ليق

 1 «ميظملا » و« لاغتلا »و +«”ىلعلا » ىنممو انعم : «ريكتلا »أ ٠ ادا

 سدقتلاو ىلاعتلاو هيزئتلا ىلع امسألا هده لمح نم ءاماملا نمو..'دحاوأ.

 ءامسألا هذه لمح نم ةمئألا نمو . قتلا تاعمو ثدحلا تارامأ نع'

 ؛ هقاخ برلا فلاخي اه. ىتلا ةيهؤلألا تافص عيحي فاصتالا ىلع.
 دعب الو ؛ نسحأ اذهو « هيزتتلل اهئمضن ةقيرطلا 0

 . تابثإلاو ىنلا ىلإ مسقتت ناعم ىلع دحاولا مس الا 9لاهتشا ىف

 قلخلاو نس هأنعش قلاحلا امأ :.« روصلا , يرابلا 00 2 لس

 ىهس كلذلو ؛ ريدقتلا هب داربو ,هيناعم نهظَأ وهو عارتخالا هب دارب دق .
 نورسفلا ل محو . ضعب ىلع لعنلا تاقاط ضعب هريدقتل « ًاقلاخ“””ءاذحلا

 .ريدقتلا قم نم ىلع 9« نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف » ىلامت' هلوق

 .روصلا عدبم زوصملاو ؛ قلاحلا هانعم ىرابلاو 0

 يحس ةنئمو 9 رتسلا ةغالا ف رفعلاو 4 راتسلا هأتعم 2: رافغلا:»

 . ىلع هلج نكيو « باقعلا كرت ىلع رتسلا لمس نكمي مل. ار فقم رففللا:
 0 لجألاو لجاما ىف هحضفي ام ديعلا نع رد ىذلا لا ماعنإلا

 ماا عرتأ لقزأو دلا تن 57 ةلختلا انديدشتو 11 را م يوم

 ا ٠ م + ع نع ءانتنأ امو ؟ لامتسا : ل (5)
 ! 1 11غ : 56 2نونمؤلا (5) م 6 ح نع هاتتثأ امو ؟ وذحلا : ل (0)

١ 

 دميرالو "د ىلإ هل كو ُُ رماظ : راها » ,

 ظ . هوحنو كالهإلاكةربابجلا لذ ىتلا لاعفألا ىلإ هفرس

 0 معلا مام : 6 ةيناهؤلا 3“

 3 قولا نم ىأيسو « هب عاشمالا مديوقزرا قلاغ : «قازرلا)

 أف. تملا متفلاو « قئالملا نيب كاملا هانعم ليق : « حاتفلا د

 انبر » : ىلاعت هلوقب "ينمملا وهو: « (حاّتف كالا ىمست برعلاو ءةغللا

 ىلع لم ءاذإو . اننيي محا :انّير هانعم 17« قحلاب انموق نيبو اننيب' تف
 لاففألا ىلإ هفرص.نكميو +ميدقلا لوقلا ىلإ هفرص نكميف ماحلا

 . رصنلاو ميتفلا عدبم « حاتفلا : ليقو . نيملاظلا نم نيمواظملل ةفصنلا

 .ةقلابا ةيبأ نم ليف ءانيو ؛ ةقلبم ىلع ماعلا : منعم «.يلعلا ». ٠

 وانعم ضباقلاو ؛ لامفألا تاقص نم: « طسابلا «ضباقلا »

 ' .٠" دارأ نم ىلع قازرألا عسولا « طسابلاو ؛ دارأ نم ىلع قيضلا

 : .٠ نهاظ اهعانممو « لاعفألا تافص نم : « مقارلا « ضفاخلا

 ىااعملا "رهاظ « « ريصبلا « عيمسلا « لذلا ءزملا » "”كلذكو ٠

 يبا.« هلا لوق ىلإ هفرض نكمو +5 احلا : هانعم لا 7

 م6 ح نع تيثملاو ؛ معتلا خام : سقت ل (*) ا تنتللاو ؛ ىلع : ل1)
 ش 1 0 : ها: 3 فارعألا (5)
 ماج نع تيثلاو ؟ كافكو : سه ل (58)



 م

 باوثلا ىف .ةازاجلا لامفأ ىلإ هفرص نكعو اهل ءازج سفن لكسل

 ظ . باقعلاو

 تيبس كذنمو تاس هاجم امل د ليقد

 ل يعل, ميش ناب ققوسوللا عر "أ

 . هلق هلام نش ىذلا وهو « 58 هأئعم «لدملا» /) 

 :نم اذ! وهو « لمجأأ * ةأثعم ؛ ليك فطللا : ليق .« فيطللا »

 ْ ظ . معلعلا ٍ .ةأننعلم 4 نيبحلا 0

 ىلع هلمحن الو“ ةانضعلا تاللز هزفعسن ال ئذلا :هأثعم 6 مدخلا ه8

 هيزنتلا ىلإ مسالا .ىتعم 7 عجربو أ اهحلابنأ .لبق مب وقع لاجعتسا

 امإإ مسقنب هأتعمو ؛ فعلا ميلحلا : ليقو . ةلجملاب فاصنالا نع يلاعتلاو

 , ..نايررق ناهجولاو ءماقتنالا كرت ىلإ امإ و « ماعنإلا ىلإ

 : مسالا وكيف ف مايل مركش طماع ىزاجلاهأنعم :«روكشلا»

 لدا نيثكلا ىله لن روكشلا : .لبقو ؛ جاودزالا © ىعم نم

 م6 حرمع تياملاو : هلابك مل( 0 هلم : م 00

 مركش ىلق نم ٠ ح(5) : مجريت ٠ 3 ءحام

 0 يلا ع6 ىنعم ىلع : ذم ء ح (8)

1 

 رتل

 عجار .أذإ اذهف 7" نيفطصملا دابملا ا ىلع ىلا روكشلا : ليقو ؛ .ليلقلا

 نكد ا ا 0 د كرش
 قا لو وول لاو ملف سالب « ظيفحملا»

 ريدم وهو « ظفاحلا ظيفحلا : .ليقو ؛ هماع هماع هاتعم ؛ نأ أرقلا ظفحي نالف

 0 | , كلاهملا نع مهلاكو قالختا

 .ردقما هانعم ليقو ؛ تأ وقألا قلاخ هانعم ليق : « تيقُملا »

 ش :.رعاشلا لاقو «رداقلا هانعم ليقو .؟ هردق ىلع ءىش لك عدبم و

 . اتيقما ةتابمإ ىلع تنكو 2 هنعسفنلاتففكَن فض ىذو

 001 0 . "7هءاسإ ىتحا ًارداق هأنجم

 أ: لوقت برباو , لكلا هانس لبق: «بيسملا»
 5 ا يأ ىسح)لاق نأ ىلإ هتلماج هانمم « هسا
 ...لوقتلا ىلإ مسالا عجريو « قالا بساحي هانمم

 1١ ٠ .هريسقت قبس دقو« ميظعلا : هانعم «ليلخلا»

 اسرق رولا هانعم ليقو ؛ لضفلا هانمم ليق « ميركتلا د

 . ميرك سيق لك اكو ءمارك ى ست لاومألا نازخو ؛ ىلا

 .--عمش ةهنع بزع ال ىذلا ميلعلا : هأتعم « سيقرلا

 3 فيءاسإ ىح : أعمق مح (؟) 000 1 0 نيعيلملا :م(1)

 ا ا . لا ... لاق نأ ىلع هتلح : م ()
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 لإ عجار وهو « نيعادلا ءاعد ةباجإ ىلإ هانعم مجري : « تيجلا» 0
 ؛نيجاتحلا فاعسإ ىضتقت ىتلا لامفألا ىلع هلم نكعو « ميدقلا مالكلا
 ' 020 هي ةتفسأأ اذإ , ةسمتلم ىلإ تالف تبِحأ : لاقإ

 دوجلا اذ نإف « داوحلا ةاثمم ليقو « ماعلا هاشم لبق 6 عساولا » ٠.٠
 ()ئننلا هانعم ليقو ؛ نطملا قيض هنع قنيو ؛ ردصلا ةعسل فصو
 ليدعتلا 7 باب ىف ىلا ريسفت ىتأيسو

 ؛ هريسفت صدقو « الامان ليقو؛ ملا ءانمربق: م يكمل
 ١ تملا 21 ةأتعم ليقو

 ىأيسو « هئايلوأل حمل هريسفتو « داولا هانعم ليق : « دودولا »

 . دودوملا دودولا ليقو ؛ هللا ءاهنإ هلو م ةبحلا ريشقت

 ممنوق نم هلصأو « لاعفلا نسحلا هانعم : ””مياجزلا لاق , «ديجلا»
 هننو ؛ ىعارلا اهدجأو « ةبيصخ يأ سور تفداس نإ ةيشاملا تدحم

 خرملاو . نافعلاو خرلا دحمتساو « ران: رجش لك ىف : برعلا لوق

  ظح ىلع لمتشا هانعم دحيم ساو ؛؛ أم تزعل دش ناترجش رافعلاو

 ةلج نكمي داوجلاو . داوجلا "نم برقي كلذ ىلع ديجلاف «”ريبك

 نع هانتادأ امو ب ىغملا : ما1ل) باويأ : مع ل (9)

 وأعكا ماع ىفوت « ةفللاو ونعنلا ىف روهعملا مامإلا حاجزلا ىرسلا نب مهامأ (؟)
 . اريثك :م ع« ح(4) ا 1 : . هللا هجر - نيك ٍ

 : م 4 ح نع تبنلاو « ىلإ : لاه)

 1م

 لح كمي« مانإلاو دوجولا ىلع زدتقملا ىلع هلمح نكعو « معنملا ىلع

 1 . عركلا نع عئاش دجلا نإف « مركلا ىلع ديجلا

 و0 رشملا مو. ىنوملا رشان : «ثعأبلا» .

 . مألا ىإ

 يلا هانعم ليق « « ديبشلا» . هقلخ ءانف دعب قابلا : « ثراولا » ٠

 ::هانعم ليقو .؛ دوجولا سجاولا : هانعم ليق 2« قحلا » ...قبس اك

 . .٠ كلذ ىلع لامفألا تافص نم برقي وهو « قملا
 : هانعم ليقو « مهحلصي امب هقلخ ىلع مئاقلا : هانغم « ليكولا »

 . نيتملا انعم ليقو ؛ رداقلا : هانعم« «ىوقلا» ..ةءزيلا رييدت هيلإ لوكولا

 قئالخا أ وتم هأئعم : ليفو“ رصانلا : هاثعم 6« لولا >' '

 | : ديلا ةقيقح ةقيقحو . : . دومحلا : هانعم 6 ديلا ) ٠

 : هانمم .ليقو ؛ تامواعماب طحنا ؛ ؛رلاملا هانم ليق :« ىصحملا» 2001
 . ةغللا ىف نارهاظ ناهجولاو ؛رد اقل

 « يلا « تينلا « بلا« دين ديملا « مىدبلل . ٠١
 ْ ش ش 09 ايناس: -

 لس لا تعب هأتعم لبق

 ءافخال

 1 4+ فل 10 + مامنالا : ست ح00
 نيام : خا امان م( ل ديلا : م (09)



 لي

 ىنهو ؛لآلاولاجلا ىف قئالخلا ريدم : هاتعم: © مويقلا » !

 . لامفألا تافص

 : ىلامت هللا لاق . دجتولا نم ىنثلا : هانمم ليقع.« دجياولا »1 00

 . "6 كدحتو نم متلكس [ثيح نم "نهونكسأ » ا ا

 9 دحوتملا :.هاتعم :4 ةدحاؤلا » .'ديحملا : هاتمم ء4 ثجاملا » 6 0

 ىفالو هناذ ىف) هل ليثمال ىذلا : هانمم ليقو ؛ ماسقنإلا نع كلاتل
 . 60( ءايييتال لت لهد ,هئامسأ ىف الو هلامفأ ىف الو هتافص

 ا ل ا ع ع تسلا

 هنإليقو , كلاملا هنإ ديسلا ىف ليقو ؛ ديسلا وه: ليق ««دمصلا» + ١ 0 ظ

 ًابيسو» : مالبسلا هيلع حب ةفص ىف ىلامت هلوق بايع نبإ رسفو :.بلملا
 ى هيلإدمصنىفلا ديصلا» ليقو ؛ « اهلح » مانعم : لاق © وصحو 3

 ل فوج ال يذلا دمصلا ليقو ؛ حاولا ظ 0

 «رخآلا ل لوألا رخؤملا « مدقللا ءردقلا «ر دقت ءرداقلا » 0

 0 ظ يتلا ةموهقم
 الو اق اس تلا ف عنا رق 0
 عاقل

 دوجولا : م 6 دحوتملا : صق ح (؟) 1: 58 م قالطلا )١(

 16 1315 2 رم ةروس نف ةبآآلاو نيسوقلا نيبام : اعتق ماء م (©)

 هأتعم : سقت ح (5) 0 8#: م نارمح لآ (5)

 اه

 ف امدبأ عياوع هنقلخ نع : حتما "7 ىه .:, ليق « نطابلاو »

 . .تايفكلابحلاعلا.: 0 ليقو ؛ ؛هراضب

 فقع لح نم ىلع هماعثإ عجل .ىذلا : :«باوتلا » , ةيربلا قلاخ :« ربلا»

 . عوجرلا ةبوتلاو « هعاطلا مازنلإ ىلإ عجرو ؛ نيبنذملا نم ةرارضإ
 . راج اذإ طسقو ؛ لدع اذإ طسقأ لاق, ؛ لداعلا :« طسقللا »

 :ليقو“ عبلاوم ليقع « ميدبلا» : ىداحلا : هاتمم ء«رونلا ».

 . هل ريظن ال ىذلا وه

 وه : ليقو ؛ ماملاوه : ليقو 4" دشرملا هانعم : لبق هديشرلا»
 ١ ١ صقتنلا تامسو ©*!تايندلا نع ىلاعتملا

 . هريسقت قبس دقو « ميللا هانعم « «روبصلا 0:

 لصف
 [هج ولاو نانيعلا وناديلا ]

 ةتباث تافص هجولاو نينيعلاو نيديلا نأ ىلإ انتعأ ضمب بهذ

 اندنعسصي ىذلاو. لقعلا هيضقلود.عم بل اهتابثإدلإ لييسلاو :ىلاعتبرال

 . دوجولا ىلع هجولا لهو «رصبب الع نينا لو . رداع نيديلالع

 تلدام ىلع ةيلا ز امتألإ راصو ةيعمسل
 نع حتما ذإ ا ذإ سيب خي وت يف ىلاعت هلوقب لدتسا « لوقعلاتالالد هيلع

1-8 

 ةعمسلا تافصلا هذه تدثأ نمو

 ام لو م وها: قت حا(
 ا : ل (4) ... دهرلاوه ليق : امهترابع مءح (©)

 ا يطيع 2 2.
 .... هولا
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 هجو الو“: اولاق . 27« ىدبي تقل امل دهست ْنأ كذتمام»: دوحتسلا

 '؛ ةردقلاب "'ىلاعت هل ةعرتخم تاّعدبملا ةلج ذإ « ةردقلا ىلع نديلا لج
 (نِإَف ؛ ةندس ريغ أذهو ::صئقف ا ةدئاف لاطبإ كلذ لع لا قف

 الف 0 ًارداق رداقلانوكب وأ « ةردقلاب الأ | غق ال قفا أبا كتنيضق لو هقعلا

 م1 .:ةردقلا ريغب مالتنلا هيل

 هل دحتسل .نأقحتساام هيلع هللا تاؤاص مدآ:نأ «انلقام م سس ىاممو

 عمدا قلخ عوقو 6 'ءهاتدعال هدو

 "سجون ١ ىئدقم هيلع قفتم كلذو ؛نديلابقلخلا نم نمأ و ١ نعصصخأ ل

 عطقلا قَفَع لكلع بجو اذ . هّنبازعأي اباد وتساب اعإو «لقعلا

 'ىضتقي ةنآلارهاظو « نيديلاب قلخت هنآل هل دس مل مالسلا هيلع مدا نأب

 ًاذإ كورتم رهاظلا آلا هتمضتان .مدآ ضاختخالا دوحسلا ءاضتقا
 ةردقلا 0 هن قلطا عقي ىنلا نأ 5 اح لقملاو

 كلذأ*”رئاظنو رك ؟نلابصيصختلاب ذابعلا ضقت 5 ركست ىف دعت الم

 ضاصتخاالو هسفن ىلإ ةيعكلا فاضأ همسازع هْنإَف ل5 0 هللا باتكىف
 هع

 خور نانأب هقالإ ةيدوبعلا ةفصب نينمؤملا فانمأو , كلذب ا

 ىلإ مسقت ةفامإلاو 1 اى
0١ 

 رش ةفانإ و : كلم

 م نع تبثلاو « ىلاعت هلل : اصقن ح ء ل (5) م6٠: ؟ه2 ص(1)

 قلخلا هي معقب : هترابع ح (4) م ؛ خ نع تبئلاو : "هنأ : - صقت : ل عز
5 

 ْ 1 ش ريظنو ::م (8)
 1 .ريثك 7: ع (5)

 ةفاضإو ١ :ةفع ةفاضإ

 ١؟ هع

 « اقافتا سجاظلا ةلازف "”نينيملا ركاذ ىلع ةلمتشملا "”ةيألا امأف

 ىرحيت »: مالسلا هيلع"حون ةتيقس نع ءابثإلا ىف "”يلاعت هلؤق كلذكو
 . ىلامت' هلل ائيعأ قيقحتلا ىلإ ٍنيمتنلا نم دحأ تبثب موو اننيعأب

 كالا طولا ناكملاب انم م ضو « اننيعأ ىرج ام .ةالب لاو

 آل هذه يف ف نيعألا دارلل ليقو ٠ هتياعر رهقتكتو هتانع هطوحت

 | انهو اكلم يلاعت هللا ىلإ تفيضأو « ضرألا نم ترجفتا ىتلا نيعألا

 , كعب 80 ريغ

 "3 3 كالا لالجلا وذ كيو ةجو و قيو » كلمت هأوق امأو

 ةفس قالا هن د قباب صتختالذإ « ةفص ىلع هجولا لجل هجوالف
 ىلع هجولا لمح رظألاف ؛ ةبجاولا هتافصب قابلا وه لب ؛ ىلاعت : 8

 ؛ قام شا لإ برقتلا اهم دارب تلا ةمجلا هجؤلاب دارملا ليقو . دوجولا

 ْش ىنعلاف . هلل نع لاتتما ةهل هانم لاعت هللا هجول كلذ تامف : .لاق-

 | . . طيح هللادجو هب ادت ملام لكذأ هلا

 سعاوظب تافصلا هذه ت تا "يس ابامصأ نم كاس ن مو
 0 ايي ال ا

1 
 يملا : ماء (؟) 1 ةيألاو : م (1)

 :  هغ ةرمقلا () ىلامت هلوقوهو . م « ىلاعت هلوق ىف كلذو : هترابعح ()
 9 ه وع نم رمحرلا : مأرأ "لاو لالحلا وذ » : 'اصقت م , ح (5) ديعب اذه : هترابع م (5)
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 كبر عأ ءاج "أ «« كبر ءاجو » : هلوقي ىنعملا لب ؛ كلذ نع

 ا 0 لدملا هكحو لصقلا هواضقو

 اظن ةدارإف ىسألا ىذب ألا نع رييعتلامالكلا مث عئاش نمو

 لب «هلاقتا ضرغلا سيلو « هاوس نم لطب ريمألا ءاج اذإ : لاقي ذإ

 «بحر ”لاجم ليوأتلل ناك اذإو . هرجاوزو هصاوأ ذفاون لاصتا دارل
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 .فاضللا ةماقإو فاضل فذح دعي الو هلل ءايلوأ نو راح نذلا ءازج
 : ًاميصخت هماقم هيلإ

 هءارعن هللا غايسإ ىلع لوزنلا لمحت نأ ثيردحلا ليوأت ىف هجتي امو
 مهل وهذو « نايصملا ىلع مرارصإو ناودعلا ف(” مبيدات عم] هدابع ىلع
 . ةرخآلا رمأن م هددصب مهام ركذتو  ىلاعت' هللا تايآ ردن نع ىلايللا ف

 لت : لاقيق ؛ عضاوتلا ةدارإ ىلع انم دحاولا قح يف لوزنلا قلطي دقو
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 «يباعلاتابثإ ىلإ لصوتلا ليبسنم قبس ام سسح ىلع اهاتمسقو ةلالدلا
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 : 20 ( رخ! رهوج ىف رهوج مئاق ضرع رثأي ال كلذكروي
 لع اهعامجا ردقي ىتلا رهاوجلا نأ هأنإ ركذامب تيم اذإف

 غو ىضغيف ؛ اهمدمك هدكحىف ©” اهدوجوو « هيف ةرثقمريغ كا ردإلا

 كلذو « ةصوصخم ةفص ىلع بيك رثو ةينب طارتش رتشأ نب عطقلا لإ كلذ

 . اندوصقم يف عطاق

 هكح طر هلا نأ « « ةينبلا طارتعا ىف ىف هب كسلا ىوقياممو

 ولا نوك ناك امل : ةلزتمملا تلاق كلذلو « اًبئافو ًادهاش درطي نأ

 . ائاغ "” كلذ لثج ءاضقلا مزل ًادهاش املاع هنوكف اطرش د ايح

 كاردلا نوك ناك © : ل لوقت ! وقت نأ طرشلا اذه ىلع مهمزاي

 ادمهاش اكردنم

 ٠ نيلطبملا لوق نع هللا ىلاعت« ؟9اينيم هنوكب هفصو كردن ةنوكك

 ىرابلا فصو نم مزلل ؛ « أينبم هنوكي اطورشم

 همايق زاوجو « ةينب ىلإ هراقتفأ مدع ررقثو كاردإلا تيم اذإو

 ةسع نالطب ؟”حاضيإ ىف الصأ كلذ ىلع ىنبتف « درفلا رهوجلاب

 « رخآرهوج ىف هلوق ىلا . تبثت امنإو » هلوق نم نيسوقلا نيام : صق م1(1)
 أ. واولا نودب ] اهدوجو : ل (؟)
 طرشلا اذه ىلع ميمزايف 2 اعقت م « ح (8) ايئاغ هلثع ءاضقلا مزل : هترابع ح (*)

 ١ , . 0 ٠ مه لوق نأ
 ادهاش :, اصقت ماء (5) وأو : ح (©)

 اينيم هتوكل اطورعم اكردم مدقلا نوك ناكل : هترابع ح (7)

 هحاضم ىف : م عامل

 رب فض عاعشلا ثاعبننا برقلا

03 

 كارذإب كردنملا كردنال :اولأق مهنأ كلذو « ةلزنعلا
 قس ل ةناورلا

 عامشلا "”دتسا اذإف ؛ ىف راب لصق ىنأرلا رظان نم عامسم ثعبن

 قالو اهيلع مدغاوق ترقتساو « "ىلا لع ةساحلا نم هئاعبنا ققحتو

 . كلذ دنع ىريف ,هنغ 5-5 : !وفرلا 9 'ريخألا فرطلا'

 ةوننلا نمعامشلا عع نيك باح ىئارلاو ىرلا نيب ناك "اذ

 6 اديبتو '"!ةعشألا و هلق ثيحن تراصو ةفاسملا تدب(“ 5 ,هر ,

 طارفإ نم عنتماو ءرظانلا نم . هءرق طرفأ نإو « ديعبلا ىري الف

 لخاد ىربال © كلذلو ؛ اضيأ

 « كلذ ىلع ليقص مسج ىلإ رظنلا دنع هسف ىئارا ةيؤر اواو
 010ه ثدشتت 1 «اليقصأ““ )امسح ثقال اذإف « ثمعبلت م ةعشألا : اولاقف

 ءهب لصتيو ءرشأ كإ عاشلا سكشتيف ”ليقصلل سر ةناالذإ

 ياللا

 قرا رم ان 0 00 ماقتسا : دتسا )١(
 اذإو : ح (9) رخآلا : ح0
 : اهمف : داز م ء اهنع : داز ح (50) اذإو : حم (8)

 ا أ ةيعألا ع( دديتت : مع ح0
 0 اج: صقت م (١١؟) م 6 ح نع تبثللاو ء كلذكو : ل (5 .:

 : ليقملا ني رضق : هترابع م 050 : هبق ١ ضقت م 50



 اب

 كردي مل « هريغو لوحألان م عامشلا جرفتا اذإو ؛ هسفن كاذذإ كرديف

 لزمتحال ليروط نايذه ىف « عامشلا دادتسا مدعل هيلع وهأم ىل» كربلا

 | . هحرش دقتعملا اذه

 ةفيطل ماسجأ 2” ىه ةعشأ ثاعبلا ىلع ىبم هب اَوْذَّهام لكو

 . نيعلا ةينب ريغ نم أهمتاعبنا ريدقت زوحالو « رصبلا ةساح نم ةئيضم

 , اكردم كردملا نوكو « كاردإلا راقتفا هانمدق ام انلطبأ 7 اذإو

 ظ . ةلابعال ةينبلا ىلع هوبترام داسفإ نمضت, كلذف « ةينب ىلإ
 . نافجألامئتقدنع اهنم ثعبنت نيعلا لخاد ىف مدنع ماسجأ عامشلام“

 امو ؟ اهزايحأ ىف ترقتسا الهو ؟ اهئاعبلا سجوب ىذلاام : مهن ل

 (9تادامعاةساحلا ©”كاتىفنأ اومحزنإف ؟اهطاسبن اواهضابنال جوملا

 نيدعاسمريغ#و دلوتلا ف مولص أ دساف ىلع ءانب كلذف« ةعشألا مفد سجوت

 « ليفثلا تاداتعاك ةيلفس نوكت ةم زاللا تادامعالا نأ مدنع مث . هيلع

 تايجلا رئاس امأق « تمرطضما اذإ رانلا بيم تادامتعاك « ةيواعو

 ىلع ًاداهعا 2 باتحع سيل ظانلاو ؛ ةيسنكم ةيلتحم اهف تادائعالاف

 ةرسل وأ ةنع ليقك عقد لواج اذإ هيلتح 5, ةبج

 اذإف : ع (9) 0 ا خا(

 ماسجألا هيلإ دنتستو هيلع دمتعت ام أيدل امو ةرابعلا : ةهذع ف فى تاداعمل و ةملكب دام 40

 فش

 «نافجألاو ةقدجلا "7 تاكرجي عاعشلا كيعبني انإ : اولاق 00 نإ

 تب اذإف ء هتقدح نكس اذإ ىر هنافجأ مطصت نم نإف « لاحم كلذف

 ردقي نأ مزليف « هللا قاخ نم دع نإو بجوم ةعشألا ثاعبنال سنن هنأ

 هتيع فوثملا ريف كردملا ىحللا حتفب نأ زو ىتح « ةقلخ مدع زاوج

 كاذذإ ىري الو عامشلا ثامبتا ىلامت برلا ديربالو نجاوملا عفترتو

 . موقلا دنع لاحلا لأ نم ؟”وهو « ائيش

 ىر سعومجلا ناك نأل : لوقت نأ مييلع همقوم بعصب أبمو

 الو قردقو شو رمل اع وللا + لسا ل فتال

 ضأا هعألا لاصتإلاز زوجي

 لصتيأمب موقي .اموأ « عامشلا هب لصتن ام ىرب اغإ : اولاق نإف

 ؟ حئاورلاو مومطلا ةيؤر زاوج مذاب كلذ دافم : لوقنف ؛ عاعشلا هب

 0 2 عاعشلا هه لصتي امم موقت اهنأل

 تمس ىف لثَت ول درفلا ىعوجلا نأ مدنع : اضيأ محل لوقتو
 انردق ولو « هب هدادتبسا ىلع عاعيستلا لصتا دقو + ىئر امل عاعشلا

 ردق اذإ هب لصتا ام الإ عامشلا نم هصخ امل هيلإ ىهاوج مامفلا

 ا يس وبسبب جسسسسل ظطس سم رب هد ع دلل

 ١ 7 تاكرل : ح(9) ٠ نإو: م(0)
 ىري : امق مو ح (5) اذهو : ح (60

 0 . هب عاعشلا لصي اع : هترابع ح (8)



 فض

 املاصتاو رانلا نم ةعشألا تاعبنا نالطب لع لاذ كلذ لكو أد 5

020 

 نم ةمشألا ثاعبنا نم هوذقتعا ام ىلع «نوفلاخملا "لدتسا اذإو) . .'
 امو « لصفلا ردص ىف هاتمدق امي , 20 ( تايئرملاب الاصتاو « نظانلا
 اهساكتناو ةمشألا حيرمتو «دعبلاو بزقلا ركذ نم هيلإ نوحورتسإ

 ٠ 0 ١ عورتنم هوركذامم ءىشىف سيل ةيسل اسلام
 لح متيعدا | : لوقت نأ «هب نواتمتبام عيج نع باوجلا زاجي 1

 ةنشألا ثاعبنأ ىف منونظ ىلع « ىرخأ ناقعاو هراةقرا توب

 مجري هنو تنثتو هنو فتام لك : لوقب نم لوق نودرت مو ؟اهناصتاو

 ليبسك ايليبسو « ””اهيلع هللا اهدارأ ةيضق ىلع تاداعلا رارمتسا ىلإ

 نيبجوم اوكي م نإو « ىرلاو « عبشلا « برشلاو لك ألا باقعتسا

 6 دبل طرقلا ديعبلا ةيؤر زاجل « اجا ةاسلا تار لو

 دتلا بيرقلاو

 1 كاذب اويلوط اذإو « “ ' باجحلا ءاروأم ةير اضيأ زوجيو ظ

 .. هلوق ىلا ... نوفلاخلا لدتسا اذإو » هلوق نم . نيسوقلا نيبام : صق ح (؟)

 ش * تايئرلأب احلاصتاو

 دعبلا : صقت ح (5) : ١ اهيلعأ : صفت ح (5)
 00 00 هب : م دازو ,ء بجحلا : م4 ح (8)

 اقل

 ظ ة ا يرسم ١

 لصف

 00 [ةسق تاكاردإلا]

 قاد“ عتانئ رلل ليق قلعتملا رسب اهدحأ : : ةسج 7 تاكأ ردإلا .

 ةرا 9 ةلمتملا دا كاردإلا ! مال و مومطلاب قاعتما ةارحإلا عبا راو
 ةحراخلا شس نيققحم لا حالطصا ف ةساحخلاو . ةنوشكعاو نوللاو ةدورباو 0

 نع قونلاو سمللاو 1م دقو « كاردإلا امشي مون ىتلا

 .ًازوحت تاك اردإلا

 "٠ ىاوملا نيب تالاصتا نع نيلصحلا دنع ةئبنم تارابملا ةذهو '
 ” تالاضتالا تسيلو . أهل ضارعأ (9 ةاردُيو ؛كردت ماسنأ "ل

 ' هيلع ليلدلاو . اهم تاداعلا ترمتسا نإو ؛« اهف طئارش ل تاكا

 تلو هيد قتفو دعي كردأ ف ”ىنل تعش لوقت ك كنأ

 ْ هيلع انتوقفاوي اه.* 2

 ابلع : داز حج (9)

 نيو : سقن م (9)

 كرديو : سقت ح (2)



 ا

 .قالطإلا ىف اهم اذازملا سيل '” هنأ ققحي كلذو . تراوح كردأ لف

 . تاكاردإلا سفتأ

 هسفن نم ىلا نادجو تاك ازدإلا نم مهنع هلل ىضر انتعأ دعو

 لوقلا ىلإ ليبسالو . ةايحلاب ةطورشملا تافصلارئاسو : تاذللاو مالآلا

 ملا ىلإ رطضي دق ناسنإلا نإ ؛ اهب للا وه تافصلا هذه نادجو نأ

 نيب هلقع ةبدبب قرفيو « *. صتقلا ملا هسف نم دخيو ؛ هريغ ملأت

 . هريغ أب هماع نيبو 'هسفن نم كلذ هنادحو

 لصف

 . [ ىَري نأ زوحب دوجوم لك ]

 :بهذو ٠ يرب.نأ زوج دوجوم لك نأ ىلع قحلا لهأ ق

 .ليبقب هقلعن زوحم « كاردإ لكذأ ىلإ

 ححصلاو . تادوجوملا عيمجت هليبق ىف هقلمتمئاسف « تاداعلا ىرجىف

 .عمج ىف كلذ درطيو « دوجولا وه كردي نأ ثيح 'ىثلا نوكل

 « تاك اردإلا

 مهنم نوققحلا

 ..لجو ع هللا ءاش نإ جاجحلاب هنيبنسام ىلع

 ةطاحإلا نع دشرتسلا ىنغتسال اع مالكلا فارطأ لصتت دقو

 ءهسفن كاردإ كردملا كردب نأ زوج له : لاقول الئاق نأ كلذو :

 خا ل سيل هنأ قف مع هنأ كاذو : ةترابع <00

 ادت

 ةكردب ل نإو « هسفن كاردإ كردملا كردب نأ زوجي هنأ اندنعب يضرماف

 اغتمو هنم اعتم نوكيف ؛ كاردإلا كاردإ ىناني تامل ةكردي 29 خاهنإف

 كاردإب ريغلا كارذإ ,قلعتتا د نأ اروح لهو . هسقن ىف هكردب نأ ريدقت نم

 . انهاه هطس قأتيال ىنلا قيقدلا نم ماّذهو . ؟هعناومو.هريق

 لصف

 ””يكردي ل اعإف : كردملا هكردي مل اذإف ””كرذي نأ زوجي ام لك
 بسح عناوملا ددمتتو ."*”هكردي قأزوجنام كاردإل داضم هن منام مايقل .٠ ظ

 ةءابنا قتلت ؟ي كر
 د : دادعالا ةيهانتم قو تاكاردإلا ردقت ددعت

 . تاكردملا دادعأ نع

 ..تاكاردالل ةدابنضم اهانتيثأ قتل عناؤملا ةلزتسلا ت نكس أ دقو

 .عامشلا ثاعبن مدعو «.ناطرفملا ” دعبااو برقلا اهنم عئاوملانأ اومتزو

 .ةفافشلاريغ ةفيثكلا ىجملاو . يئرملاب هلاصتامدعو دادسلا لكش ىلع

 ,لكو .:ةشاحلا ةينب ضاقتا ىلع .ى ملا اولجو .. محل وصأ ىلع عئاوملا نم

 ال :م)

 , م + ج نع هانتبتأ امو « هكردي نأ : ل (9)
 ش . هكاردإ :مىءح (8)

 برقلاو دعلا : هترابع م (5)

 كدب اعإف :, ضقت: ح0

 اذإ 2, سقن -م (8)



 اك

 كاردإلانم منام 1 ؛ ئمعلا نأ ىلع لاد ضارعألا تابثإ ىلع لدي أم
 ظ . ةينبلا ضاقتنا ىلع ىمملا لمحزاج ولو ؛ ينم

 *نإو ,هانمر ىذلا ليلذلا درط هيلع ناه « , ةلدألا ذخآ طاحأ نمو 0

 ' ,ضارعألا نم هتابثإ مورن ام ىلع ء ليلدلا ليبسب دّهملا ديدحت غتبم ىغتبا

 ل تامدقملا هذهف . ةرح افرح ضارعألا تابثإ ىف هانت أم درس
 ب ابعدقت نم

 () لصف

 - [ىلامت هللا ة هور ]

 أ( ير نأ زوم هناحبس راب نأ ىلا لمأ يعم نمانركش
 ”ىزابلا نأ ىلع ' ”” نوم ةلزتحملا مظعم م . نيفلاخملا ةفئاخم انلقتو

 ساوحلاب ىرب نأ ليحتس ءالؤف دقتعم ىف ؤهو « هسفنت ىرتال ىلاعت

 ؛ نأ ىلإ ةلزتمملا نم ةمذرش تبهذو . ةساح ريغ نم ىري نأ ليحتنمبو
 ” نوري ال ثيح نم هتير نيثدح لا قلع عت اهو « هسفن ىرت قرابلا
 . ىلامت هنأ ىلإ هبمحو ىبمكلا بهذو . ةعشألا لاصتاو © ةساحلا الإ
 . راجتلا سعذم اذهو « هريغالو هسفن قرب ,الوء«ىررال

 ..-. ١ + أسم نونع اهآو لصف قوتعنملا# م (1)
 نوقفتم الو نوع رك اذ. ع« نوقفتم : ح (9)
 ةساحلاب نوري ثيح نم : هترابع : ح (*)

 لنفي

 ْنأ ؛ لوقملا "” كرادمب ةءؤرلا زاوج تابثإ ىف هيلع لوعي ىذلاو
 ةقيقحو :ناولألاو رهاوجلا يهو , تافلتخم ًادهاش انكردأ دق :لوق
 املاوحأ ىلإ اهفالتخا لوؤي امنإو « تافلتخلا اف كرتشت دوحجولا

 ' زيعو ىريام لكذإف . لاوحألاب قلمتتال ةيؤرلاو ءاهسفنأ تافصو

 لاوسألاو « ةقيقحلا لع تاذ وهف « كاردإلا مكح ىف © هريغ نغ
 الإ قلعت, ال كاردإلا نأ لقملا ةرورضب ررقت اذإف . تاودب تسيل

 زيوحجن مزا دوجوم تر اذإف « فلتخت ال دوجولا ةقيقحو « دوجولا. 0
 لك ةبؤر ز وحن مزل « رهوج ىفراذإ هنا أ 64 "”دوجوم لك هو

 ىف عطاق اذهو ؛ رهوج . هيغيلأم تابثإ ىف

 كردأ امل « ”دوجوملاب الإ قلعتتال ةب ةبورلا تناكول : ليق نإ
 نإف ؛ ”ةيمشببا هبّجو لاؤسلا اذهو « تاكردلا فالدخا كردلا

 ”صاخم قلعتي انو  دوجولاب قلعت. ال كاردإلا نأ : مهلصأ نم
 . كردملا فصو

 منتما ىف ايجلا نبا نإف ؛ ضقانتلا "”نم ةباهن يف هورك ذ ىذلاو
 ليغتت نأ نم ةرذاحم ءاملايح ىلع ةمولعم اهنوكب لالا فصو نم

 م « ج نع هانتيثأ امو ؛ كرادف : ل00
 هريغنم كاردالاجحقريمو ؛ ؛ ةرابع م49)
 دوجولاب : م« ح (4) رهوج :م()
 نم: اصق معءع )1
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 زيجتسي فيكو . اهدوجوو تاذلا نود ةكردملا اهنأ معز مث « اًناذ لاحلا

 نم معأ ملعلا قلعت نأ عطقلا عم« مل الام كردي هنأب يحن نأ بييلل

 كاردإلاو ؛ مدملاو "7 دوجولاب قامت ململا نإف ؛ كاردإلا قلت
 . دوجولاب "”ةفوصوملا تاذلاب الإ قلعت. ال

 ؟ . هوجولا كاردإ دنع) تاع ”لاحلا لاب اف : اولاق نإف
 ملا ىف مهلوقك « دوجولا كاردإ دنع لاوحألاب لملا ىف انلوق : اناق

 لوقعلا ىرا ىف دعي ال مث .( ؟”لاوحألا كاردإ دنع دوجولاب
 لخماو « اهب لعلاب , مالألا نارتقا ةباثع وهو « نيينعم نارتقا دوجو

 . كلذريغىلإ « ضرعلاب

 أ هيلع © نول” ومب امف « ةيؤرلا زاوج ىن نم امأو

 ىهو « هنع ةيفنم ةيؤرلا نم مناوملا ذإ ؛ انتقو ىف هانبيأرل اير ناكول

 كلذ ناكر لملف« اهوحتو ةلئاحلا بجحلاو ؛ ناطر فملا دعبلاو ب رقلا

 .هتؤر ةلاحتسال *"” هرن ملانأ ىل اع الاد

 ًاذيزم متركنأ مو ؟ هومتركذ ايف مئاوملا مترصح مل: مهل لوقتف

 ةفوصوم ثاذب : اههترابع : م ءح (؟9) لاوحألا كاردا دنع : هاز ل )١(

 نيسوق نب ىلا ةرامعلا ايبف تدرو ح ةخسن (4) لاوحألا : ع م (9)
 ف انلوق : انلق ؟ لاوحألا كاردأ دنع دوجولاب ملل !! ىف ملوقك دوجولا كار هدا دلع : ىنالاك

 ( لاوحألا كاردإ دنع دوجولاب ملعلا ىف حلوقك < دوجولا كاردإ دنع لاوحألاب ملعلا ىف

 هلرثال : ح (5) اولوع : ع(اه)

 ٠ ىلاعت ىرايلا َن

١ 

 عئاول انريس موق ىلإ الإ | ةبلطلا "0 قيقحت دنع نوعجرب الف ؟اهيلع ..
 « مناوملا طبض ىلع روثع مدع : محل لاقيف . .هبانحصفأ ام”الإ فلث ف
 ء ةمصملا عل بجي الو « لازال ةنمرع متأو « اعطاق ادلع بصتقيالا
 ىلإ الإ كلذ دنع نوعجرب الف“ « اهقئاقحو ءايشألا ىراصقب ةطاسإلا الو

 يضفي نمهذملا أ اذه داقم : اولاق نإف ؟ هك اردإل ةاضم ءةساملاب ماو عنامل هر امم | انأ معزي نم ىلع نوركشت مب :" ' مهل لوقت مث ١
 ماس لالطأ هت رضحن نوكحت نأ زوجي نأ ىلإ هدقت

 مذإ ءاهاريال وهو ؟ ؛ "”ةخسار لابجو ةختاش لاوط اعأو 2“ ”مابشأو
 . لقعلا لا بجوم نع لالسثاو لب كذ مالو ءاه كارد ه تلي

 وهو ؛ هل ليصحت ال لب ايوه ىلع ليوعت ةوعرك ذ ى ءذلا اذه :أنلق
 أدت دنقا دقتميو « هنافجأ ضمغي ىذلاب يلع كي روق ىلع

 نأ لع ىلا

 مب

 0-5 عرسأو رده ام '” عزجوأ ] يف قاخم

 دق نوكي نأ ؛ قرأ وأ شن دقو «هشؤب اذ ؛ ائيلع هومتطرلا

 .ةيسار : ح (5) حابشأ : سقن حج (6) ساخشأ : صقن م (8) مه: اصقن م4 ح (9 ريغ : مع ح(5) ققحت دنع : ح()
 هدمب اك بسانملا و ره هانتيثأ ! أ امو ؛ دحوأ : ل0
 رظتي ام مسوأو ردقب ام ىحوأ ف : هترابع م (4)



 ا

 . لهاجتم كلذ زوو ؟ لالطأو داوطأ هللا عارتخاب هدب نيب ثدح

 نرأ ىلع ب رلا رادتقا ىلع مالسإلا ىلإ نومتنملا قفتا كلذكو
 فطنلا نم قلحلا راوطأىف هددرب نأ ريغ نم« ايد ايوسارشن قام

 ايرج ًادولوم هنوك ىف بارتساو "7 ايوسأر شل ىأر نمو . جاشمألاو
 . لمجلا ةين ىف ًاجلاو ناكىامت هللا ةردق ىف هزت ام ىلع

 (يهذ لابجلا ىلقتتو ءاطيبعأمد ةيدوألا ىرخن نأ تانكمملا نمو

 ًاستوهم ناك « هرصع ىف انكم هردقو هرهد ىف لقأع هزوج ولو «ًازرربإ

 .هدهأشن الام انترضح سيل هنأب عطقلا ليبس“ كلذكف ءًاس وسوم

 نود اهرارمتساو دئاوعلا رارقتسا ىلإ , عدبلا ميكو ؛ كلذ عُجرف

 برقلا ىلع ةكالملا ةيؤرب لسرلا صصخ دقو فيك . لوقعلاتابجوم
 حوضوو دئاوعلا قارا رهد رهدلا ذإ ؛ مهتوريال أوناكو مهبحنص نم

 . تاداعلل ةبن أجلا تازدعملا

 : موق لثم ء ىوعدلا ضحب ىلإ جر ققحت اذإ ام: مههبش نمو

 مه لايف لباقلا تح ىف دأ « رمال الباقم نوكي نأ يحي ىارلا

 نإذ ؟ ًارظن ه هوم :راع مأ « ةرورض هومتيعْدأ أم متماعأ : برشلا اذه ىف

 ايرب : جءم ()

 ايوس : صقن م (؟)
 . كلذكو :حءم(#)

 امك

 مهتجاحم تاطقس « هدحج ىلإ مهموصخ اوبسنو ىرورضلا علا اوعدا 0

 . هوعدلأ ام ”لثم 7 ةمسجملا نم مهبلإ قرطناو 7 مهتم نيبتو .٠
 دوجوم“ دوجو ةلاحتسا من رارطضاب : لاق ول مهنم الئاق نإ 0 00 1 ١

 انمفد ام لثع الإ ىوعدلا هذه مفدت مل « هل قرافم الو ماعلا تاعاإ 001
 زاجخ « ةبج ريغ نم هقلخ ىرب ىامت ىرابلا مث . ةءؤرلا ةاف ةبش” هي

 . ةبج ريغ ىف ىرأ "نأ 0 ش

 .ةقلاذ زأوج ىفئاف + وكس« لات براك ٍ

 لصف

 نام ىدركس ىلاعت هللا ةيؤر]

 اقدص ىلاعت هللا هن ادعو )2 نانحلا ف 0 ةيقرلا نأ 1 لشي 1

 دكئموب هوحو 8 ؛ :ىلاعت هلوق“ "وهو  باتكتلا : 2هيلع ليلدلاو

 0 رظأن أب رذإة ةرضاف كك

 م « ح نع تبثلاو ؟ ةنجللا : ل (9) مدانعو : هاز ح (1)
 هباتعفد اعالا : اهترابع ماء ح (5) وة امق م(ح(

 بس , <« : ايم ك ةمايلا رمل امق عع 0 نم: اهاز معج 8



 مع

 سمح ىلع ةفلتخم لئاصو هروتمتو « ةغللا ىف هأنعم مس ةنب رظنلاو
 ريغ نم لمعتسا «راظتنال او برقتلا هب دبرأ نإف . هيناعم فالتخا
 ,نينمؤلا مهتيطانعو نيقفانلا لاوحأ نع نع ءاينإلاىف ىلاعت هللا لاق ؛ ةلص
 :هأنعم ,(3 6 مووت نم سدت انورطنأ ٠ : منيو مهي لسد
 ترظن لوقت « ىفب لصو ءركفلا رظنلاب دبرأ "نإ . انورظتنا
 : لوقتف +« ال لسو ٠ مدل ب ديد اند. هتريدت اذإ « ىمألا ىف

 . لإ لصو 7 ةبرؤرلاىأ ءراصبإلا هبدير

 هوجولا نع ريخ ىلإب لوصوم اهم انحجتحا ىتلا ةبالا ىف رظنلاو
 انوضراع نإف . ةيؤرلا تابثإ رظنلا '' ءاضتقاف « ةرشبنسملا ةرظانلا
 :انق. ©«راصبألا كرْذُي وهو ٌراصبألا ةكردنال » : ىلاعت هلوقب
 ىلامت برلا © نإ « اهنم . كلاسم ةبأآلا هذه ىلع © مالكلا ىف

 اذإو ٠ نالفل ترظطظن

 كلس نم عتسااهإد . ىرب لب ٠ ةيآلا ىهاظ ىلع ايرج كرديال
 هلمضلاو ةطاحإلا لعلم هئاينإل كا اردإلا قالطإ نم كاسلااذه

 نع ”رم دقت ىلاعت برلاو 2 تاياغلا ود قحلبا أعإو 2 قومللا

 اأذإو : مهح (9) #0 ماب م ديدحلا )١(
 مءج (4) ةيقرلا ىأراصبألا ديرأ اذإو - نالفل ترن :صق م (9)
 راصبالا كردي : ضقت ح“ ؛ راصبألا كردي وهو : سق م (©6)

 : 53:١

 مالكلل : خا(5)

 رظنلا ىضتقاف :

 نإ : اصق م ءح (90)

 00 ماعنألا ةروسس م 2 0

 مع

 ىنعم ىلع ةطاحإل !قالطإ . نم“ ”نوعنتع ال ء ؤهو . تاياهلاب ديدحتلا
 .ىريو « هب طاحب الو ةقيقحلا ىلع مسي ىلات برا : ذولوقيو لعل

 يوم عد ؛ كاردإلا زوج ىنن ةبآلا ف سيل مث . كردي الو

 . لوقعلا كرادم ىلإ . عجار أرلأ فالتخالا

 ةي.الاو ؛ أهيف ةماع ىهو ,تاقوألاب ةصتخم ريغ ةقلطم ةبآلا هذه مل

 ىف هحتيف « ةمولعم تاقوأ ىف ةيؤرلا تابثإ ىلع صنت اه انللدتسا ىتلا

 ىلع كاردإلا ”ؤن ”لمحيف « ديقملا يلع قلطملا لمح ليوأتلا
 . ايندلا ما

 نأ ليحتسي «٠ « هميككش ةقأ رشو .هعر 2

 *_:ول >: مالسلا هيلع ىبوم باوج ىف ىلاعت هلوقب انوضرأع نإو
 ؛ ةيؤرلازاوج توبثل ع“ ةلدألا قدصأ نم ةيألا 0

 نري © 55

 مليهف ؛ « ينأر

 هصصختو « ةتءوبتل ءابتجاو ©”هراتخاو « هتلاسرل هلا افطصا نم نإ
 ةكردن أم هير مح نم لم

 . ةلزتمملا ةلاثح

 هراتخاو : اصقت ممم ج(6) ١

 ىفتقيام' ”توبث ىلإ امإ اهزاوج تبثم سس ةبؤرلا قب نمو

 مالسلا هلع ءايبنألاو «الياضت ىضتقي ام توبث ىلإ امإو « ًاريفكم --- 5

 ا ب دك فارعألا (؟)
 ةلالدلا قدصأ نِم :م(8)

 نوعنتع ءالؤهو : م خ0
 م ءم نع هانتبثأ امو ؛ هذهو : ل (5) 98

 توبث : اصق م ء ح(5)
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 نع مهتمصع بوجو ىلإ انوفلاخم بهذ دقو فيك ٠ كلذ نع نوء"ربم

 0 1 للالا عيج
 ,ايرورض ًاملع مالسلا هيلع ىموم لأس اهنإ : لئاق مهنم لاق”نإف

 ,«ىلإإ» لوصوملا رظنلاب ةنورقللا ةيؤرأا : 4 ليق ةيٌؤرأاب هنع ربعو

 ةيؤرلا ف صن

 ىلا. اولج لزم لاب |ق« باططلا سح لع لحي باوملا م

 ؟ ةيؤرلاريغ ىلع ةبالا ردص ىف لاؤسلا اولمحو « ةيؤرلا ىنن ىلع « ىتارت

 ذإ , مربذاممل انطق هموقل ةيؤرلا لس اهإ : لئاق مهنم لأق نإو ٠

 هنإف ءصنلل ةفلاخم اذه : هل ليق « ةربج هللا مهمري نأ هنولأسي اوناك

 . «ينرأ » :لاق ثيح ءهسفن ىلإ ةلوتسملا ةيؤرلا فاضأ مالسلا هيلع

 هنكح ىف "هتل هتلاحتسا يلع أم هير لأسي نأ ميلكلاب نظي فيك م

 الإ | مهل لمح نأ رحبلا اوزواج دقو هولأسأملو ! هموق لجأل ىلاعت

 .7« نواهحجي ”موق نإ » : مهيلع دارلا ىف لاق
 ناك مالسلا هيلع ىموم نأ ىلإ « ةلزتعلا نم ةمذرش تبهذ دقو

 0 كل (9 رومي ال هنأ ىلاعت هلا هملعأف « اطلاغ ةيؤرلا زاوج دقتمي

 ناو : ع )١(

 ع ح نع هانتيثأ امو ؛ هتلادتسا ؛ ام ةيؤر هبر نم لأسي نأ : هترابع ل (9)

 مل...ةلك تريك ء ةميظع كاذو « تلاهاعأف : هترابع م (4) رخال فارعالا (9)
 هيلع : داز ع (©)

 امه

 ِء 02 5 0 هت 5 ٠
 مظعأ نم وهو « مههأوفأ نم جرم ةلك "ترثك « ةميظع كلتو

 . باوصلا همبليو هللا هملعي_ مث « اطلاغ

 لئسام زاومج ىلع لاد مالسلا هيلع ىموم لاؤس نأ نيبت اذإف

 3 ةاوبنلا ىف حدقت الق « لاخلا ىف ةيؤر "نع ناك هلاؤس مث ءهنع.

 هيلع هللا لص” ن ناكف . "7 بيذلا لع نع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 . هبيغ نونكم ىلاعت برلا هماعأف ءازجان ًازئاج هدقتعا | ام نظي سو
 عضوم ىلع قنلا | لمح قيمت « لامحلا ف ةيقر نع *” ناك هلاؤس من

 . لاؤبلا

 لصف
 [قوذلاو « سمألاو « "مش ه*لأو ء ةيؤرلا نيب قرفلا |

 هدوجوم لكبأ وج قلعتم هنإف كاردإ لكن أ متم دق : ليقنإف

 ىرابلا ت تاذب , ةسْخلا تاك اردإلا ق ولعت 0 كلذ هثوقو

 وعم لاعبا نكي عملا بتي مو تم |

 نع تارابع مئلاو ف قوذلاو سمألا ن نأ انرك ذ دق : انلق قوذم .

 ريغ : داز ح (؟) اذهو : ك0 1

 ناكو : ح (2) بيغلا : م ةرفا

 .زاوج : ح (5) . ريغ : هاز ح (©)



 اذك

 بأب زاوج ىلع لاد لكَو ء دوجوم لكب اهقلعت زوجيف « لاصتالا ةلاحتساب .
 0 لاعألا قلخ ىف لوقا . تاك اردإلا عيج قدرطي ءدوجوم لك ةيؤر ا ْ
 ءارآلا بارطضماو ءاوهألاو عدبلا روهظ لبق « ةمألا فاس قفتا عيب ىلاعت برلا نأ « ةبجاولا تافصلا ىف متمدق دق : ليق نإ ظ ظ 1

 ١ عرتخ الو «هاوس قلاخ الو « نيلاعلا بر عدبملا قلاملا نأ ىلع رئاس ىلاعت ىرابل نوتنثتت لبف ء رصبلاو عمسلاب للا متنثأو « ريصب "7
 تندح اهلك ثداوحلاف ؛ قلا لهأ بهذم وه "”اذبف .وه الإ 0٠١ |  عمسلاب ملعلاتابثإ ىلع لادلاو « اهتايثإلن دنع حيحصلا : أنلق .؟تاك اردإلا 1

 درفت ام نيبو ؛ هب دابعلا ةردق تقلمل أم نيب قرف الو « ىلاعت هللا ةردقب 0 ا . تاك اردإلا عسيمج ىلع لاد رصبلاو

 « هماكحأ نم ٌرئاجلب قلمشياممو ٠ هلإلا ماكحأ ىف زوحنامم باب !ذبف

 سمع امو « لامعألا قلخ كلذب لصتيو « تاعرتخملا هعارتخاو هقلخ رك د

 . هابعلا ردق ماكحأ نم هيلإ ةجاحلا

 رودقم لكنأ « لصألا اذه نومضم نم جيرخمو . هيلع رادتقالاب برلا ...
 - . هؤفنمو هعرتغ وهوديلع رداق ىلاعت هللف ءرداقلا ١

 دابعلا ْنَأ ىلع '”ءاوهألا لهأ نم مهعبات نمو « ةلزتعملا تقفتاو
 برلا نأ ىلع ًاضيأ اوقفتا و مرد أمل نوعرتم مهلامفأل نودج وم

 فمتي لاك, هام رودقم ىلع ر ادتقالاب فصتي. ال « مهوق نع ىلاعت

 . ىلامت برلا رودقم ىلع رادنقالاب دابعلا
 برقل قلاخ دسلا |ةيمست نم لوعنتع اونا“ " مهنم نومدقتلا مث 0

 نورخأتلا اجت مه « ىلا هللا الإ قلاخال هنأ ىلع فاسلا عاجإب مدمح
 )١( مانتبثأ ام قئاوي. باو ؛ باب لامعألا قلخ ىف لوقلا : هترابع ح .

 اذهو : ع (6 عدبم الو : ح (5)
 مهنم :اصش موج (68) :  عيزلا لهأ :م (4)



 ادق اره

 افوصوم نكي مل ىلاعت هنأ اوم نإف ؟ ال مأ هعرام نم هيلع دقي هنأ 1 نياطبلل لوق 59 برلاو؛ قلاخ د ديعلا : ”اولاق ٠ نيدلا ةقبر
 ردقيسام نإَف ؛ نالطبلا رهاظ كلذف « ديعلا هيلع ردقيسأم ىلع را دتقالا, ْ تالالضلا ىف ىداهلاو عدبلا "9 نم هلا 1 ذاعأ . ا ًاقلاخ ىمدسال

 تانكمملا تازئاجلا نم "”وه ذإ « ىلاعت هللا رودقم ©” نيع دمعلا 5 : ! . امأف ؛ مالكلا نم برضأ ةثالمث نيا لاخلا ىلع بمس رن نآلا حنو
 . امنع لاؤسا انضرف ىلا ةروصلا ىف دعب ””دبعلا ةردق اهم قلعتلا ١ ْ دبعلا جو رخ يف ”ةيلقملا مطاوقلاب هيف "  كسمتنف ؛ لوألا برضلا

 * ©  اهذخأم ةلزتمملل تامازلإ « ىناثلا برضلاىف ركذنو؛ ًاعرتخم هنوكن ع
 برضلا فرك ذنو ؛مهيهاذم ضقانتحاضي|اهنم ضرغفلاو ؛ًاضيألوقعلا

 . قحلا لهأ *”هاحتنا ام ةحص ىلع ةلادلا ةيعمسلا ةلدألا + ثلاثلا

 نم «دبملا رودقت آر داق ىلاعت ىراسبلا نوك قلعت منتج :دع ناكنإو

 منتع نأ ىغبني الف ٠ نيرداق نيب رودقم موصخا دنع ليحتسي ثيح
 0 ديعلا أ هيلع ردشإ نأ لبق ىلاعت ُّث ارودتم ديعلا هيلع ردقيسام ذوك 3

 نوك سجو اذإو ٠ ةثداحلا ةردقلا عب هء قلعت ل هنإف © 9 3

4 
 ش « هيلع هذبع رده نأ لبق لامع هل ًارودقم دايعلا هيلع ردقيس أم 00

 هنوك نع ىلاعت هلل ارودقم ناك ام جرخم نأ لاحتسا ””هردقأ اذإف 0

 . لصف

 [ ًاعربخم دبعلا سيئ ]

 ُّ ةلع دوصقللا * صحئتيف 3 مالكلا نم لوألا برضلا (”امأ

 تارودقم نأ مامعز دق : انموصحل لوقت نأ « اهادحإ . نيتقيرط

 ش . ىلاعت هللا رودقم ريغ نم دبعلا هيلع ردقيس ام نإف : «ترابع 2 () 0 ش / تايثإ ةلاحتسا ىف 7 :م ًاريصم : ىلاعت برلل ةرودقم تسل دابعلا

 « وه ذأ ىلاعت هللا رودقم نيع ه : ص# م (5) 2020 ا
 :. دبعلا ةردق اهب قلعت 3 تانكيلإ تازئاجلا نم : امهترابع م 5 ا 0 هديامع رذقأ نأ لبق ىلاعت هن ىلا : 2 لوقنف 3 نيرداق سب رودقم

 . هانتيثأ ام قفاوي ب و ؟ هيلع دبعلا رهقي نأ لبق : هترابع ح (58) بس _ 01 ١
 . هاتتيثأ ام قفاوي باو * عدنع : صقت 3 هز

 هلا دس هب قلعت مل نآف » دازو . « هيلع دبعلا ردقي نأ لبق » : هترايع ح (5) نم : سقت م (9) . نيسلا : ح (ؤ)
 هيلع ىلات هللا ردقي نأ لبق ىلاعت هللا رودقم دبعلا هيلع ردقيس ام نوك بجو اذزو « ةئداحلا .ح « م نع تبثلاو ؛ ( ءافلا نودب ) كسعت : ل 05

 ١ ١ لا هردقأ اذإف ؛ هدبع  هلحتاام : م (©) . ىلقعلا عل مطاقلاب : ما() '
 . للا هردقأ : م © هريغ ردقأ :م (7) . انأتا :معجح (50)



 ا ا
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 2 ىلاعت برأل ًارودقم ءوأقب ” نيفلاخلا دقتعم ىف ضقأنن ولو 0

 ءافتأو « ىلاعت برالًادو هدقم هب ءاقيتسأف « هب ديعلا ةردق قلعت ددحن

 ًارواف ىلأعت' برلا نوك قلعت عاطقنا نم ىلوأ أ دلل ًارودقم هنوك

 . دبعلل ًارودقم هنوكددجتل "” هيلع
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 . ليصحتلا دنع ىلاعتىدأبلا 2 2 للفناو 2 : :ليوأتلا | ذه لع

 © «نولمعت أمو كنتاخ للود: ىلاعت هأوق بأ هم لدتسا ,("0اممو

 رودصلاحرشو عب طا و متل او «لالشلاو ىدهلا تنم ينال ةلأضق داقمتسو

 . باطملا ىوحفو ب باتكللا صوصن نم عطاوقلا هي مصتتتو

 ىلإ مدنع مسقتت ىهو ءميهشو ةلزعلا مدع رآ د ذن نأ ناح دقو

 . عمسلا ذخأمو لوتملا(كرادم

 نمي نبع . لقاملا :1 ولاق نأ ؛ لوقملا كرادم ىف هب اوكسمت اف ظ
 ةيدارالا هتاكرح نيب “ قر رت كردي ؛ هرودقع سن امزيبو «هرودتم

 فداصب هنأ نيليبتلا نيب لصفلا هجوو . هلع هل رادنقا ال ىتلا هناولأو
 الام هنم عقبالو ٠ (هيعاودو هدوصق سبح ىلع هن امقاو هرودقم

 تح ىلع امقاو ءىنثلا فداص اذإف . هفارصناو هفافكسنا بسح ىلع مق
 «ثودملا الإ هب عقبال هن هعوقو ىف برسل مل « ةيعادلاو "د وصقل

 مغ : © م ةرقلا )١(
 وجب يب اك تافاصلا (”) | م نع تبثلاو ؛ امو :ل6ح (5)

 هيعاودو : سقت ح(©) 000[ هارقإلاب ] ردم : ح (9)
 هصقأا بسح : ماع (97) 1 ال : سق حاك)

 هتارودقم نع ةجراخلا هتافصرئاسو

 امأف . "”ةلدأب ةنورقم ريغ ىواعد « هيلع مئلوع ىذلا اذه : أنلق
 نم لطايف «دصقلاو ةيعادلا بسح ىلع عقي رودقلا نإ : 5 5

 ألا لب ؛ لاعفألا لمشي الو لاوحألا معي ال كلذ نأ : اهنم « هجوأ

 هدذصق يسح ىلع ةعقأو ريغ لهاذلا لقاعلا لامفأ نإف 1 قفز ةيسح 1 عقب. ال اعرو « دصقلا بسح ىلع عقب لمف برق ؛  ماسقتالا ىلع
 ظ . لاعفألا نم هيلع ىمغلاو مئانلا نم ردصي ام لكك لذكو « هيعاودو 0

 ىلع اهضعب عوقوف « لامفألا “" عيج ىف هولاقام درطي مل "'”اذإف 00 5 ربا ءام 1
 مق دق هنإف . هلمف نم *” دبملاب امقاو هنوك ىلع لديال ةيعادلا بسح .٠ ا

 اناولأ بوثلا باستكاو « برشلا دنع ىرلاو , لكأألا دنع عبشلا
 دنع هلجوو ةلحخو « ماهفؤلا | دنع“ ”يطاخملا يف « غبصلا دنع ةدوصقم:

 د وصقل ا سسح ىلع اهعوقو 2 لامفألا ** هذهف ؛ ليوبتلاو ليجختلا'

 . دوصقلاو ىعاودلا ىذل الامفأ تسيل ٠.0

 ماسقأ ىلع : ح (25) ةلدألاب : مو ح (1)
 الو : م (5) 1 هدصق بسح ىلع مقيال : هترابع : :ح 5
 ح ةماكلا هذه رك ذي و ؛عوقو : داز ل (©)
 ا © ف ثم هنأ ىلع ديملاب : هترابع 90
 هذه م : مءح (8) باطخلا مبقو : :ع(0

0 



 00 و :

 ب ل ل و ل 5 سس

5 00 

 نحب

 ىلإ ةيعاد هوعدم الف هللاالإ قلاخال نأ دقتعا نم : لوقت مث
 لايفأو . ثادحإلا ىلإ دصقلا هنم داقتعالا اذه عم حصي الو « قاملا

 7 مانركذ نذلا نم دوصقم ريغ هنأ حضو اذإف . ثودمحلا موصخلا دنع

 . ىواعدلا نم هيلع اوأو عام دسفو « ىعاودلا ىلإ مهحاورتسا لطب

 اوك أ ديعلا ىف ىلع ىرابلا قلخي نأ دنع دعبر ال : لوقت مث

 ناك ولو « دارطإلا ىلع اهيلإ ةيرورض ىعاودلا هيف قلخمو « ةيرورض
 9 (© ىعاودلا ببسح ىلع ةعقاو 27 نا وك ألا تناكل كلذكس ألا

 سحرلع ةعقاولا ةرورضلا ناوك لا نوكي ءهذه لاحلاو « يضنتال

 . هجو لكن م هيلع اولوعام لطيف :27 ىعاودلا ىذل الاعفأ ىعاوبلا

 + حيحص هريخو رودبقملا نيب ةقرفتلا كاردإ نم هورك ذ امو

 وهو «ىتاثلا نود اههدحأب ةردقلا قلعت كاردإ ىلإ ةليآ ةقرفتلا نكلو

 نارثؤي ال نظلاو للا نأب ملعلا عم « نونظللو مولعلا نيب قرفلاك
 ْ ظ . امهقلعتم ىف

 لاعقألا بسج ىلع : هترابع م (5) ةعقاو ىعاودلا تناكل : هترابع م (9)

 ىعاودلا ىنل الاعفأ : سقت م (9)

 0 لصف

 [هلامفأي هتبلاطمنيب و ءهماسجأو هناوأ أب دبملا ةيلاطمنيبقرفلا]

 ديعلا : اولاق تأ ؛ مهتاليخت .ظعأ نم وهو ءهب اوكسحت امبو

 دبعلا ىلاطي نأ لوقعلا ىف ليحتسيو « ةعاطلاب ىلاعت هبر نم بلاطم
 ذحاو لك نأ ين ”ةردقلا ةباثع دنع رودقملا : اولاق . هنم عقب الاع

 : ءىش رودقملا عاقيإ نم دبعلل سيلو « ىلامت هللا ةردقب مقأو امهنم

 هناولأب دبعلا ةبلاطم نيب قرفلا امو ؟ سلطلا ىنعم امو ؟ بواطلا اف
 ؟ هلامفأي هتبلاطم نيبو ؛ هماسحأو

 قلتي ارعأ نآلا ميزان انسل : اولاقو  ةهبشلا هذه اوررق امرو ظ

 ىدؤي ام نأ لع نوقفتم للملا لهأ نكلو « هنيسحنو )لمعلا حيبقتب

 . لطاب وهف ةدافإلا نع ججورملاو ضقانتلا ىلع ىلاعت برلا مالك لمح ىلإ

 , هلعاق انأ آم لفا « هبطاخي نمل لئاقلا لوقب نأ مالكلا وغل نمو
 . هعدبم انآ م عدبأو

 ,هجوأ نم مهلع ةهبشلا هذه سكسي ةلزتعملا حئافت نأ انليبسو
 صئاضخ ىلع تاذو ءىث مودعلا نأ 0يلمأ نم : لوقت نأ اهنمب

 ٠ | نوكل ىنعم ال ذإ ؟ تبأث وهام تانثاب ةيلاطلا ىنعم اف « تافبصلا

 م ء حاهرك ذي لو « لوقعلا يف : داز ل (5) (لصف) ةملك ارك ذي مل: عءح )7
 مولصأ نم : م (8) لقملا : مع (5)
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 اذهو . تن امم صئاصخ امل تاذ "ترياق هنأ الإ ًادوجوم مولعلا

 . ىلاعتو هناحيبس هلأ مح ىف قالا نعم مهيلع ل اطسم مانمزلأ ىذلا

 لاصفتالا ىف هل عمطم الف ٠ « ةلزئمملا نم لاوحألا ركنأ أ نمامأف

 :نولوقي اعرف « لازتعالا ىلإ نيمتنلا نم لاوحألاب لاق نمو . هان رك ذ امج

 لاحم كلذو « تاذلل ةددجتم لاح وهو « دوجولا "وه بواطللا
 ذِ 0 ماد تناكل 3 © ءافمألا نع تايثإلاب درقتل تما اكوا لاحلا نإف

 هلايح ىلع ةردقلاب ًاعقأو تاذ ىلع هدد دقتعا 9 3 ايفتنم ليختا أم لك

 نأ زال « لاخلا ىلإ ةردقلا رت أ فرس ماس ولو تاذ وهف هدارفنأو

 ةتاث لاح *”اتكاس هنوكف « كرحن نع سهوجلا نكس اذإ لاقي

 تانلا م نع دنأ أز ضرعوه نوكس ردقت ىل ىلإ جايتحا ريغ نم « ةردقلاب

 . كلذ نع م صيخالو « ضارعألا راكنإ يفق كلذو

 رظنلاب بلاطم دنع دبعلا : لوقت نأ مههيش 2: أي كسلا اممو

 لسلا ىلإ لصوتلا (”فكف «اناطمأ أ دعب دقتس املو « ءادتب

 ؛ رمألا ىلاطلا ناقيتسا لبق لطلاب

 سكمتب ٠ ال يق باطلا ضقانت انمازلإ ن بم هيلع اولوع ")امو

 نأ كلمأ نم: لوقت نأ كاذو ٠ سيخ هنع نودي ال ام مهلع

 وه :اسق م «حا(#ع) ضصوعخ : م )١(

 ١ انكاس هنوكي هكر نع : هترابع ح (5) ' < ءاغتا نع : ح (*)
 مودم( 000 فنكودمم حاكلا 00 هب مهللع سكسي امون ح (6)

 ؟ +5

 | اا مابا لع لكما غال نانا لا رز

 ل الست « هلاح هذه نمف« قطو رفكل مردقأو هلقع لك أ ولو

 00 هنملاكم تطقس ءأرع كلذ ىف ىدبأ نمو . د نأ ىف ةرورضلا 0

 دصقب ديقم وهف فيلكت ءاضضنقا ىف مالك لكو . ةتحح تصحدو

 ا . حالصإلا

 ُك راب ىدصقو كرمك: . لئاقلا لوقي نأ ىلع ضقانتلا ىف ديزمالو
 تاقبوم نم توجنل كرم 1+ ولو « اصت ال كان أب ىملع عم , كح كحالصإ 0

 ضقانتل ىف ةياغ , عدبلا متيقو « اذهف .. بطاومل | تايدرعو بقاوع ظ

 اوحألاب قلمتتا دق هرجاوزو يتلا و اذأ هب نور راعي امو

 ا وب فا أ , عرشلا ريدتت لثم كاذو « اهلي ةلمل
 ؛ عمسلا تابجومو عرشلا دراوم نم كاذبدحج ىلإ لييس الو « الاف 6

 اقأو وه سياف « هيف سلطلا ريدقت نسح نإو« أملاع ماعلا ن وك م
 ثودح الإ ةردقلاب عقب ال هنا ٠ نيفلاخخاا ©2لوصأ 15 هب بلاطلاب :
 اذأف ؟ ؛ ثودحلل ةما ةيحأ و تكماثلو 3 للعلا امجو لاوحألاو . تاذ 03

 . انومزلأ ام دعبي م « نلاطملاب عقب ال اع باطلا ريدقت دعب ل

 م + م نع ِتينماو ؟ لوصأ نع هيف بلاطلاب : هترابع ل (5) ١ هتللكم :.س#ت ج 00
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 احدت تي

 2 00 ا ل 0
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00 
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 دق لوقت ”"'انإف . ليوهت ضحم مكلييخت هيلإمتدنسأ ام: لوقت مث
 ىغنلاو ر ومأملا دبعلا نوك نودقتعب ال مكمو صخب كتف رعم تقبس

 ,نيفاكملا ىلع رمأوألا هجوت ىلع للملا لهأ قافثأ مناع مث «هلمفل نق وم

 سلاطلا هعقوب ال اف باطلا ةلادحسا نيلصألا نذه دعب متيعدأ 3

 ةيف نواح ال« هتلاحتسا مكيعدا ام : لوقت ن َّك أ مالكلا زاجيإ ليبسو

 اهودنمت نأ أمإو ء ةرورضلا ىلإ ؟اوعد اودنست نأ امإ : نيرعأ نم

 1 نيتهابم منك ىرورضلا علا متيعدأ | 9نإ و . مكمجز ىلع ل ايلد لِإ

 نم نوماست أل مث ةمآلا رثك أ ةنلاخ ا ةرورضلا ءاعدا يف

 عرظن ىلإ« )< اوعد حيحصت مثدنسأ نإو ٠ اهلثع م اوعد ةضراعم

 . ةبرعلا ىوعدلا ىلع اورصتقت الو « هيلع ماكتت هوديأف

 «ةهيشلا هذه أردت سسكلا ىف ًاقيرط *” انتكأ ضعب كلس دقو

 ةرذقلا : لاق هنأ كلذو « "الصف يسكلا ةقيقح ىف دقعتسام ىلع
 . ىلطلا قاعتم لاحلا كلتو غ اهم رودقملل لاح تابثإ ندضنت ةثداحلا

 ةدنع تاوذلا ذإ « تاذ تابثإ نمضتنر ال ”ةلزمسملا لوصأ ىلع قلخلاو

 دوجو عارتخالا نمضتت امإو . اهسقأ تافص لغ ًادوجوو ًامدع ةتباث

 مهققح دنع لاغؤهؤ «تاذلا»

 نإ: ع ءاعدا : دأز ح (5) م6 ح نع ةانتيثأ امو ؟ اذإف : لاكز

 اناعأ ضعب : م (5) ٌاوعد ميحصتل متدنسأ نإو : سقت م(6) نع : حاقل

 بلطلاو : م (8) الصف باكلا 5 ةقيقح ىف دقعنام ىلع : ضقت م (/):

 وغعو 5 5 3و 0 4

 ةردقلا نأ نأ كحال يهنأ "ىو « مل ىرخأ ةهبش
 مزليو « مولعملاب قلعتلا را اي , اهقلمتم ىف رثؤت ال ةثداحلا

 ميدلاو ماسجألاو ناولألا ةئداخلا ةردقلا ق ةلعت لت روج كلذ ىفتتم لع ْ

 :ىرعدة

 زيدي باس 8ىبيعأ تش لكي «نوبلاطم ب اق و
 . هيشللا هيغمر ىذلا هجوأأ ىف امهبماشت تأنب

 اهريثأت ءاقثنا ىف امجواوتسا مواملاو ردقلا نيب عاجل : اولاق نإف

 !املرثأ ال هنآلا اهقلمت مع ا“ مولملا نإ مم ا - 01
 نودتج دا اليلدأ اودرو دا 1 ةبلاطملا 0

 ١ يقم هسدرمولا مشا بشل 00
 نأ كلذو. ل سا لع سكتت هوك ذام م

 ىتلا تافصلاو ؛منصخلا ! دنع ةردقلا ر أ ىعو , فلت# ال ثودحلا ةقيقح 3 :

 ةردقلا قاعتب اوضق الهت . ةردقلا ر 531 نم تسيل ثداو ملا ابي فلخت -

 ٠ الف . م (5) 120 . ايقلعنا مع امإ مولعلا نإ : هترابع خ )( وبك 3 : هاذ + (4) هش نع لكو * م(9) 7 احلا ضمت عا



 5 ءه

 اهثأوةالل ةردقلا قاتم فاتح ال ثيح نم «ثداح لكبةمداألا
 | اههيج ىف

 يقاعم هلمف ىلع باثم ديلا : اولاقمبنأ كلذو « مل ىرخأ ةيبش

 هخيبوت نسحي ال ذإ « هنم عقاو هلعف نأ ىلع لاد كلذ لكو «دومت مولم

 مورك د ذ ىذلا اذهو .. هماسجأو هناولأكهنم عقي ال ام هيلع ءانثلاو

 ْ ش امجوب ال حدملاو مذلا نم امهعب اوتو باقملاو باوثثلا نإق ؛ هل لوصحال

 باذعب وأ ميقم ميعنب هدبع ىلاعت برا ًادتبا ولو . اندتع فلكلا لمف

 ماكحأ ىف دابعلا لامفأ اعإو . ليحتسم ريغ انكم كلذ نايل ؛ ملأ

 سيل ٍلع بصن ف دعب د الو : ىلاعت هللا ماكحأل تايآو ,مالعأ عئارشل

 باوثلا باب ىف كلذ ررقتسو . فلا معلا بص ع ًامقاو وه

 . لجو زع هلل ءاش نإ باقملاو

1 0 

 [ اهرودقع ةثداحلا ة ردقلا قلعت]

 «الوقعم ناك اذإ الوبقو ادر بهذلا ىلع ماكتي اهنإ : ليق نإف

إف ؛ لوقعم ريغ ايستكم دبعلا نوك نم هوعدقتعا امو
 اذإ ةردقلا نِ

 هبا ع (9) دمنا ما ا نم :م(1)

 نيس سل -_ 0000 كلا

 انا

 :انلق . ةردقلا قلعتل ىنعم الف « اه. رودقلا عقب مو“ اهرودقم ىف رثؤت :

 .٠ اهرودقع ةثداجلا ةردقلا قلعت ةحو ف ان ا ١ )ري

 ”:ودقملل لاح ثابثإ يف رثؤتت ةثداحلا ةردقلانأ ىلإ نورئاص راصف
 ىلإ ةيرورض ةكرح انضرف اذإف . ىرورضلا ")نع بسنكلا اهم زينت: ٠
 ةدئاز ةلاح ىلع ةيبسكتلاف « ةهجلا كلن ىلإ ةيبسك ىرخأ انردقو :ةهج 0

 . ةيرورضلا نع اهم زيمتت ةيبسكلاو ءاهم ةثداحلا ةردقلا قامترثأنمىه :
 . رئاتسم ىلاعت براق ,تاونلا تابثإ وعثو دحلا انأو | 0

  قحلالهأ دعاوق ىلع اهل نآيرج الو « ةينم ص ريغ ةقبررطلا هذهو

 . اهبكشت بجي داسفلا نم هوجو (*”حاتتقا اهيلإ ريصلل فو 0
 ©0نإف ؛ىلاعت برلا نود رودقع درفت نأ ل يحتسي دبعلا نأ اهنم

 داقتعا أنم رخ دقف « "9ديعلل هتوبثب اننكحو أ أ رثأ ةداحلا | ةردقلل انضرق

 ىلإ ريصملا ليحتسيو .رودقم 3 ا لكى ع ردأق برأ نوك ب وجو

 « ليحتسم كلذ نإف « ةثداحلاو ةعدقلا ةردقلاب عقت ةضورفلا ةلاحلا .

 هنكمالةلو هج ةلاسما عدا لع هدقتعم ليحة قي رطلاهذهسحاصنأ ىلع
 ريدشت و ةيرورضلل ةلثا امن ةيبسكتلا ةكرملانأب اتعطق هم اي حا 0

 اذإو : ُ حالا | 2م + نم : حج (9) م ؟ حنمشبتلاو م روم ل(») | دق 2

 عوئيدسم)



 5 ١

 ةيدهمأ هللاد 2 نمف 2 :ىلاغت' :هآوق وو 00 ى» ءاشن رم ىدبن يا

 400« اهنارح ًاقيط هردص ل مج هلضبر نأ درب نمو مالسالل ةردص 3
 مكر لاشي نمد ئدتهلا وهف هللا )دهب نم: لخوزعر ٍْ

6 : 

 .المأ اهرودقم ىف رثؤتال ةثداحلا 0 ملعقلا «هجولاف
 لفت لوقمم ملعلا ذإ ؛ اهقلعتم ىف رثؤت نأ ةفصلا قلعت طرش نم سيلو

 رثؤتال "”دبعلا لمفب ةقلعتلا ةدارإلا كلذكو « هيفرث وبال هنأعم مولمملاب

 هيبملا نركب اومجرو ؛ كلذ موصخلا دعبتسأ ' "نإ . اهقلمتم ىف

 . لاصفتالا يف عانقإ هيف ' "اه انمدق دقق « ابلاطم

 لصف ظ
 يقيل | عيطلاو متغاو :لالضلاو ىدهملا ىف]

 ص لمتشا زيزعلا هللا ب باتك نأ «هتانرل ىلا هلا كقفو « مع

 اي ميطلاو ؛ مفالنمإو قلملا ةيادبم * ىلاعنت برلا درفت ىلع ةلاد ىآ

 واع بنما 'لاطبإلا صوصن مو « مهنم ةرفكسلا بولق

 تالاامست م « لالشلاو ىدهلا تا ن رم انطرغ ركاذن نحنو . قلنا

 عبطلاو متملا رك ذ ىلع ةيوتحلا

 اكان رسبب هللاو»: ا مهيلع هعق وم مظعب أمم

 أ نم ىدبتال كنإو لامتالوقو؛ أ” «ميقتسم طارص ىلإ ءاشينم

 م

 هناعإلا قلخ ىلعالا ها ا آلا هذهىف ىدملا نأ أ لعإو
 ركش انسلو . لالضلا قلخ ريغ ىلع لالضإلا لمح هيستأل ك كلذ
 دقف مانمر .ىذلا عما ريغ ىلع لجو زع للا باتكى ةيابا د
 طار ىلإ ىدهتل كنإو» ' ىلاعت هلل هللا لاق ؛ ةوعنلا هب دارللو
 00 00 . وعدتل كثإو هانعم 16 0

 كانفل كلاس ىلإ ىلإ نينمؤلل داشرإ اهم "”داريو ةبادهلا در
 « ملامعأ لضي ناف» : : ىلا هللا لاق , ةمايقلا مو الإ ةضقلا ذك

 مهب قو هليبس ىف نيدهاجلا لات للا ركذف؛ "0 زب بد
 .ءان كد ام لع *”ةمآلا لم ىنبنيف ءمهدهيس:لاقم ,راضتألاو ع
 0 ماتم. "36 محملا طارض ىلإ مودهأف » : : رافكملا ف و لاهي هللا
 ْ ١ , 25 «مانيدبف دوم امأو 9: ىلاعت هلوقب ىنعملاو ءابيلإ الل

 سل آذآ .ىدفل نسير ملط سح اوبحتسافمانوعدان |« م 3 5 اىعمو
 00 ك ماعنألا © هد: «م ك سصقلأ+

 ءاحلاو هده نم :
 ةيآلا هذ

 هيراع

 ةيادنطا لمس نيعتيف انهترابعم هج (9) هه : غال + اهم داارلاو : س00 -ى+ : 6 3 يروشلا (5) ةيآلا ىف ىدحلا نأ : ١ 7 3191: 9 2 فارعالا ةروس نن ىغو ؟ ؛ ماه حاعركذي م * "اهل دهب نماةيآلا ةصو 6 فيرحت يناثلا
 وبال ف تلق )١9( مه اوكلساف : ح(١١)

 9 رع ح0 ذاق : ع( معلا لم : مع (6)

 3 سوي (6)  لاطبإ فد مع ح (©) ىلاعتو هناحبس هدرفت ىلع : )4( 
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 اء اوطيحتل ؛ لالضلاو ىدهللا ىنعم ماسقنا ىلإ انرشأ اعإو

 اكلو ؛ قلما ىنعم ريغ ىلع لالّضلاو ىدهلا دورو ركسنت ال اننأب

 ىلإ لينس الو . ام "9 لصقلا انردص ىتلا ىألاب انلالدتسا انصصخ

 :لاقف « ةيادهملاو ىوعدلا نيب لصف ىلاعت هناق « ةوعدلا ىلع ابل

 . ةيادملا صصخت « ””« ءاشي نم ىدبيو مالسلا راد ىلإ وعد هّللاو »

 ارجل هجو الو ٠ تايآلا نم هد انللدتسا ام ىضتقم اذهو « ةوعدلا ممحو

 . يلع ةيادحلا قلع ىلاعت هللا ©نإف ءتنانجلا قب رط ىلإ داشرإلا ىلع

 ص ىلع مخ « نانجلا 0 يوت لكو ٠ هرايتخاو هتدارإو 040 هتعيشم

 هدهم نأ هللا درب نق » : ىلاعت هلوقو . ةنجلا هلخدب نأ ةلزتمملا دنع هلل

 فدو

 . اهم انللدتسا ىتلا صوصنلا

 لمد » : ىلاعت هلوق اهنف « متحنلاو عبطلا تايأ "'امأو
 وق 35 تكميل عي لا ىلامت' هلوقو ؛ ميزا 5 43 00

 6 اريك يدق ًاةنكأ ميد هأق ىلع انلعجو » : 38
 أ"/« ةيسلق مهبولق أنلمجو» : ىلاعت وق

 همر

 « عوار رآامل تبرطنم او تاآأا هذه فة تراح دقو

 2 1 . ا 5 ش ةرفكلا يلاعت برا ةيمسن ىلع المح يلإ نيبرصبلا نم ةفئاط تبمذك
  ردصلا رشو . ايندلا كحاب م رصف « « السسالل هرددص دب

 عبطلا ىتعم ىتمماذهف : أولاق ؛ لالضلاو رفكلا ذ ذي ا : | | 0000
 . هانلقام ىلع تايآلا قدصأ نم مالسإلا ركّذو « هجرحو

 اهريغ وأ ةوعدلا ىلع ةبادحملا لمس مور ىف ةل زتعملادبشتسا ©” نإو

 دعب ال : لوقت نأ هجولاف ؛ أهان ولن" ىتلا تايآّلاب مدقتعم قباطي ام

 الفلا تايآلاب انللدتسا اهنإو « هومتركذام ىلع هه متدبشتسا ام ل ىف

 تايآا هذه حدف ” ىلاعت بزا ناد 6 مالكلا اذه طوقسا ءافش الو

 "نيبو .9 عرارسإو دابعلا رئامض ىل ا هرادتقاو هرابقا نع اهب0أ
 ٠ ىلاعت هلوق يف كلذ صو 3 ءاشي فيك اهلقي هكحب بولقل ْ

 . لا الو ؛ ردصلا حرشو : :اييمرابع م4 ج0

 امأف : م (50 فرخنلا مهليوأتل ؛ ح (7)5
 م ةرقب 6 ه5 تلا 6

 وهم : ؛ م ءابنلا (©)
 ه : 5 هك ماعنالا ةروس نم ةيآلاو ؛ « ارقو مهناذأ يفو » : ا
 م نع ماتتئأامو ؟ ءينأو : كَ ءح (ه) صم: منن مد ةدئاثا 7:

 هرارسأو دبعلا رئايض : ايهترابع م ؛ ع

 م« ح نع هانسبتأ امو ؛ دصقلا : ل()
 < مقتسم طارص ىلا :«٠ ةيالالك أ مع 0

 بجوتسي نم لك: :هعراع ٠ )6( 
 ' م نع هانتيثأ امو ؟ رودصلا.: لءح 50

 نإف : ع (©9

 دل رشا 5 وأتت 8 3 0 د ةهحرحو رؤدصلا شو مالسنإ
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 ري" ةيآلا «ةرص لوأ هب اونمؤي ملاك مراصبأو مهتبتفأ بلقتو»
 باب غو فيل و؟ بيقلتو ةيمست ىلع تايآلا هذه لج زاحتسإ فيكف 0000

 . «”ابمكحو ةعاطتسالا ىف لوقلا بو اف « تاييقتلاو تالا نيس م دحاولاو ؟ بيل كل 0

 ىلإ © ةيربخلا تبهذو . هيلع ةتبأت ةتردقو «هيسكى عر ,داق ديعلا ” 5 . ش 7

 اهمارتك اةلقب نذؤم يشبع تايآلا هذه تبوح لعو
 اللا اهملسي "”ةمس هيلق هللا سو رفك نم : الاقامبنأ كلذو « نيلي ليبس ىلع وهف « هلالمف وأ دبمل بسك ى مسي ام نأ اومعزو «ةردقلا ا

 انع ةيدارإلا 0 رايتخالا تاك او « قالطإلا ىف زوحتلاو مسوتا 7 2
 0 ةيدارإ و داكرملاو ىفاذوب و عسوتا الا ةدقأ نم ءافكلا بو مل تت بولا لع اوتخ

 . ةقع)او هع اكل
 مق ىوخو ب ' صنل 0

 نإ م « هدي تدر اذإ دب ديلا ذأ « ةردقا تاب ىلع ل ايلدلاو .

 نيبو ةيرورضلا ةكرملا ىف د لاح نيب قرغي هنآف « 20

 راز رطضمالا ىتلاح 20 نيب: ةق ةرغتلا و بيتكم اهراتخا ىتلا ا

 - فالخخا ىلإ ابع وجر ليحتسيو . ةزورضلا ىلع ةمولعم رايتخالا لاو
 نم ةدحاو لكف ؛ امطق ةيرايشخالل ةلثامم ةيرورضلا نإف « نيتكرملا

 ءامدال هجو الو « اهلإ لاقتتاو ةدحاولا ةبجلا ىف باهذ نيتكر
 لكلا يلعلا قبررط مسح كلذ نإف 3 ىعدت ةلوبحم ةفصب أمبقأ ش 3 3 -. 5

 2 : لامشا لاق ؛ دابعلا نم هفر دار نم دارا ناس

 ركتايآلا تضنقاف 6 «آرقو مهئاذآ قو هوهقش نأ ةنك أ مهولق

 م لوقل اوعرتخا ىتلا ةب ةمسلاو ."* ناعإلا را كاردإ نم ةعلام ةنك لإ

 : ا . كارد
 ر ملا نم عنعال

0 

 تاو قملا حضو دقو :راصتخالاقاتنرغ ىدعت قمفإو

 "”باوصللقفوملا هلو ! مهتالبوأ وأتىف نيفلاخلادانع نابتساو

 «لوقلاو : :سقم 4 ابكحو ةعاطتسالاوف لوقلا : ل 5اذي لو « «لصف»: نونع : ح(0)

 ىف ىف اهيعذمو ..هرك اذ مدقت.دقو. < ناوفص نب مهج عابتأ « ةيمبجلا اضيأ ىمستو (؟)
 | . نالطبلا حضاو هلامعأن م لمعىأل ناسنإلانعرايتخالا

 هيتلاح : م< ح (5) ةيرايتخالا : صقن ح ()
 .. قلاح ىف ةقرفتلاو : هترابع ح (5) اهراتخا ىلا ةكرملاو : ايهترابع م ؛ ءج(0)

 :1١١2 5 2] ماعنألا ةروس نم ةيآلاو ؛ «ةرم لوأ هباونمؤي ملك » : ام م 2200

 اذإو:ج 60 ةمسب :: ح (5)
 -. - قمحلا : :ح (©) « اقوا قو ه + ام: ح(5)

 | ا.* باوصلل قفوللا لاو » : ركذي لو ؟ بكلا ىف مهتاليوأت ىف : هترانع - ()

 هللا دكت ياا نع .١ تيععس



 نأك نإو ؛ هانمدق اك ًاثراط ًادوجوم عبنت لب 4 سهاوجلا ىلع ًارطنال .
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 ةحراجلا ْف هروح ىف ةقرفتلا فرص, نم ىلع نودر م. : لبق نإ ب ةام
 ىلإ اهفرص نيمت : نيتكرألا ىلإ ةقرفتلا عجرت مل اذإف ؛ نيلثم
 ىلإ اهرقأ , ةحوأ نم لطأب اذه : انلق ؟ اتافتا ىلإو « ةصوصخم ةشو ظ . كرحتملا ةفص

 :ادصق هسفن دي كرحب نأ نيب فرش ةينبلا حيحصلا ديألا نأ : : انطزغ ىلع « ةردقلا تابثإ ىف ميسقتلاو ربسلا ليبس كلذ دعب كلسن مث

 ىلع نيتاحلا ىف و هدب ةسينب تناك نإو 2 هدي.ريغلا كر 2 نأ قي : لوقتف ؛ ضارعألا تابثإ ىلع ليلدلا ةلواحم دنع هيلع هيبنتلا قبسأم

 ول ىمألا نإ « دنزم ريغ نم لعافلا سفن ىلإ ةقرفتلا عوجر ليحتسإ

 . سفتلا تمادام سفنلا ةفص ترمتسال كلذك ناك

 اإ : دئازلا كلذ لذ مل سفنلا ىلع دئاز ىلإ ةقرفتلا تمجر ©" اذإف

 ةدرجلا لالا نإف « الاح نوكي نأ لطابو . صرع وأ ءالاح نوكيي نأ

 ةردقلا لع صضيصنتلا نعت 3 ماسقألا هذه تلطب اذاف ةدحاق

 "ديف عزان ضرغ لكنييعتىف كس 2

 انو :

0 

 [ قيتال ةئداحلا ةردقلا ]
 2 ةيقايريغ ىهو « ””اندنع ضار ءألا نم ضرع ةئداملا ةردقلا .

 ةردقلا ءاقب ىلع ةلزععملا تقبطاو د دن تاس يا اذه
 .ايمدع لاحتس تيقبول اهنأ ض الأ عيمج ء ءاقب ةلاحتسا ىلع ء ليلدلا

 : لوقتف ءاهادعأوف هدأرط طا نيبتسنم 7 قليلا ذهضرفو
 اهؤافتلا رده نأامإ : : كلذ لوقلالخم مل اهمدعردق مث ةردقلا تي
 ءافتنأب اهؤافتنا ردش, نأ امإو ؛ ؛نيفلاخلا بهذمأ“او هو اش ا

 اطلا دضلا سيل هنإف ءدض نايرطب اهمدع ريدقت لطابو . ان
 نم هأبإ اهعنمو دضلا | ةردقلا ءرد نم ىلوأ ةردقل

 .تأفص .لرم ةفص نمام هنإف ءةردق هن وك ليعت « 2 رع دا لا كلذ

 قتنتو ءرادتقالا ءافتثا عم اتوب روصتبو الإ ةردقلا ريغ بستكلا

 تعوتسن انسلو . ةردقلا توب عم « ةردقلل ةرباغملا تافصلا مظعم

 ظ . هيلع هيبنتلاب ىزتجت لب « ”مالكلا مدقمىف ماسقألا

 نوركتت مب : ليق نإ

 "1 نإو"" هداعترانيبو هدم ةككرحت نيب قرفي لقاعلا : انلق ؟ ةيهاركلاو
 ظ . هلوهذو هتافغ ىتلاحىف ةدارإ هل نكي

 ىو

 : ةدارإلا ت وبث ىلإ ةقرفتلا فرصب_ نم لع

 ءىراط

 اذإ مث. نايرطلا

 ٠ اذإو : ع )١(

 ظ

 مدقم : اصق م ءح (5) |

 هدب داعترأ :معح 69

 1 م« نع تبثلاو ؛ هيلع عزاتت 40
 رهو : سق م(8) دضب اهُؤاضقأ : م عر اندلع :سقن م

 مم ها هل ا

 د هج



148" 
 حا

 اذ همدع ققحن ””اذإف « لوألا مدع لاحىف دجوب اتلاف « نادض بقأعت 00
 0 00 . ٠ هليقأم مرصت دقو ءدضلا ىلإ ةجاع

 . ازال" اهطرع هنإف الط رش ءافتناب ةردقلا تنت لاقي نأ لطابو
 مراكلاف: اسرع ناك نإف «أ رهوج نوكينأ امإو « صرع نوكينأ امإ
 الذ رهوج ناكنإو « ةردقلا ف مالكلاك © !هئاقتناو هئاقي ف

31 
 2 تدلل

 "*لجوزع هلل ءاش اش نإ هرك ذنسأل ليحتسم كلذو «ةرذبتلا

 . [ قام رود ردح لل قفل | 0
 ناك ف إو ؛ ةعدقلا ةردقلاب رودقم هناودح لاح يف "7ث داما عمر وصتماب

 ابنع ضا رعألا عل مطق اهئافتن (ليبسنإَ «رها وجا ءافتناضا رعألاءاقيب لوقلا
 | اهمدع ريدقت عنتما اذإف ؛ أبمدع روصتي مل ضار ءألا ءاقبب ىضق اذأف

 : تافصلا ىف كلذ نم افرط انركة دقو « رهاوجلا مدع
 وه مادعإلا ناف اهايإ هللا مادعأب مدمن ةردقلا نأ ىلإ ريصلا لطسو

 قرفالذإ ؛ ؛ اينن رودقلا نوكي نأ ليحتسيو ؛ ضحم فن مدعلاو « مدعلا
 0 . فتنم اهرودقم لاقي نأ نيو « ةردقلل رودقمال : لاقي نأ نيب

 ا لصف
 . [ اضيأ ةثداحلا ةردقلاف ]

 ن

 تارودقم نم رودقم قب أ ذأف ام رودقم وهف ةثداحلا ةردقلا قامت

 - قصتي الف« ثداوملانم هريغ قبب ال« ” هولا وهو «ىلاعت ىرابلا
 0 .اطماجإ ًارودقم هن وكب هدوجو رارمتساو هئاقي لاج ف

 نأ ليحتسي : هئودح لاح ف ثداحلا نأ ىلإ ةلزنملا تبهذو 0

 اما ٠ ( رمتسأ ١ قابلا ةباثع رهو ,0ثداحلاو ميدقللًارودقم نوكي :
 بح كلذ درط ىلغ اوناقو ٠ همدع ةلاح ىف رودقللاب ةردقلا ق قامت
 ثودح ةردسقلا تاذ ةنراقم زوجي و“. رودقملا ىلع ةعاطت الا مدق
 . هعوقو لاح هب ةقلمتم نوكتت نأ ريغ نم روبقلأ

 : لمفلا نراقت ةعاطتسالا نأو «رودقم ثداحلا نأ ىلع ليلدلاو 7
 قاعتم نود اهريدقت ل ايحاتسلا و «ةقلمتلا تافصلا ى م ةردقلا : : لوقت نأ

 )نإ آم

 ملشم

 :ًامرودقل|ثودح قراف:اهناف ةثداحلا ةردقلا ءاقب ةلاحتسا تم اذإ ظ

 لاتسا ا ةيثداحلاةزدقلاع قب كى داقتعإلا قيسانردقولو 0 هيلع مدقتلا الو

 نيتلاحىف اهدعب 0 1 ارودقم انضرفو 2, ةمدقتم ةردق انصرف ىلعةيلزألا ةردقلامدقتب عطقلا ب بج كلذلو 4 اهرودقم عوف ذى اعأ رمدقل

 اذإ انإف .رودتلاب ةردقلا قاعت ةلزتعلا لوصأ ىلع رقت الف نيتي
 اه : داز ما) ل : مم 6١ ثدحطلو :م:حج (5) ذا: دازءء ع (5) واولا ركذي مل .: ب ؟ ثداحلا و: مل لجو رع نا ءاش نإ : سنن م (0

 كلذ يلع ىترت «قيتال ةثداحلا ةردقلا نأ تنيئاماف .اهب تارودقللا عوقو

 ٌ ظ هءاقتتاو : صق م (9) ةردقلا طرش نإف ءح (5)  اذإو : عا0)
 00 ةثداخلا : اصقن م ء(5)
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 ول

 [رظن نإو « رودقللا عوقو اهيفروصتي الف « ىلوألا ةلاخلا ىلإ انرظن

 ىلوألا ةلاحلا يف ققحت, مل اذإف ٠ ايف ةردقلل قاعت الف ةيناثلا ةلاحلا ىلإ
 ىنعم ةردقلا قلعتل قبب الف , رادنقا ةيناثا ةلاخلا ىفررقتي لو « ناكمإ

 نأ امإ : ولخي ال رودقللا نأ امهدحأ « نيهجوب كلذ دعب دضتعاو

 ىبإ هنإف مدع هن وك ليحتسيو : ادوجو نوكي نأ امإو « امدع نوكي

 ار )بهن ما يناثلا هج ولا و . رود ةمريغ نيفلاخملا دنع دوجوملاو ء«ضحم

 ةلاخلا ىف ناكمإلا م . آرودقم هنو وك ةلاحتس ! ىف قابلا ةباثع ثداحلا نأ

 قلعت ةلاح تسيل أهدعب :ةعقو وْ ةلاحلاو 1 ةردقلا دوجو نم ىلوألا

 4 ةردقلا نم لوألا ةلاخلا ىف رودقم قابلا نكيف كلذغاس نإ ؛ : ةردقلا

 صيخألو : ةردقلا مىلوألا ةلاملا ةعوقو لبق رودقم ثداحلا نأ 3

 , كلذ ن ا

 ماقيال ةردقلا ىلإ سك : ةجاحلاو« ناك مقاو ثداحلا : اولاق نإف

 لزنيو « ةردقلا ىلإ ةجاحلا تفتثا "0اهم ثداحلا عوقو ققحن اذإو ؛ اه

 ممل © انعم هرعرك 5 ىذلا اذه : الق . رمتسملا يقابلا ةلزنم ثداحلا

 سلو « ةلعلا هن ”راقت هتوبث' لاح ىف سما ن إف ءهل ةبحوملا ةلعلاب للعملا

 ةنراقم ةلعرب دقت ىلإ توب عم حجت تحب مل عسل ت تم اذإ : لوقي نأ لئاقل

 مف : امه مع ح (9) ذإ :.داز م ءح (1)

 ميلع : داز : ح (4) أهب : سقت م (*9)

 ؟؟

ت, دق « دلوملا بيسلا كلذكو .هل
 كي فجيو 7 31 عوقو نراق

 8 لجو زع هلل ءأش نإ ةعاطتسإلا كعب هرك ذل 6

 ةلاح : لاوحأ ةئالثث هروصن' ىف ضرفي نأ لقاعلا قح © مث اهي

 قاعتتال تناكو لف ةيناثلا ةلاحلا امأو ؛ ءافتنإلا رارمتسا ىلع ةيراخ مذملا .

 نم الدب دوجولا ناك ةردقلا تقلعت اماف « مدعلا رمتسال تاك ةرذقلاب

 ءابيف دوجولا ر مكسأ دقق <« ةقاعلا ةلاخلا امأو ؛ هرارمتسا زوجا مدخلا“

 : ةردقلا قلعت ردقت لإ ةحاح الف :

 تمدقت 2 اذإ : : اولاقق ,هئالطعي ءافخال أ ةلزتعملا تمزتلادق مث

 رح ةناثلا ةلاخلا ف ىف عقب نأ زوجبف ؛ ةدحاو ةلاحب رودنللا ىلع ةردقلا :

 .ةردقلا هوجو نم ةثثا ةلاحلا فز أ رهظب زجملا مث . ةردقلا داضم

 © رودقملا عوقو مدنع زوحيف  زجملا دوجو نم ةيناثلا ةلاحلا ى مو

 «ةيناثلا ةلاحلا ىف رداقلا تام ول كلذكو . زجملا عم« ةيناثلا ةلاحلا ىف .

 اطورشم ؟"رودقلا لمفلا نكي ملذإ «توملا عم رودقملا عوقوروصت .

 . ةلاهجلا هذه بوكر لقاع ىضترب الو . ةأيحلاب

 او :ح(05) نء:داز ح (؟) مه ح نع تبثلاو ؟بجوبو : ل00
 2م(08) اهب ةردقلا قلعت الولف : ايهترابع حم (4)
 + نأ تلو ابل امور ةدحاو ةقم لعل نكي ل5 هترايع ل (5)



 0 92 : 0 رع م طومجلا
 هج كس جو لإ انداتاجم جيدستت مدححم 6

 5 ُْ وسد :

 لعب دعس سس ع - ُ

 جم دع ل د رسح ال يل اخ يشك جوسي مم حام نقم

 ليي دج هيع ل هيعر اي ميرو جسما ل يو وصلا. ل صل جمد اوي

 7-5 ةيوسح ب موسما يحلب تحال

 0 ل ل 000

 5-5 رس

 لج سايعطس يب مانع د طإ ظلش

 يسلم

 ادعت

 دا

 انف

 ةيضق ىلع نأتبثي امهنإف « ناتداضتم نيتقلعتم نيتفص لك: ليق نإ
 :نراقت :ةثداحلا ةردقلا نأب ْش منك اذإف . قلمتلا ىف ضقانتلا عم ةدحا و

 كلذو « هنع زوجعمللا زجملا ةنراقع اوكحت نأ مكمزلبف :رودقلا
 ضعب نبج دقو ٠ لآملا ىف همقوتي .امع“ ”زيس ع ءرملا نإ « .ليحتسم

 ءةردقلا فال « هنع زوجملا ىلع مدقتي.ز .وسعلا نأ ركجو انبامصأ
 ,ةردقلا قلعت بسح . ىلع ق قاعتر ب نأ ىنبي د نجلا نإف: للاب كلذو

 . هيلعر ادتقإلا

 «ناولألاو ماسجألا نعزجاع دبملا : لاق نم نأب عطقاو « كلذولعاف
 نأ اكاذهو ءةردقلا ءاقتنا هب زوحتملا زجملاب دارملاو . زوجتم وهف

 هب الهاج ءىثلا نع لفاقلا ى مسإ دقو . داقتعإلا نم برض لهجلا

 مدعي ىلإ رطضملا نأ كف نم جرت ؛ عش ًادقتعم نكي مل نإو

 هنن هتكرح ىلع دراق "”رانيتخ ىلع كرحتلا نأ أ اك« اهنم اهنعزجاع
 ظ .ةعكرح 8

 للا ىف هعقوتي امع زجعلا :نإف ::هترابع م )١(
 ١ نامشالا ىلع : م4 ح (5)

 لصف

 [دحاو ةئداحلا ةردقلارودقم ]

 ةلزتعلا تبهذ "7 دقو ؛ دحاورودقع الإ قلمتت ال ةثداحلا ةردقلا- ب

 .اهقلعت ىلإ مهنم نو رثك ألا سهذو « تاداضلاب قلعت“ ةردقلا نأ
 ةياهن الاسم قلعتتةثداحلا ةردقلا نأ مبل صأ مث داضتت ال ىتلا تايئاتلا

 - ةردقلا نأ لع نوقفتم مو ٠ تاقوأل فقامت ىلع تارودقلا نم
 دحاو تقول" نيج دحاو لعب ف « نيم عاقل أت ال دج
 6 ؛ لانمألا دادعأ ترثك نإف . نيتردقلاب كلذك نالثم عقافإو

 . اهتدع لع ردُقلا "” ترثك «تقولاو لفاد

 قست ا عنم يف لوقتف ؛ « ابلبق ىتلا:ىل ع ةلأسملا هذه ءانب انب كوألاو.

 كلذ ةرورض نمو « امهتنراقل امهب تقلمت ول : نيدضلاب ةثداحلا ةرد

 ندضلا عامجأ | ةلاحتسا نإف . ةرورضلا لع لطاب وهو امينا

 : أنلق داضتتاال ىتلا تافنتفا ف الك" || اننضرف نإو « 9 ةيادبلابةكر
 بجوأ , ديعلل ارودتم نوكب نأ حص ؛ ام لكب ةدحاو ةردق تقلل

 عيج باستكا | ىلع ةرداق سيدلا لع ةرداقلا ةردقلا نكس

 . الطب مسي امان تارودقللا ع نم اهوحنو تادارإ 94

 0111 لب

 0 : نق 0 سو م وس سس س7 و هر
 . + امج 2 مع ع( دقو : 1

 . موهفم كلذو 6 رظنلا ةبادب 0 مك حن
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 ةمدقتلا ةلأسملا ىلع ءانبلا مث . ركسف ميسقتاو رظن ريس نع هيف ىنغتسيو
 . فرطلا اذه ىف درطي

 قامت ةدحاولا ةردلا نأب متكح اذإ نيفلاغملل "7: لوقتف
 ؟.ىناثلا نع الدب ةردقلاب عوقولاب نيدضلا دحأ صتخم لق « نيدضلاب

 صتخم كلذلو « هيلإ دصقلا درجت ام نيدضلا نم عقب اهإ : اولاق نإف

 اذه لمتحي ال طيخ كلذ ىف ةلزععمللو . ةرودقم ريغ ةلفنلا نأ

 هركذدقتملا
 ءىثلا ىلع .مادقإلا نيب ريخت نأ رداقلا ليم س : اوللق نإف ؟ب ئ

 ولو . ندضلا نم نكتتلا دع كلذ ققحتر اعإو « هنع لاكق

 ربع هيلإ اكلم ديسلا ناكل ءدحاو رودقع الإ قات الةردقلا كفا

 نك ةلعراضتتاو : ةضم ىوعد هوركذ ىذلا اذهو . اصيخم هنعاد#
 ليبسو « ةكرن لع ةردقلا ءىش ىلع ةردقلا طرش نم سنيف .لق

 نم سيلو « مؤلعملاب علا قلعت ليبسك اهرودقع ةثداحلا ةردقلا ق
 .هل دضب قلعت. .نا مولعملاب ىلا ىف 10

 مقيردق مانلاو لفاغلا نأ امهدجأ : نيبجو نم لطاب 7 اذبف « عوقولاب .

 ابحالصك مقاولل ةرددقلا حالصو « ةدارإ ريغ نم نيدضلا دحأ امهنم

 ؛ةرودقم ةدارإلا تعقو اذإ : لوقت نأ «ىتأشلا هجولاو : عقي مل ىذلل

 تصخخا ةدارإلا لاب اف « ًاضيأ ةرودقم امل دم ىه ىتلا ةيهاركلاو

 قيضلا اذه نم ةلزتعملل صلخم الو ؟ دنع دارتال ةدارإلاو « عوقولاب

 مطقلا عم « هيلع ةردقلا قلن عقو "7 كلذلو ,رودقم امدنع عقاولاو

 . عقوام ريغل حلصت ال اهنأ

 « « كلذ ىف ةلزتسملا مزلأ اممو
 ؟وملاد دابضت ةلفئلا : ؛ © يهل لاقي نأ

 مضايا نايرطب داوسلا مدعي 5 ةلفنلا نايرطب دنع ملعلا مدعي كلذلو

 سو « هن للا ل اردت ءىتلاب ىلعلا ىلع رداقلا نوكي نأ جيف

 لع رذاق عونملا نأىلإ خريصم عم 4 مهم مقتسيال هورك ام مث“ ْ

 ى دعصنلاو ىنثملا ىلع رداق ”طورألا ديقلا نأ مهلصأو . هنم ش

 6 رودقملا عوقو عانتمأ عم عش ةردقلا تايثإب محلا مط عغاس اذإف .

 . هدّض ىلع رادتقا ريغ نم ءىشلا ىلع ةردقلاتابثإ انم دب
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 ٠ اهوا موعععل (0) م , ح نع تبثلاو ؛ لوقو : ل (3)
 طوبلا ديقمأ 30 ْ .. قلخمي كاذكو مقو ًازودقم اندنع مقاولا# هترابع م 6 كلذلو : سقت ح (5)

 مه ليق نأ : 5 2١
 - م نع: هاثيثأأ امو:؟ ءاوملا ىف دعصتلاو ءىعلا منم ىلع رداق : هترابع : 4
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 ومنقلا ىلغردأق وهف « ب روُمألا مايقلا ىلع ردأق ريغ « هدونق لاح [ قاطيال اع فيلكتلا ]
 « كلف ركذ هجو برقأ اذهو . فيلكتلا قلعتم وهو ؛ هنع نبل
 ىق'قرتلاب رم ءآلا نأ اهدحأ : نيبجو نم لطب "7 ليصحتلا ىلع وف

 ضرألا لع رارقتسالا ناك نإو , هناقن دنع لاخلا فيلكت غ نم م0

 هيرو *””ءامسلا وج ىف قيلحتلاو قرتلل د ض وهو ءانكمم ارودقم

 لب « دوعقلا دوصقملا سيلف « 2”هنع ايهم ناك نإو دومقلا نأ رخآل

 . © ءامسلا وج ىف قلحتلا وهو هيلع ةردقالام ىلطلا دوصنل

 عج بلطو « امهعج بلط نع ءيذي نيدضلاب رمألا :| ولاق نإف

 ىلع" بم اذه : انلق ؛ ةليحتسم نيدضلا عجج ةدارإو « ةداوإ بلل

 . اندنع كلذك ر مألاس يلو «رمآلل ادارم نوكي نأ ب 4 رومألا3

 ديريال هكح يف ايقش ناك اذإو «ناهإإلاب رفاكتلا رمأ ىلامت برا ن

 . 99 ناعإلا عوقد“

 ,قاطيالام فيلكت زيوجن خيش بهذم نم عاشق :ليق نإف . .

 اتق . ةلأسملا ريوص7 دعب ليلدلاب هوديأو «هنم هنوضترثام اوحضوأف
 ..ندضلا مج فيلكت هروص نف . هروص رثكن قاطي الام فيلكت

 راج كلذ نأ اندنع حيحصلاو . تار رودقلا ليبق نع جرخم ام عاقيإو

 وج ىف هنح هلا ىضر انخيسش باوج فلتخاو . ليحتسم ريغ القع

 . تيملاو هيلع ىشنملاك « « لعب ال نم فيلكت

 دبملا فيلكت زاوج ىلع قافتإلا « لاحلا فيلكتزاوج ىلع ليلدلاو

 1 عطاقلا ليلدلا انقأ دقو ؛ هيلع ىمألا هجوت ةلاح ًادعاق هناوك عم مايقلا

 لبق هب ًارومأم مايقلا نوكزاج اذإف . .مايقلا ىلع رداق ريغ دعاقلا نأ ىلع

 فياكن ةلاجتسال قي الف , نكمم ريغ كلذ ناكذإو , ' 58

 : لقا ؛ ندشلا مج فالخب ؛ لا لع نكس ماا ليق نإف
 اه|و نيدضلا عمك ليحتسم هيلع ةردق ريغ نم آ ارودقم مايقلا عوقو

 لق انلق ؟اعرش د هعوقو ققتا له ءالقع هوتذوج ام ليق نإ

 « ح نع ببثلاو ؟ ءايسلا ىلإ يقر هل : ل0 هليبخت ىلع : م ح(12-
 مهي نما مو , ءايبلا وح ىف قلحعلاو ءامسلا ودع ىف ىقرتلل دض وهو ؛ هيرابع ل (؟) ١
 م « ح نع ءانثبثأ امو ؟ هنع ابهنم دوعقلا ناك نإو رخآلا هجولاو : هترابع ل (4):
 م نع هاتئيثأ امو ؟ .ءىبنم اذه : لا( ءايسلا وج ىف قلحتلا وهو : : اضقن م4 ح(5)-
 : نإعالا عوقو | هنم ديري الو هملع ىف ايقش ناكن إو ناعإلاب رمأي : هترايع ل 00

 )١( هيلع ردقم نيغ مايق: هترابع ح ' . م نع هانقبث



 بالقب ا

 قدسي نأب بحل اب مآ كاملا نإف ع رش عقاو "'7كلذ انخيش

 ىبنلا

 دقو نيضيقت عج كلذو « هقدصبال هنأب .هقدصل نأ رد ٍ

 مَقاَط الام فيلكت نم .ةذاعتسالاب ىل اجت هللا باتك ن 2 يا ١ 25 تقطن

 :نكي ملىاف ؛ '«مب انل ةقاط الام انلمحت الو ان انير » : ىلاعت لاقق ءه

 . هنم ةذاعتسالا تغاس امل ءانكمم ِكِلذ

 0 لصف
 [ اهوحتو موعطلاو ناولألا ىلع ةردقلا ]

 .اهنوك نع اهوحنو موعطلاو ناولألا حجورخ ماع مب : ليق نِإف

 وفصتال ةلممجا ىلع ممل ةرودقم تناكول : انلق ؟ "© دابعلل ةرودقم

 - .ىثل نعول ال لماذ ذإ 3 00 اوردقي 2 ابنع زجسلاب

و تاحارإلاو هوما 00 . مزيع
 ةيعرلبالاو موم

 اكردم ن ٠ نأ يجي ًارودقم نوكي نأ زوحجي امع زدملا نأ

 « ًاصرع هنوكل هك اردإ سجال مث . مولعلا نم ةمئاملا تافألا ءافننا

 اذإذ . كلذل زجع لكك اردإ مزايف ءازجع هنوك ىوس ىرخأ ةفصل الو
 نع اهجورخت انعطق ءاهللع ًارادتقا الو ناولآلا نع ًازجغ كر

 باومصلل قفولا هللاو . تار ودنتلا يبق

 [ عقب الام ىلع ىلاعت هللا ةردق ]

 . هل رودقم هعاقتإف ءثقاوحلا نم عقبال هنأ هلاحبس ىرالا لعام

 اهنأ لع نإوت ءانتقو ف هلل ةرودقم ةغاسلا ةماقإ نأ لاثللا, كلذ قبح
 ©0لوصعالو 8 لصفتا اذه نوملكتتا برطتضا دقو « هر زخأَ مقا

 ١ 1 . ىذتنع هق فالتخ تن

 ابقانت رصقي ال ؛ل ةحلاص اهضن ىف هيلع ةردقلا نأو « نكت:
 هن وكب ىنمملا اذهف ؛ ناولألا نع ةثداحلا ةردقلا قلعت روصق سسخع
 .امطق عال لف مقيال هنأ هللا رغام مث« 71

 .نمؤبال هنأ كوب ربخ امو“ *ب ريثم ام عيج ىف ب نمو و

 ليجلبأ : م (0) ش كلذ : سقت م )١(
 هنع ؛ داز ح.(58) ح نع تبثلاو ؟ ىنلا : اعقت " لأن

 م ؛ نع هانتيثأ امو ؛ اوصخالو : ل١ هتلاذب تقلصت :حاقتل ١ هنع : ادإز م هج ا(0)

 ل ةنأ ارودقم مولعلا فال نوكيوتلا نإ : امهترابع م ؛ ح رصبلا : ح (4) .585 1 * م ةرقبلا ©
 مقيالف : مع ح (4) . ارودقم هنوك ينعم اذهف : امهترابع م؛ 4 رادتقا الو : م (ة)



 فوك نينا

 هنوكي هوفصو ىذلا نأ قحلا لأ هيلإ راصام 0س ىلا
 ناك ٍناَف . رودقم ريت وأ 5 ارودقم نوكي نأ امإ ؛ ولالا

 محلوصأ ىلع ببسلا نأ اهدحأ : نيبجو نم الطاب كلذ ناك رؤي
 ًابجاو ببسملا ناك اذإف « عنولا عافترا ريدقت ذنع ببسملل ضيوف

 ىغتسوو « هيوجو لقتسإ نأ ىنبنيف هدب وأ ببسلا دوجو :

 انل رطخو « دلو ملا سهذم داقتعا انليخت ولو . هف ةردقلا ريثأت نو

 ءالصأ ةردقلا ءافتثا كلذ عم اندقتعاو « مئاولا عافتراو ببسلا د

 . تاداقتعالا نم هانمدقام ٍط ًايرج بيسلا دوجوب سبسما دج

 طسو نود هعوقو روضتل“ ًارودقم ناك ول بيسملا نأ يناثلا هججولا

 بيست: ل اذإ ىلاعت ىرابلل أ ًارودقم مقو ال هنأ هيلع ليلدلاو ب4 :

 . ببس طسوت ىلإ راقتفا ريغ نم ىلاعت هل ًارودقم عقب هنإف.« هيلإتديس

 60[ رلوتلاب نيلئاقلا ىلع درلا. ىلع لمتشم

 ةردقلا لحل نيابم مق امو « ابلحمب ماقب الإ قلعتتال ةثداحلا ةردقلا

 بلا رانك ريغ نم ىلا قرابلل المف عقي لب ء اهب ًارودقم نوكي الف
 رودقم ريغ هعافدناف ء ”" هيلع دبعلا داهعأ دنع رجح مفدنا اذإف . هيلع

 . قحلا لعهأ دنع ديعلل

 ”ةلمحال وأ « ةردقلا لحل 5 مقيام ** نأ ىلإ ةلوتسملا تبهذو |

 ظ رشابم رودقم ببس نع 0 هعوقو زوجيف « اهم ةردقلا لحم ىتلا
 دامعالا نع دلو تم هعافدباف « هيلع داتعإلا دنع رححلا مقدنأ اذإف . ةردقلاب

 ظ ظ . ةردقلا لحع مئاقلا

 طسوتب " لرودقم وهو + بيلا لاق لمف مدنع ' ”دلوتملا مث

 .دلوتلا ىرظنلا لملاك ة ةردقلا لحم ”* مدقيام تاداوتلا نمو . ببسلا

 ايف فالتخاو ليوط ليصفتو طبخ ىف « ةردقلا لحع مأقلا رظنلا نع

 مهيهذم ليصافتل ضرعتلا انضرغ سيلو ؛ دلونال ايفو دلوب
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 ادبدت دجيتسي اعلام معن موس

 رداق دنبعلاو « هسفنب رداق ىلاعتو هناحبس .يرابلا : اؤلاق نِإفانر.

 فصتر كلذلو « ةردتلاب رداقلا فلاخم سفنلاب رداقلاو « ةر

 يصح ال اذه : انلق ؛ ةردقلاب دابعلا اهملع ردقت الا سأ :جأ ىلع ر ,ادنقال

 جقوملا اس ءإو ؛ ًادهاشرودقلا عاقيإ ف رجال د عاف

 0 وهو « ةردقلاب للعي ًادهاش عملا اذه م ًارداق رداقلا نوك لعفلل وثلأب نيلئاقلا ىلع لمتتم : م ؟ تلا ... درلا ىلع : ح ؟ خلا ... درلا قلمتشم : ل (1)
 0 ا نأ : قت حالا ةيلع دمتعم دامعأ : ماء (9)

 1 ةمص :اصق مءج(1) ' جنع تبثئاو ل: امنع م00 05) م ٠ ح نع تبفلاو ؟ دلوتلا : ل (8)

 1 ديعلا : دأز ح57 مدنع : اداز مع جب 9)
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 ريدم عجيل: ب كعتنا ود. 2 3 تعجاو أختاه صوم داوم ا يمرس مرير حامل اهبو تقلا
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 مس
 © كلذيو . مك دنع بجاولا ليلعت عانتماو هءوجول للعم ريغ تئاغإ

 ميد ؛ عارتخالا ًايئاغو ةدهاش 00 رداقلا نوك رثأ نأ ممم

 لص أ جيتا نسيلدس عياد 3 ىهانتت ةبتأ وقم دسلا سايل

 نويلاطم متثأ 1 دابملاتارودقم نع سانجألا صضعب جورخب ملا ىف

 ةدسافلا دعاوقلا ىلإ حاورتسالا حفني "مق ؛ هوهتركبن | امب كلذ ف

 ىفماغلاو ددهأشلا نيب ةيوستلا ىف ةمهجوتم كيل ةبلطلاو

 . تارودقلا ؟ح

 00 علا ارودقم ! نوكح هان رل د : لطي اذإ © لإ ًارودقم داوتلا نوكح هان ركذ اع لطب اذإف

 قيال «ةلزتملا ةفاك بهذم "لطب اذهو « هلاطيإب انينتعا ىذلا مسقلا
 ' نضاف كلذب ىضق نإف ؛ رودقم ريغ دلوتلا نوكب محلا الإ كلذ دعي
 هنزك لمفلا طرش نإف . ببسلا لعافت المف سيل هنأب ًاحرصم ناك
 ريصلا ًاضيأ زاج « هل لعافال لمف توب زاج اذإو . لعافلل ًارودقم

 اهنكلو « هل المف تسيب هضمارعأو ملاملا رهاوج نم هماعت ام نأ ىلإ
 يدل نع جوورخ كلذو ' ءادع أمل بجوم رودقم سبيس نع ةعقاو

 | . نيباسملا سهذم ن ءع لالساو

 , لوقملا اهابأت حئاضف هدقتمم ىلع رحي .« دلوتلا ىلإ ريصلل مث.
 ةينملا هتمرتخا م « امبس ىر نم نمذنأ كلذو . ةءادبلاب اهداسف كردي

 لزي و ٠ ايح فداصو اهم ”” لصتا مث « ةيمرلاب مهسلا لاضتا
 ىارلل لامفأ مالآلاو تايارسلا هذهف « ىارلا توم دعب كن: , ماوعأو نيس ىف '” حورلا .قوهز ىلإ ءاضفالا 0 ا 1
 اا قدي زمالو «هماظم تمر قو 20 ىبارلا توم دعب كيذا

 ىعاودلاو دوصققا !! يسحب ىلع ةمقاو تابيسملا أندحو : اولاق نإف

 اهلاع ةعاقلاا ةردقلاب رع ثامملا تارودقملا نا 07 بابسألا ملابسي

 هانضقن ا :هوز 35 قذلا © 2اذهف ؛ 2 وصقلاو ى أ ودلا ريس ف

 . هيلع لبومتلا نالطب انسضوأو « لامتألا
 يتلا 4 فصتانل 4

 ماو جرع تا
1 

 لطبيب اذهو :اصق م ءح (©) م6حت ١ نع تيثلاو ؟ مدي : ل انهو :مءح (4) ١ جورتس مه قي: دان ح (9) ٠ ىرلا توم دعي كلذ لكو : اهتم ع الو : ع (0) كلذكو : ح )١( : سغنلا : ع(
 هاسيثأام هحولاو ؛اذهو : مو لجأ



 قلم

 ,لئساذإو ٠ اليصفت هقلطي الو « امأع كلذ قلطي نم "”انتنثأ نمو
 امت رك ذ باوجلا ف صصخمب مل « ىلاعت هلل ادار رفكلا نوك نع ظ

 نم هيفا هقالطإ بنتحي هنكلو « هدقتعا تراك نإو « هي  ةدارإلا

 أ ىلاعت هللا هديرب ام نأ سانلا نم ريثك موتي دق ذإ « للزلا ماهسإ

 : لوقت كنإذ . لصفي الو ًاماع قلطي ظفل برو ؛ هيلع ضرحنو هب

 ةجوزلا لقت م«ةجوز وأ دلويف ل لاؤس ضرف نإو ؛ ىامت هلل هيف اب ماعلا

 لكك ةدارإلا قلعت فانمأ انتنأ نم ققح نمو ؛ ىلاعت هلل داولاو

 ظ ٠ الصقمو المك ء اصصختو امعم : ثداح

 اراد و ةبحلا « هقالطإ عنمو « هقالطإ ىف قحلا لهأ فاتخا امو

 انتعأ نف ؟ هاضربو رافكلا رفك ىلاعت هللا بحب له : لئاقلا لاق اذإف

 بيتس هز الزم م هاو كلذ قلطبال نم

 0 ا أ تافس نم اههو

00 .اليمو هيلع اننحت هب دأر 3
 ,ديعلا ةيححو . 

 طل هدايقتاو هل هناعذإ ىلامن' هءرل

 ** هيلإ لاع وأ ليع

 نأ نع سدقتي يلاعت هنإفء؟

 دبعلا : ح (؟) تأ نم م: ع6 ع 0) ش
 م2 ح نع تيثملأو ؟ هتعاطأ ةدايقلا ْى ه هل هياعاذإ : هترابع ل ()

 م, حنع تبثلاو ؛ هيلعلاع وأ : ل ()

 ااا ١

 :لوقي هنكلو ؛ ةدارإلا ىلع اصرلاو  ةبللا لمح نم ءالؤه نمو

 تقلعت اذإو « ارو ةبحم يمست اهنإف ًادبع لاني .. معتب ةدارإلا تقلعت او

 تافص ىلع ةبحلا لمح نمو . اطخس ىمست اهناف 7 آديع لانة

 . اهيلع اضيأأ "”طعنسلا لج «لامف

 نع ةبحلا لاقو «ةلزتسلا لبى بت نع مكين ل انثأ نم ققح نمو

 ابقأعم ارفك هاضريو ءرفكلا سحب ىلاعتب ىلاو ءاضرلا كلذكو ةدا

 ضرتعم أ كلذ ىلع بترتيف « ةدارإلا ىه ةبحلا نأ ت دياذاف "7

 نإف «ةقيقحلا ىلع ةيلا هب قلل لا اه بذلت وعي :

 اغإو ؛ : 3 لوأ١ل ىلزأ ىلاعت برااو * هدجتع الإ قاعتتال ةدارأ

 :نيدشل مبا اسم ديرما ديرب نأ عننت ةبحاو ةلاحتسا ت

 ًادبع لانت ةمقنب تقلعت اذإو « اضرو ة ةيحم ىمست اه : سقن م 0
 ْ اضرلاو : داز ع (؟
 ,م .« ح نع مانتيثأ امو « هيلع : صق ل(
 مع « حب نع هانتبثأ امو ؟ هدجم : ل )2

 مدع الوأ : هترابع م ؛ مدعيال نأ وأ : هترابع ج (©

 ٠ ةلاحتسا : اصقن م ء ح (5



 نأ هنم ليحتسيف « بجاو ًاداوس داوسلا نوك نأ دقتعا نم كلذكو

 00 رمتسأ هريدقتو هب وجو هداقتعا عم ؛ اداوس داوسلا نوكي نأ ديزي

 ظ . لصفلا ضرغ ىلإ مالكتلا انب مجرب مث ..هل دوجولا

 ةفاركلاو ةدارإلا ىوس هلاعفأل دب عىلاعن برلا : ةلزتسملات لاق

 نم تاروظحملل هراك دابعلا لاعفأ نم ةبرقو ةعاط وه امل دير ونهو ٠
 رم فيلكشلا تحب لخدي الامو "0 اهنم حاببللا امأو . مهلانفأ

 : اههركي الوااهديرب ال مدنع بزلاق « لافطألاو ماهللا تارودقم

 ةزلخ ىلع ءانبلا اهدحأ : 7 لقملا ىف ناكلسم كلذ ربس ىفانلو
 نم بحت م هقلاخو هبرلجو زع هللاف قلخ لك نأ اني دقو ؛ لامفألا

 58 رتخاو هعاشإ ىلإ ًادصاق « ثداح لكل 8 رم ىلاعت' هنأ وك كلذ

 ”ممسلاب ةيوشم ءىانبلا نع ةينغم قرطب (© لقعلا صصخم نأ يناثلاو

 0 . عرشلا بجومو .

 ةيلاغت ىلع ىلاعت عئاضلا وتبتم قفتا : لوقت نأ ه. لدتس ايف

 لاببألا بارأ قفتا مث ؛روصقلا رشوو صقنلا تامس نع هسدقتو
 لكلا تالالد قأو ناطلسلا تانآ قدصأ ةئيشملا ذوفت نأ ىلع

 اركلاو تاذازإلا ىوس : هترابع م « هزيغ لعف نم ةيهاركسلاو : هترابع ح )١(
 خلا ... اهنم حابملاو محلاعفأ نم روظحملل هرأك : ةتراع م (9)

 ناكسلسم نضفاا كاذ ىف اأنلو : هترابع م 6 ا

 ح نع هاندبتأ امو ؟ لصفلا : م. ل (غ)

 قمل

 اوضق دقق  هتهارك ىلع عقاو وهو هل هراك ىلاعتو هنأحبس برلاف « دام

 تام مذكر نكي بلاد ارق و: روم

 . هدوتحو سال هنأ 58

 ىّصفتااواهعيج كردمن وب. « كلذ مفد ةلواحىف تافوارم ةلزتسملاو

 . ماوملاو مافطلا هب نولذتسيو ب نولي أم رك ذل نحنو
 مرارطنماو قلملا ءامجإ ىلعرداق ىلاعتبرلا ١: اولاق نأ هورك ذاهف

 ناك امنإو . ةعضاخ ةربايجلا قانعأ اهل لظن ةمآ رهظي نأب «ناعإلإ#
 اراهتقا "” قلملا قوس ىلع ًاردتقم نكي م ول روصقلاب هفصو م

 . دارأ ام ىلإ از

 نأ ىلع نوقبطم مهنإف . هل ليصحم ال سيلت هورك ذ ىذلا اذهو

 ممدنع ء ءاملإلاب ”ىنعلا اهنإو , نيعيطملا ةءاطو نينمّؤملا ناعإ قلخنال د

 ؛ هل ليصحال هورك ذ ىذلاو. راقكلا اهدنع نمؤيي ةلئاه تايارإ

 مهرفك ىلع نورصب ةرفكسلا نم فئاوط نأ مولعلا يف عقب. أك
 تانج فدي ريغ اذهو « تابآلا تمظع كاد ؛ قحلل نونع

 ىاعت برأأ ملعب ديع بر : !ولاق ةلزتملا ْنَأ هررقب ىذلاو

 نأ : سقت ح () قئالخلا : مى (9» م, اهرك ديو ؟ د 20 2, زم لو ؟ دق : هازل
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 001 .هضقيرلو بوقرملادمألاو بو رضملا لجألامرصنا اذإف.«لت

 نيضقأل : لاقولام ةلزنم كالذلزغيو « هللا ةئيشعب هئانئتسال فلام خ

 برلاناك ولف ٠ اهب طحبلو هتئيشم تمهبتسا""'
 نيضقأل : لاق ولام ةلزنم كلذ لذ حا ,ةلامعال ندلا ءاضقل أدب

 .  ةلاحال ثنحيف هضقي مو ديز ءاش مث « دز ءاش نإ ًادغ ىيرغ
 نامإ ديرب كدنع ىلاعت برلا : لوقت نأ «همازلإ ىوقي امو ظ

 ائاسفام ةلزّسعلا رشاعم اونبيف ؛ هنكح ف بجاو كلذو « نيرف 1 . "؟نيفئازلا لوق نع هللا ىلاعت ؛ هديرب نأ ليحتسي هياع
 ددع ةثداح ةدارإلاو «"7هل ةدارإلا ررقت يذلا تقول | اومتوأ هب مأام نوكي الو هنع ىهن ام نوكيي نأ زاج اذإ : اولاق نإف

 . وبث مهقأل نوقل الو ,انوقوم اتقو كلذ ىف نوطبضي. د ل امالكلانم طقاسأذهو .ديربام عقب الو هركب ام عقينأ اضيأ منتجالف
 لاس كيوي هاك اة اهدا . رلامدع تأيرف « .متينأ رب ألا علا رمأ ام عي مام نق

 رم هنوكن مضتب ءىشنلاب رمألا : ولاق نأ « هيف عزانتم لصأ ديب ذازإلا روصق ىتأ دقف « دارأام عقب ملاذإو ؛ هروصق مزايف هريغ ةفص نم
 : ا آلا رمآ, نأ لوقعلا ةيضق ىف ليحتسيو « رع . هومزلأ ام نيبو هب ومرامي ناتشف . هريغ ةبج نم

 ليحتسيو , ىهانلل اهوركم هن وك نمضتني ءىثلا نع ىهلا كلا 1 بط لبق نيحلاصلا فلسلا عامجإ هب .كسملا ىوقي انو“
 كلذ . اودك أو . هنع ىهن امل اير رشلا ع ىلع ىهانلا نو |” ةدودعم ريغ لوبقلاب ة التم ةلك لع« ءارآل آلا بارطضاو ءاوهألا

 رمألا نيب لا : او | نكن 1 اشي مل امو ناك هلاءاشام : محلوق ىمو © تالوالا تالا
 زارا“ نويدملا نأ ىلع ةبطاق ءاماعلا قافنا « محلوق شيط و

 العاش نإ ًادغ ىعرغ قح نيشقأل هللاو : لاق اذإ ؛ هتمذ ءاربإ لع

يف 3 ىلاعت ىرايلا هلعف فطل رودقملا 2 سل
 5ك ل اذإَغ 2 هدتع نم و

 . ةفوذملا تارآلا ىقادعبن مل« فطللا ىف اديعب كلذ

 اعإ ناكامل اوئملأ وأ : لوقت نأ بيغشتلا اذه عطق, ينلاو

برلاو 3 ًاحيبق ناكل كلد ردق ولو 2 دنع هيلع انأثم
 هلو ال هناحييس 

 مع

500 

0 

 ا

 قلوبا يعتدي م دهام
 دا صرع سويموبج يع شتح

 انيس

 .. تفوح ع
 رامخالا ةرورض 2 نمر 0 ذل حانت ا

ي ىنلاد « ليصل اع ردي ال هدارأ ىنلا# ءرارطضالاو ءاحل الأ ءأ
 دق

 روع م سدج ب هورج 0

 هن رومأملا ةيهاركح ءادنإ سو ؛ مزاح

 قرفال ذإ ؛ هنع ىهلاو ءىقلاب ر ألا نيب نيب عما اخ وشو

 الق : م« ع لع 1

 هاب تالؤلا : مءع (0) نيلطبلا : ع (15)

 امايثإل ابجوزرتا لو ؛ هيلع : اوداز ماع ل ء ح ()

 ءهعاتستلاو 4 تميتس اول : ل(5)
 م نع 1 و تمهاس ة. ةدارألا مدقتت ىذلا :

 . ميلا اممو « ةلزتمملا هبشا : 4 هترايع م ؟ ةلزتملل ةهبش : 2



 رمل دارم هن رومام لك نأ نيبت اذإو . هلمف كنم هركأأو اذكب

 ةنمؤيال هنأ مع نم ناميإل اد رم ىلاعت ىرأبا نوك كلذ نم جرعتف

 يسلم نأ نقب ذأ هم ؛هجوأ م كلذ« ١ ىلع باوملاو

 ' امم دحاوب .ىزامن "حنو «ةلمأ ين أمل "*” نولصملا

 3و مهعدر ىف غلابيو « هديبع بدؤي ناك اذإ لجرلا نأ وهو

 و«تقولا ٌناطلسن لصتاو هريخ ضافتسا اذإف ؛ عرض مه حريم

 لاق هربخ هيلإ ثبو هرضحتسا اماف « هيدأت ىف غلايو 28 نأب

 7 تدرعتو ىديبع ءاصعتسال ردص أم ىتم ردص اعإ :
 يمادبإو

 9 هرمأ ناطلسلا هتاف فالكل ةنما
 تبسم قبو « هلاق اع قش ب لو

لاقم قيقحت ديبعلا ديس مأرف « هيلع ردصلا
 .هلاوحأ نع نظلا نو هت

 ان ىأرع ماد ىدييع رضحتسأ نأ قدص ةنآ : 6

 را ف: رمان ناو: قس

إو ءانبلاب ) برش دقو : هترابع م (0) نع : مع )
 

 أ همهغاف : : امهترابغ م هس (1) ماك .م نع.هانتبثأ امو ؟ ثديوعتو : ل 6

 ْ كلم

 ىلع رمأب سيل ةضورفلا ل ةروسلا ف هنمردصب أما اوت ذ

 ةرورضلل دحج اذه : انلق . ةعاطلا ءاضنقأ هنم ضرغلا سيلو « ةقيقمل

 ءاضتقاب ةمطاق هلاوحأ نم نئارقب ثرتقم ديسلا نم ردب اذإ رمألا نإ
 ىنعم ©) ىلإ نورطضي_ لب « ديبعلا هيف بيرتسي ال ثيحب ,ةغالم

 رتقملا رمألا لج نكك فيكف « ءافتبالاو بلطلا بجومو ءاضن
 فِكَو ؟ ةرورضلاو ةبم دبلا ىلع هاضتقم نم مولعملا فالخ ىلع ٌنارق
 امزاج هرمأ ناك اذإ ديسلا رذع دبمتب اىإو « كاذك رمألا نوكيا

 لو « هريذأعم لبقت مل« , كلذكر مآلا نكي م ولو "75 هاو فد
 ا 1

 «رمالل ًادارم نوكي نأ بميال هب رومأملا نأ ىلع
 عوسنلا نوكريدقت ليحتسيو « هتوبث دمب ملل مفر هنإف ؟خ عقل

 لوأ ةلزتعلا لصأ ىلع بجيف « مّرحو رظح اذإ بجاولا !نإذ .أ
 : اج ىلاعت هللاماكحأىف ا
 نأ تن اذإف . هنع سدقتمىلات برلاو «ءادبلا ىلع” تبب' ول لادن
 جف اهدركم ببال دارا أ هرتو روم فاس:
 هاون ىف : سقن م (5) م , حنع هاتبأ امو ظنا 2 دان ١

0 

 مع جان نع هانعئأ امو ؟ تيكاوأ : عمق



 جم يجب ميا ناو اري "ليج روع م هع فسم م ع طع ومما يلا خللا وصتم قل :

 جعل مدام بيد تدعم 2 يو 3 5-7

 000 ا

9 
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 . رمآلل ادارم هعوقو نكي ل الوأ هن: رومألا نأ « كلذ نومضم نم
 ةدم نش وه امئإو : حلا مفر نمضخت ال خسنلا : اولاق نإ

 رازتلو «ةلج خسنلل در هورك ذ ىذلا اذهف ؛ صيصختلا يح ىل اع '”ةدارعلا

 , هتقيقحو خسنلا ركاذنسو . مديغو دولا نم“ هبركتم "7 مهذل
 . لجو زع هلا ءاشنإ تاءوبتلاف هدحاج ىلع درلاو

 , زمآلا ًادارم نوكيالذأ زوج هب رومأللا نأ ةمتألاك سمت امو
 رم لسو هيلع هللا ىل اص هنإف ٠ مالسلا امييلع مسيذلا هدلوو مار اس ةصق

 . هنم كلذ درب ملو « هذلو حب

 هيلع مها ما نأ أ ةبمقتلا داقتتعا نم مم رارطتاو اعانإق ؛ لوألا ن1 دل
 : ىلامت لقاك «هؤالب مل" 7 اذه ع نمو «هدلو ذب ىلا 1 دن
 هنآ ””مظعأ ميظ ملا يلب هقادتفاو «" 7 « نيبلا ءالبلا وهل اذه نإ"
 . هاضتتقم الخ ىلاعت هللا .أ ىف ىبنلا دقتعي نأ غوسي الو . كلذ
 هيدي دش امل هلأ « علب ارومأم نكي. هنأ ىلع ليلدلا : اولاق نإَف 7
 لدف«' 8 عايقرلا تقدص دق » : هل ليق « نيبحال هلو « اطار هيلو
 لوهذو مهم ةافغ اذهو . هاهتنم هغ وابو رمألا ىضتقم هلاثتما ىلع ك
 « هايؤرلاتقدص» : لبق لب «كأيقر !|تققح» : هل ليقام هنإف ؛ قحلا ي
 ءاضمإ"7ن ءنآلا زمحماف هب ترعأ اال تردتباو نيم تدلل

 . مظل امي دلي رومألا مينا نع كدلو ىدفو « كنع مفر دقق ا
 اذإ ناكو ؛هجادوأ أ ىرخو هدلو موقلحعطق ميه هارإ ذاك: لادا
 ةرفشلا تذف تحب كاذكرمألا لوي إو ,هلقام محتلاو ملا زج
 هرعت اذهو ؛ كلذعنم ديرأو عيب م أ دقق « ىناثلا يناجلا
 ع لاق ىلاعت هنإق ٠ باتكلا ىف هله ىلع "7 ص رخو ميظع
 32 02 «مه ارإاينأ هانيدان و : نيبجلل هلتو اماسأ اماف » :

 و مهي ديرأ امم عييتنيال ىلاعت هلا ةجح ءردو طبخ ةلزتمسللو

 .انإو ءاقيقحم هداو عذب أ مالسلا هيلع ميهاريإ نكي :لوق, نم
 طسو هيلا ىلع ميظع ءاردزإ اذهو ؛ ارمأ هبسحو هماح ىف ارمأ ل

 . نعرلاليلخ ميهادإ ىلإ بسفيإ نأ ند وذ زيجتسي فيكو ٠ رادق
 ناو طيححال نأ غوسي فيكو مزاجرم مأ ريغ نم هدلو حذ 00

 05 :ةقالا طقسي كلذ زيوجتو ؟ ارومأم ريغوأأ ًارومأم هنوكب دع

 . ىلاعت هللا صاوأ نم نولقتير

 نيبحلا ”لتلاو طب رلاودشلاب ًارومأم ناك اغإ : لوقي نم مهتمو
 نم انهو . ميذلا نود « حيذلا تامدقمل ضرعتلاو « ةمدملا فاهرإو

 ْ :ما1خ
 ش 5

 1 هوم ا مخي ك تاقفاعلا ١ (ةل 7 م ح نع تبثللو ؛ مرجتد ٠ - أم نغ تيئثاو نع : صقت ل099 م00 :٠١6 مبدذت "1 اناصلا (6 :موح (8) ادت سب 3 تاناصلا  اذهو : : ع0 هنأ طقتعا ١ دازام : ع( زرطلا 3

: 

 م « ح نع هانتبثأ امو ؛ بهذع : ل
)١( 

 مركلا نآرقلا ىف دروألل قفاوم وهو ء ح نع هانتبثأ امو ؟ نيبجات : اصقن مء ل (؟)



 ؟ خم
55 

 .زادتفاو « فيفختلاب يدو « هلت "7 اي هنأ باطخلا رهاظ ىضتقاف

 يا .واقتام مث . هب رمأ ام لثتم ل هنأ ىلع ةمطاقلا تالالدلا نم
 ات 5 , جبادوألا ىرفو ءىرلأو وقلما ى اصف حلا امنإو اذ

 لع هللا ةبح تهحياو « مهليح ت تاطبفق . مجذلا ةمثت ىلإ اهاصقتا ىلع

 هتمارك ءاديإو ءىتلاب رمألا نيب مقجا ضقانن نم « هورك ذ امو

 ةانتلاىوعد غوسي فيكو . امهني عمجاىف اندنع ضقانتالو « ىوعد
 .ىلوأتلا لبقت ال صوصن عم « نيفلكملاب هقلعت ماع ىلاعت هللا رمأو

 مو ةرفكلا ناعإ درب 1 لام هللا نأ ىلع ةلاد ىلاست هللا ب تك

 أ ىلع اهب كسمتسن ىتلا تابألا تلدو « اقلمترمألا مع نإ ؟

 هلابمإ ف هنأ لو هلبع نم حالص دبر م ةلزتعملا لوصأ ىلع ىلاعت بول

 نإ ٠ انو زافن هملُح ل بق مرتخ وأو « ىوملا عبو ىدرلا لع

 . هوعدأ يف ضقاتالف «كارع 50 ,دق اذإ مدنع اضقانتم 55

 دارملا ةفصستكت ةدارإ إلا : اولاق نأ « اريثك هه نوكسسمت اممو

 مبليبخم نم | ذهو ا اذإف , 9

 راصتقالاب نيلخ ريغ « هيلع ليا نوبالم مخ ليصمتلا نع
 ش ."”ىوعدلا ضحم

 هدو ةعاط ةعاطلا ةدارإ تناكل « فس هفنلا ةدارإ تن اكولمنا,

 اذهو « ةعاطلا هتدارإل ًاعيطم ىلاعت برلا نوكي نأ كلذ نومضم
 ماوهومامكل3 لطبيف «ىدتها نم ىدهو لضم لالص دارأ هنا

 نأ دق : هدبمل لاق ول انم دحاولا نأ ؛ كلذ ىلع ليلدلا نمو
 انقا ىف ادهج اولألال يتح ؛ كتادع تمممتأو « كنتم تيروقو « كتلع

 1 ىماع عم ؛ روغثلا دسو « تايرقلا ىكإ عرستلاو « ””تاريملا

 ّْ نيعتستو « داسفلاب ضرالا ىف ىعسنو « قرطلا عطقتو رحفت كنب

 ةالطإو افرع اضقانتم كلذ "'” دعيف ؛ داشرلا فالخ ىلع ”كنددمأ

 اندنع ةدارإلا مث . نبدلا ةقبر نع لالسناو نيماسملا عاجإ نع جور
 كلذ ققحم ىنلاو . ًادتبملا ثداحلا هضيقتو هفسلاب فصتت اعإو «ةيل

 ةسأم ةجاح ريغ نم « ةرحفلا روحفو شحاوفلاب ًاملع بسكت '
 اهريخ تامولعملا 27 عيمجي ماع ىلاعت برلاو ؛ هنم هفس كلذف ؛
 . انم ىلعلا بسكك نم هب فصتت اهب ًاملاو هنوك ىف فصتتر الو ءاه
 داشرإ اهنع لاصقت الاقرطو اهلع هيبنتلا ىفو « مههبش دعأوق هذهن

 . اهادعأم
 م٠ ح نع تبثلاو ؛ ءٌوادتاو : ل (5) ال :ع (5)

 ٠ م 2« ح نع ةتبثملا ةراعلاو ؟ اذ ىمسسيال هلعق اولوقت هوقلتام مث : هترابع ل (5
 اريخلا عانتقا ىف ادهج ولتال : تراس لا (8) اذإق : م ؛اذإو : ح (8)

 م ح نع ةتبثلا ةراعلاو هبةد هن

 م « ح نع هتبثلا ةرابعلاو ؟ خلا .«. كلذ دعبي الف : هترابع ل (0)
 ضع ىلع راصتقالاو نولخم ريغ : هترابع م ؟ ىوعدلا لحم ىلع راصتقالاو :

 ةلمجت : م < ع () ََح نع تبثلاو ؟  ىوعنل



 ؟هأ ان

 اوقلعن' ماكحألا مازتلاو مالسإلاب اؤبلوط اماف « ىلاعت هللا ىلإ

 5 5 ةيألا «انكرشأ ام هللا ءاش وأ» : اولاقو « نايدنلا لع هب |

 هلوق قايسف كلذىلع ليلدلاو . مدقع هيلع ىوطنيام ركذ بضع

 7 «نظلا الإ نوعبتت نإ أنل هوجرختق ملع نم دنع له لقد

 نع عرف ىلاعتهللا تافصب ناعإلاو « كلذكح رمألا نوكيال

 ! ىلاعتت هللاب رفك ةئآلاب رفكلاو « ىلاعت هلي

 يك

 . لصف
 00000 [ةلزتملا لالدتسا ركذ لع لمتشم

 وطرح ل ؛ ىلاعت هللا باتك نم رهاوظب ١7 [ةلزتعملا لدتسا ]

 دايم ىضرب الو » : ىلاعت هلوق اهنم . اهانعم اوكحردب ملو ءاهاوسف
 ىرملا امهدحأ : ناكلسم ةنآلا هذه نع باوجلا قو ."”« رقكلا
 الا ةجولاو ؛ ةدارإلاو اضرلا نيب لصق نم ىهذع اكسع « اهبجوم

 شما مو « ناقيالل نيمبلل اما 9 نام الل نيقفوملا ىلع دابعلا لم
-_ 

 .تقلخ امو 2 : ىلاعت هلوقب لاألدتسالا ماوعلا هب نولذتس امو

 4 لاعت هلوق ىرجم ىرح ةد آلا هذهو . ارك ذ هناحبس هللا يلإ ةفاضإلاب
 ةصرعتم 4 اهتغيص ف ةماع ةمألا هذهو .

 . مومعلا ىركنم دنع ا 2 مومعلاب نيلئاقلا دنع صيضختتا 1

 ىدصتي وأ « لاتحالل ضرعتر امب تايعطقلا ىف لالدتسالا غوش"

 « نودبعيل الإ سنإلا و .

 !| لب هللا دابع عيج دارملا س لف ؛(9 « هللا د اماه برعي ايم»

 اخون اوك أ نيذلا لوقيس» : ا

 فرلا نأ « ةيآألا هذه نم ليلدلا هجوف : اولاق . ةير الا "*«انكرشأام هللا
 راص ضيصخننلا هلخد اذإ مومعلا نأ « ةلزتمملا بهذم نمو ٠ لام

 نم مم نونئتسم نين اجو نايبصلا نأ فالخ الو , تايمسلا ةيقب ىف

 , ًاصيصخت ةمآلا ستي

 « هقلخ نع ىلاعت هللا ىنغ نييبت ةيألا نم دارملا نإ : ليقدقمث ظ

 دير ام» : ىلامت هلوق كلذ ةبآو « دوصقملا وه اذهف ءهيلإ مرا

 8 مهو 3 4 انكرشأام هللاءاشول اولاق مهنأ نيو 2 هنغ ربخأ هن أحس

8 39 
 . اوعرق أم ؛ قدصب نيحصفم ؛ قحن نيقطان !وناك ولو ؛ مهتلاقم

 رغبو ندلاب نوأز م اواك مهنأل ؛ خييوتلا ومر : اناق
 هي

 امو : ةيألا ىنعم ناكف ؛ ©« نومعطي نأ ديرأ امو قزر نم تطوف لسرلا مُئارش نم مهعماسم عرق دق ناكو ؛ ءايدنأل ىوعد در 2 ع ِء

 )١( مو ك سعزلا (؟) اهبضتقي مالكلا قايس نأل ةرابعلا هذه اندز :
 اا ا م نتاسنإلا 22 م < ح نع تبثلاو ؟ ناعالاب : '"ل (؟©2)

 اننألا ةوعد أرد نوخبو : امهترابع م هك ح (5) ١عمل د5 3 ماعلألا مه

 ١ 4م : 3 ماعنألا «نوصرخت الإ تأ نإود : ةيآلا لك أح (9) الل : مح
 هرب :هر ك2 تايراذلا (2) هج : هر 2 تايراثلا (؛



 5 نا

 نموانم كلذ : اولاقهبلع عسُو نإف « هتوعدو دمحم ؤش نم كلذ,

 « نوينعملا مم“ مالسلا هيلع هلوسر بطاخو مهلع ىلاعت هللادرف: انك

 كياصأ امو 0: هللانف 8 ةمعن نم هأتعم ع( ةنسح نم كياصأام 2 :

 .. .©9 ىتدابعب عرمأل مهتقلخ اغإو «ىوعقتيل سنإلاو نجلا تقلخ
 ورلإب ةللذملا ىه ةدّبعملا قيرطلاو ؛« للذتلا ةدابعلا لصأ مث

 يلا مهقلخ جامو : ةيالاب دا رملاو# نيقر طابا مادقأو و رفاحلاو فمللاب

 نولوقي ال ةلزتسملا نأ ىلع . كلمع ءازج وبف « قي نم ىأ «ةئنت
 « دابعلا ةردقب ناعقاو «دابعلا لامفأ نم مدنع رشااوريملا ذإ:: ةيألات

 اا دما وشف دحجو دنأع نمو « هللذت ىدبأ دقف عضخ نم مث . ىل

 لا نم لضف كلذ ىلع لاو .ىرتفاو ” ”صرختن إو هللذت ىلع" ةحضاو

 كيف « نورفكي. ةقيلملا .ظعم نأ لع ىلاعت برلا نإف؛ ضقانت ىلع
 هلوحوألا اذهو« قفويل الإ رفكي هنأ تماع نم تقلخ امو : ردقتلا

 وهلا نف ةنسح نم كباس ام» + ىلع هلوق نولدتس اممو

 آلا هذه ىلع ةمدقتملا ةيألا : انلق . ©” « كسفن نف ةئيس نم كباصأ
 هبصت نإو » : لاق لئاق نم زعهنإف « يبهذم لاطبإ ىلع ةمطاق ةلالد

2 
 كدنع نم هذه اواوقي ةئيس مهبصن ل نإ و هلل دنع نم هذه اوله ةنسح

 (* يدح نوبقفي نوداكي ال مولا ءالؤه لاف هللا دنع نم ”لكلق
 .اهف الإ لمعتسنال اهن إف «رايتخالا ىلس ىلع ةدهأش ةباصإلا ةظفل مث

 ,©فرصتلاو ىثلا نالف باسأ لاقب الو ؛ هدأيترا ريغ نم ءرمل لاني
 . نونج وأ رورس وأ ض ضر ةياصأ ١ لاق ١ لب

 اولالزو اوطحق اذإ اوناك شيرق رافك نأ ةمآلا نم دارملا مش 00

 . مدنع دبعلا نم "'” ناعقاو أمبف « ىلاعت هللا رودقم نع ناحنت

 كرابتف » : ىلاعتو كرابت هلوقب لامعألا قاخ ىف نولدتسي اءرو
 قلحلاب دابملا فاصتا ىلع لدب كلذ نأ اومعزو «””« نيقلاخلا 5

 نمو «ريدقتلا هيداريدق قاحلا نإف . للزو مهنم مهو اذهو « عارتخ

 : ©لئاقلا ل وق هنمو « ةقاطب لمتلانم ةقاط هريدقتلاقلاخ ءاذحلا ىمم كل

 ىرفيال مث قلخ موقلا ضسمعبو تقلخام ىرفت تنألو
 ددم ىف « قلخلا راوطأ يف ةفطنلا ءارجإ."” ىلاعت هللا ركذ الو

 هللا كرايتف 2 ىلاعت لاق 2« هدذنتع ةردقم ةب وق تاقوأو ةيوز

 نسحأ ةلزتمملادنع دبملا مث . نيردقملا نسحأ هانعم . « نيقلاخلا ن

 غ : ؟؟ ك نونمؤلا () اعيج امهف : مى ح (1)
 :اهوأو ء نانسنب مره هحودم ىف الا ةديصق نم تيبلاو . ىماس ىبأ نب ريهز وه (5)

 0 : لوقي رهدذمو ججح اذنم نيوقأ ١ رجحلا ةنقب رايدلا نا

 رعذلا ىف جاو لازل تعد - ذإ ةماسأ نم عجشأأ تنالو
 01 م6 ح اهركاذي لو ؛ دعب : داز ل ()

 «ح نع تبثلاو ؟ (ةثمبملا ءاحلا) صرحم : ل (*) 8: يماطب : ع(1)
 رصتو ىشم : م (5) وم: غ4 م ءانلا (5) * 14 عاملا (8)
 م نع تيثلأو ؟ اولأو : ل ؛ اولذأو : ع 0



: 0 

 ا 5-5 ... يسال

 يدب وجيب ستيم .ةيتجسا 7

 الا اباا 00 / 0م 0

 دم جرجس مسبج مرج هوبؤل

 دمه هديتسا لويد قيل الملا لا 0 تسرصل

 بيعمل بهمس ضوئي مطاع

 5غ

 -أ نوف ؛ موت نع ىلا هللا نم اتلخ

 نم اقلخ نسحأ وهو « هللاب ن امإلا ديلا قلخ ع نمو ©« نسحأ

 . اهض ارعأو ماسجألا

 متاح نأك نم نيقلاخلا نس

 تانئاكلا عوقو وى باتكلا صوصنب كلذ دعب كسمتت م

 مكئاللا مهلإ أتلزن انن اولود لجو زع هللا لآق ٠ ىلاعت هلل ةذارمع

 ىلامت لاقو ؛ 9« هلا ءاشي نأ الإ اوتمؤيل اوناك ام » : ىلاعت هلوق ىلإ
 نا درب نمف » : يلاعت لاقو ؛ "” « ىدملا ىلع ميم هل ءاش ول »
 م هردص لعجت هلضي نأ درب نمو « مالسإلل هردص حرشب هن داهم نأ

 دنع « اهم انللدتبسا ىتلا صوصتلاو . 27« ءامسلا ىف دعصي اهنأك اجرح
 . هلجتت ام, ىلع ةلاد اهلك« متكاو عبطلاو لالضلاو ىدهلا رد

 لصف

 [ نالذخلاو قيفوتلا |

 م ةيصعلا.ةردق قلخإ نالذملااو « ةعاطلا ةردق قلخ قيفوتلا

 نبتت ىف لوقلا كلذكو « ةيصعملا يلع .هل ةردق ال ذإ ىصعي ال قفوملا

 ديعلانأ ىلاعت برا لع فطأ قلخ ىلإ قيفوتلا ةل زيعملا فرصو . كلذ

 أ

 واو : ذ مانألا ةروس نم ىحو « ةلماك ةبآلا دروأ ح(5)
 ٠ ش مهد + ك مامنألا (؟)
 يكهردص حرشب هيدهم نأ هللا درب نف » : ىلاعت هلوق الإ ةيآألا نم اودروي مل مد حا ف

 ١ بم: ماعثألا ةروس نم ىهو.

 عه

 مولعم يف عقب ال مث . فطللا عانتما ىلع لوم نالذحلاو ؛ هدنعيوإ

 ىلاعت هللا لع نم مهنم لب ؛ دحاو لك قح ىف "7 فطمللا ىلإ
 هريغ هدنع نمأ أم هديب ال هنأ لع نم مهنمو هن فطل وأ نه

 .. ناودعلا لع ًارارصإو نايغطلا ىف دامي

 امن برلا فصتن.ال : اولوقي نأ مهلصأ عوج نم مهمزل ون

 صوصنو نيدلا فالخ اذهو « قئالخلا عيمج "7" قفوب نأ لعرادتت
 « اهاده سفت لك انييآل انش ولو» : ىلاعت لاق دقو « نيبلل ب

 الو ةدحاو ةمأ سانلا لعل كبر ءاش ولو » : ىلاعت لاقو ؛ 8
 . كلذ ريغ ىلإ ©« نيفلتخم نون

 نإو « ًاماع ًاقيفوت تناك ت مع نإف ؛ هنيعب قيفوتلا ىه.: ةمصعلاو 5

 . ًاصاخ تيفو تناك آ

 لصف

 [ةيردقلا مذ ] '

 مما لص هللا لوسر لاقو ؛ مهنملو ةيردقلا "مذ ىلع للملا ل اهأ قفت
 رك الو . 20« ايبن نيعبس ناسل ىلع ةيردقلا تن 50 سو

 دسأ م 0 م« ح نع تبنثاد ؛
 وم: كدوه (ه)ب :١١ ؟ عشت دحسلا(2) م6 ن 0 نمو
 ىف ثيداحأ تيور تناك نإو « ثيدحلا بتك نم جاحصلا ىف 3 رثمن 1 ثيدحلا



 "هك

 ام ميسقتأ نع ؟"ذبنلا اذهأ ارد ودام ميكو « ركتم مهنعل

 بأب نايس ةردقلا ةفاضإ متدقتعا اذإ ةيردقلا مت :٠١ نولوقيو « مهبنغي
 زيوجتلاو ليدعتلا ىف ”لوقلا ةنيردقلا » : سو هيل ل لس لاسر ل دقو «عاوتو تيب اذه و

 يس ىف رشلاو ريس مهعيسقتل مهب مههيشو "”«ةمألا هذه سوح

 تزيد لإ لا مفسد سرج ع بقت ىسح « ةئيشلاو ةدارإلا

 1 و هيلع هلل لص هلا لوسو لاقو .' 0 ” « نمرهأ » ىلإ رشلاو

 ل هللا ءامصخ نبأ : مخبا لهأ ف ٍجانم ىدان « ةمايقلا تماق
2 

 [ لئاسمو تامدقم ]

 ميظمل لمألا اذه نومضم نأ ك داشرإ ه هللأ نسح أ ءاوبلع

 نيتمدقلا يدحإ . لئاسم ثالثو ناتمدقم ه رص ميرسملا ٠

 بجاو ال هن . ىرخألاو « هحيبقتو لقعلا نيسحتب لاق نم ىلعد

 ىف اهادحإف : ثالثلا لئاسملا امأو . لقعلا هيلع لد ىلاعت

 «هتقيلخو هدابع نم هوي نم ىلامت هللا ماليإ ىف لاما لهأ بماَذم
 ةيناثلاةلأسملاو ؛ . ضارعألاو عيساتتلاوف مالكنا ىلإ بمشتت ةلأسلا
 ١ . هانعمو فطالاف ةثلاعلاو ؛(© 'حاصألاو مال

 4 ةيردقلا

 ”ةردقلا فيضي نم مث . هلاعفأ نم ءىقل نوضرتعيالو « ىلاعت هللا ىلإ

 هرملإ ةقيبطب نم ىلوأ ىردقلاب فصتنأب «ةتفص اهدقتعو هسفن ىلإ 1

 .. ام قلعتامو « ةعاطتسالاو « لامعألا قلخىف ةعنقم لج ءذبف
 ىلع رد 2 تازجعلا أهدعب ااا ؛لوصألامذم' 'تزجناذإو

 نم 7 مسقلا ىف عقاو ءداقتعالا عطقنم ىلإ هانجرتام لكو
 . هيلإ انرومأ نيضوفم

 مانع تيثلاو ؟ 1 ءافلأ نودب 1 اهادحأ : لءعا(8

 ترزجتأ : م(غ) ؛ ١ م نع تبثلاو ؛ حالمالاو حالصلا : ل« ح
 . تايغبلاو تاوشلا تونولع هب اوبذألا اتبتر رو : هترايع حا

 : م 6 ح نع تبثلاو ؛ ءىعل علا : ل (1)

 . اهوفرم رمح نبا نع اعريغو دواد وبأو ىتاريطلا هاور ثيدحلا اذه (؟)

 نمر هأ حيحصلاو « زومرهأ : ل ف
 رفتلا : م (5) ثيدحلا بتك نم حاحعلا ىف ثبدحلا اذهب رثعت م (5)

 ك5



 *؟ ه1
55 

 . ىلاعت هللا ماكحأ ىف زوحي اهف مالكلا وهو « اهانمسر ىتلا ماسقألا
 ؛ عيربشلاب الإ حبقلاو نسحلا كردي: ال : اولاقف «ةظيف | قالطإ+ فم

 .أصق ّْ ٠
 فقوت ىلإ ريبصما عم « عربشلا ىلع ادئاز جيقلاو نسملا نوجه ما

 عيبشلا ىلع ةدئاز ةفص نسما سيلف ؛ كلذكر مألا سيلو.. هيلع | حيبق ف (لؤعس 1 ٠ ش حل ر علا دإ

 لا انا عرتل ديو سا نم ةداع رح نو هيأ ”!اىإو , فيلكتلا كح يف هحبق ١ و ءىش نس ىلع لدب. ال لق 8 مةليشلا ع اي ِِع 5005 ملأ

 7 أو ٠ عمسلا هموم 0 هلا دراوم نم 59 مدلاو نيسحتلا قلتي

 انعام دج سيو ا لمفا ةفص ريدقت رج هنن ل :] ةمزأل ةف و هسنم و 4 ى نا كلذ يف لو ٠ ة صو هسنجو هسفنل نسحب ال ءىشلا نأ كلذ ىف لوقلا

 ا ]| هزكم بشل م عر علا ُْف نسل دقو تبق, اف لوقا كلذكو

 ملا دل ىذلا ملا بحبأ ولا دا ىلا امتإو ؛ بجأ :

 2 ع.رشلا درو لعف -اولاب ارا و 5 1 ا ص مك ةجف

 هنع' ىبملاب ععرشلا درو ىذلا لعفا روظحملاب دأ رلاو 0 : 2١

 3 را 4 هلا ىلع لوقنلا هام 1

 ش] 0 حيبتا ف لوقلا ١ كلذكو ؛ 0 فقص نمنح ل اوك نح ...-الو

 نب ى ءرطنلا رابتعا مدنع رظن رظنلا ليبسو . ىلقع رظنب هيف هقول:

 عيبا .ىضتقم رييتعي لب ؛ اهنم ىرورضلاب تاجبقلا 3
 ىيابكراشيام اهلإ دري مث , 7 اهب قحليف تايرورضلا ىف ا

 رزه كلذكو ةرورضلا ىلع هجبق مولوم مهدنع رفكلاف اهنا
 ذأ .ةيافا 3 ضيم ب 0 )ب ةطاإلا سامر

 ك0 ا

 ىتعلاو : م م نع هانئيثأ امو ؛ اعلف : ع ءل(١)
 م نبع تبثلاو ؟ ةطاحإلا هب بهي امو : امهمرابع ل ءح (1

 روس سب كجم وسل جسد هد ياي ييعسمو تاي يس يسال بج

 7 د ووسع
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 ترتاوت اع 0 ظ اليخت نم كلذ ريغىإ « يمص ضرغ هيف لصحتبال ىذلا ضحلا لا ملا اهبقمي وأ وتملارابخألا نإف ءهجولا اذه ىلع ىرورضلا؟
 وأ هحبق متيعداام : لوقتف لوقا مهيلعأ "هج نأ انليبسو

 |! لطب اذإو . نوعوفدم 5 اوعد نعو « نوعزانم هيف مك َ ةرورض

 :رطلا هذهو . اهلإ تايرظنلا در لطن “٠ لوصألا ىف ةرورغلا 1

 نهذملا انليصفتىف © "ع دقو. ل لوصعال هوك يذلا خضقانت اذإو . نيسحتلاو حيبقتلا ىف ةلزتسلا لوصا مدهت اهزاحيإ ظ 0

 ننملاو ميبقلل لوتفص حبقلاو نسحا سيل () الق اتنإف . هطقسي 7

 رمألا دورو سقت الإ حبقلاو نحال ىنعمالو ؛ امهيلع نامي ١

 , يحو ةفصلع اع حيبقلاو نسحلا نوك نم «ةلزتعلا هتتبأ ىنلا ١

 بولطملا ىلع عمتجم . مانأ حضوي كلذ عمو . اممسو القع هان كك
 ظ < هريدن نمل نيب اذهو « هيلإ ىضفملا ليبسلا ىف فال

 :ةوعدا ىذلا نأ «ةرورنفلا ىوعد نع 7 مورد قحلا حوت

 هللا لاعفأ نم امقاو هزيوجم ىلع هوفلاخم قبطأ دق « ةبمدبلا ىلعأ
 نأ ىلاعت برال "نإ : اولاق مهنإف . اتسح هنوكب مظقلا

 : ملألا ىلع ضيوعت الو قاقحتسا ريغ نم ءادتبأ هديبع نم

 ق مالكا باو أ مسلط مصيف ١ قلتم اهريغو

 راو ليدعتلا

 آ بار نسا )ىرورضلا معلا من ةيعدأ م م : مهل لوقتف 4 ٠

 عا“”نوديزن مهنم ةمذرش لقأو «ضرألاهجو اوقبط مكيفلاخنأب ظ

 نم ابرضب ءالقعلا نم ةفئاط صاضتخا غومبالو «رتاوتلا لقأ:

 اهكراذم ىف ميما ءاوتسا عم ةنرورضلا
00 : 

 هايف حيبقتلاو نيسحتلا ىلع انومتققاو دق : اولاق نإف 2200 0 00

 . ملألا ىلع نييفوم رض عفدو عفن بلجن زف « علا ىلإ ىذؤملا قيرطلا ىف انومتفلاخ اهنإو ”تايزاورضلا 0 ظ > ْ

 ظ -_ فالتخا دعب, ألو .:لقعلا نود عمسلا حبقلاو نسحلا لع لادلا 0

 أ 1 إ ها خلا هنع رابلالا ترئاوتت : هيرابع م ' هنمو 1 نب ّْ لجو : , ح60 : ميطيلختل نم : م 099 ا 0

 1 م6 ح نع تبثلاو 4 لوقت : ل (8) عوقو : صقت م () رمدق :اصغ ميديا ٠ خلا . . . ىرورشلا ىلع متيعدا مل ::هترابع م 25) ٍ ا
 أ 1 . نإ : اصقن م4 ح (0 ني نوير : مم حا (5) ش 1 الا

١ 
 ْ

 0 ال



0 

 ب2 يمص ب 2 هووع عجم روي

 ج5

 175 ببي تسمم موتا

 ع

 2000 ال

 ب ا رب اب ربنا دك ةمداطجالو ويبيع عسب ٠ م كطيح
 : 6 ذل - 7 بحد : 7

 تعج دع بمر

 تورت 00

 0 ا دع و رح

 را. ليس هوكي دع ذيج هجومي و رممنم 3 000 107 5

 جبد

0 

 لهي سه

 د وجو جس سا

030 

 سد
 فكن

 كنك ؛ «ىلاعت هللا ماكو كلن كلذ زيوحتب 27 اومظق ا
 نإو مع ها هايإ م ابسح عم مهداقتعا ىلع فئاوط ميمصتى دمي

وصأ ىف نيد داقتعا ليبس انو«
 00 ندلا ل

 : ب ا لد ىعدأ ىلا ةروصلا ىف ' 0 نيسحن

 نيستا ىف تما اوقذاو ايةيهاربلا نأ 0 1 عمانلق ام ررقإ ىلا 0 ب ىرورل ١
 . 3 ٠ نرخ راعب ن أ وماسي مل ةرورضلا ىوعدب م نكح نايتسا امهمو ٠ اهمف

 طيلستلاو ما ماج ميلا عبذ حبق : أودقتعاك !كلذكف 3 مهم ىلع نييلقلا

 ظ ١ ام رس يرورضلا ملسلا ىعاذبو « اهضيقنب متاوعد

 مع سدل م 2 . بعتلاو ثصنلا امض رعاوبأ : 1 0 هوتسح أم محبقو

 كعمل ذي كأذكف « لبج ىلع مهميمصتا كعمل ذي 5 1 .لبجؤت نأ ءالقع - ناكردي نسا عقلا ن َْن ضمد أيلدلا : را

 طا ال ا كلذ يف 0 2: 7

 1 هل لوصع ال هورك ذ ىذلا ذهو ء جرقلاو نسملاب. هركنأ

 تالا مارتن ىلع ةرورشل نود بش © عةيفام

 بذكر رام ان و 0 قدملا رو : ] 1 حل لس و ؛ هوز " ذام ام ل رم مكس اع لوقت ظ

 تواستا اذإ امأف « قدصلا ىف هعقوتي ام ىلع دئاز ضرغ هيف أ تي 00 قيوزان اماذهو «سيبقلاو نسمحلاب نيملاع عرشلا نير كما © ةيهارب
 امو «قدصلا راثيإو بذكلا نع ضارعإلاب ضاق 60 لاف نص ا شاة اق ع 0000

 ”م نع تثملاو ؛ ةضراعم م نم هباوملس مل : هترابع ل ء ع (5) 1

 ..القع اتسح قدصلا ا نوكلال م نع تشاو ؟ هوحبق ام نسح هب ىرورشلا لعلا ىعدبو : هترابع ل ء رس (5)

 ش عرشلا : ع (5) م نع تبثلاو ؟ معي : ل ء ح (8)
 0 عشاوم : م 6 مقاوم : ح (0)

 دحأ « اديقلاقرك ذ ىذلا ؛ ناغرباوأ اعارباؤأ ارباىلإ بسنت دونبلا نم ةقرق مث (8)

 امنقت هلوصأ نو « ىلعألا هلآلا انهارباربتعي ىسماينس ىعاتجتا ىيد ماظن ةيهارلاو « ةسدقلا
 0 فورعم وهأم ىلع « عبرأ تاقيطىل

 هلم حا

 0 امهبف هنع نزلا عا جدناو اهنم هتكحم ف : ايهترابع م4 ح

 ما: خخ نع 3 ةانشمأ امو ء ؟ ضأق لعفلاو لقملاو : هتزابع ل
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 , | مار هنأ اهدحأ : هوحو نم لطأب هورك ذ ىذا اذهو

 او ؛ عرشلا هنليب مو « هنيسحت اا و .ورك دام نأ ىتاثلاو ؛ ىرورض هنأ يلع مهقافتا موم ىف
 1 ءةلاعال قدصلا ر روي هنأ و هذه ةلاهلاو « يسن أتساف ؛ هجوا ا

 - .ه اوه ومام. لطبف ؛ ميج بذكلا راثبإو قدصلا راثيإ نب 2

 لبق لقي مل ول ""نسحلا نإ : اولاق نأ ءهيلإ نوحورتسي امم
 انإف ؛ مالكلا كيكر نم اذهو . هدورو دنع ًاضيأ مهام عرشل ! ان ركذام مهيهذمو « امهيف ضارغألا لئامت ريدقتو « بذكلاو

 « ىهلاو ىمألا دورو ىلإ فيلكتلا كح ىف حبقلاو نسحلا انف املارث وِ لقاعلا نأ نم هورك ذام نأ« اندوصقم ققحب ىذلاو

 سلا ةباثع اذهو . هدورو لبق هدورو ردق اذإ صألاب ملا عنف | 2 قدصلا جورخ مهماع بجوب « ضا رغألا هدنع توتسا اذإ ةلاال

 نأ زوحن نم قدص ىلع لادلا نأ تازجملا روهظ لبق ملم ؟ 5 1 ىلع باقملاو هلعف ىلع باوثلا قاقحتساو فيلكتتلا مح

 « تازحمملا عوقو .قافتا لبق كلذ دقتملو « ؛ تاداعلا قراوخ سيف ؛ هيلع ريو وهأم ىلع هل باوثال هيلع لومحملا ءىبثلا ىلإ احملا

 ش | مث هيلع لقاعلا بجي ام يح ىف هولاقأم سايق ىلع قدصلا نوكي
 ف مئارشلا رارقتسا ةلاح ىف مهمالك مهدرطل : راسا

 و موللا هيلع مدقملا قحتسي هنيعل حيبقلا بذكملا نإف ؛ ضقانتم
 , صقنلا تامسو تايندلاب فاصتالاو ةإججا 7 ىلع باقعلاو

 | ءاوتسا ريوصت مهنم مهقتس فيكف . ةلزامملا لوق سجوم

 نونسحتس ءالقعلا : نولوقيو تاواعلا ىلإ عوجرلاب نوبغشي امير

 ا 0 ظ «ناودملاو لظلانوحبقتسي و « ىكلملا صيلختو قرغلا ذاقتإو ن 7 . قدصلا نيسحتو بذكلا حب | مسي

 00 عابطلا ليم ركتنال انإف ؛ سيلدتو سييلت اذهو . معم مهلرضحب محن : نيف وأ عئارشلا ركشب نميف مالكلا انضرف : او مد ١
 اذ 2 9 لييقلا اذه نم هب اودهشتسا ىذلاو «مالآلا نع اهروفنو ت

 هيف حبق ايفو ىلاعت هللا كح ىف نسحح ايف انمالك

 اق قدصلا رثؤ ضرغلا أذه معه لقاعلا نإف ؛ البعأ مخ رشن رثثللا

 ّدكلا ىلع لع مذلا قاقميتسا هيف هالكلا مت مر وص نم 0ءاتعال كلذ

 اهنضتقي ماقلاو ؟ مغ ح اهدرأو غ1 نسل نإ> : سقن ل )3

 1 ل نبأ امو: لف اذه نم : ل )0

 ةم م « ح نع ءانتبتأ امو ؛ هللا نأ ىلع : ل )١(
 (*. 0 مح نع ءانتنأ امو ؛ خلا ... متروصنم داقتعالا كلذاعإ:  هقرابع ل ف

 نأ ايما



 ماما ف

 ش ل قميص لح «تدرط ا؟تاداسلان دق امعليادلاو 0: ١
 ءعافتا قالو دل لجدك اال يا ف بابلألا بابرأ بد رمتسا كلذكف ؛ مهناسحتساو ءااتملا ظ

 نمر ردبعت ام نأ 2 مسقل مقا اذه دان محصول امو . نيلثم لكل بات 7 مو ةداسلا نم 0 ىأرع 2 ضعبب مهضعل رجشني . ءامإلاو ديبعلا ١١ ةلخن

 ناو ىددس موك اذإف . ضعب ن ع مهنظعي زيخح ( ح نم نونكمتم هو
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 * جرح

 "م
 .اوخإممتتفاومعم « كلذ مظعم أو وركن أ دقف «نوررصبلا امأو

 , ةيوتلالربقو «قوسفلاب تاماملا ماج يوجو ىلع اوقفت انعو

 : ٠ . محلوق نع سدقتو ىلاعت هللا ىلع تابجاو تايثإ ىلع لالضلا ىف

 . لماشأ ١ ىف هانيصقتسا امم كلذ

 ْ هاد الا ا هلا (1) هللا ميسا
 0 . نيملا لاو اينلمل نأ” هتكحفف بجوأ دبع فعلك اذأف ءدشارلا لين نم هنكعو 00 م قحلا ضولخ مقفول نبتسا ل يلا اذإ تح . قيتحتلالا امركم, نأ هيلع بجي لب ؛ الم كيال تم لك أو ًادبع قلخ اذإ ْ قيرفش 2 . رف انلستلو « نير صبلا ىلع انقطعت أ « مهملعدرلا | انحف ىلامت برلا نأ ىلع اوعمجاو ؛ ةقحتسملا ريغ 9 مال الا ىلع ضاوعألاو ١ . هب اولغ ايف نييدادغبلا ىلع ةلالدلا حضاو مق نأ نآلا انضر نيلكشلا قاشم ىلع باوقلا *” هب وجو ىلع ناثتفلا قفتا ايف 1

 ل 0 دولا
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 حييتت الد محل يسن نأ دعب « نيردادنبلا ىلع هب "' لدتسلا ٠ ينم فاكلا عيطوو نمؤي اج« هموم ف نكمي ىصقأ عش و « هب 10
 هللا ىلع جي هنأ « اقلطم ءالؤه نع تالاقملا باعحأ لقت ِ ىلاعت هلأ ل خا ملم 0 2 . هيض 00 . لجو زع هللا ءاشإ ًادرقم الصق فطللا ىف هركذنسام ىلع ْ :

 3 1 ٍ ” «فيلكشلا لجأل لقعلا لاك إي ءادتب الا نييرصنلا دنع سجن 0 0 جيمذم اذه ناك اذإ ,دمهاشلا لإ بئئاغلا در كلذ داق وتلا مهوتي دقو ء الل مهد هيصهاطو «زوحن هيف لقنلا اذهو 1 ١ واحو « القع 0 انو ,يايدع دهاشلاق . حلص 0 فال تخالا اعإو نيدلا ىف محلصالا لعف 0 : ةق فال الا اعإو « ندلاق ا 1 ١5
 ٠ .نكالابسا هزيسغ ملصلا نأ انم د اا لعوب يذ

 ْ 'إ 5 نأ. « نو رصبلا هلحتني ىذلاو . مهنم بهذم ىذا ابهذم ا
 أوبحو ١ مل اذإف ؛ ًائافو' ًادهاش حلصأل لمف بوح !إ 0

 1 م ان تابثإ هيلع متحتن الو « ءادتبا لقعلا لاك اب لضفتم ْ ا
06 

 ا 01
1 

 9 هيف شقأنبب امف هنيلإ عوجرألأ لصألا وهو دها
 مهههذم لقت ىف ةعألا لوق ىنعم اذهف ؛ حالصلا ىصقأب 1 . «ليبس متمسحو جليلد مث "5 0 007 ١ 1 ا بطللاو « هرادقإو هتيكمت هنيلكن دع ة أدع *7 فلك اة 0
7 

 )١( تن 33 حاب تيما أتسيلا 8
 :

 ع 7 ص نمد ١ 0 را 0 يلا . . . هبوحو ىلع ناتثنلا هلع قفتا امث : هترابعم

ْ 
 0 : ٠ 2 03 1-5 زانت: < يفانت 4 ع جان .ةءانتشأ امو ؟ ؛هتبح ىف : ل60 ءا مألا : ح 0
 ىىوم 1 م ١ فلك اذإ هتكلو : عوج (9) دق ذإ : م4 ح (2)

1 

 8 0 اند



 .ايف هل ماصألا وه ايفدسفت قىح قى ىعسير نأ ديعلا 05 بحي 1 هنأ

4 
 فك

 امو كلومأ دساف ىلع قحأ حلصألا مازتلاب دبعلا : لوقت
 ةقشل لا يات لإ هومر دادس ىضقي لصفلا مور ىف هوت
 وثلاو ءالجاع حلصألا | لصحيف "0 لب زج ًاباوث اههساقي نم ىلإ
 الو ء صن فاصتإلا | هيف ررقتيال ىلاعت برلاو . لجأ تاقشملا
 . هان ركذ امل الإ مدنع تاقشملا ىلع هلاتشأ عم فيلكتلا نش
 . هنع صيخم ال اموزل انلز ماعلا نب هلا

 لقاوتلا : لوقت نأ « ءنركذام قدي وهو «دب "”مصتنأ امو
 ءامد كلذ ققحت ىذلاو « دابعلل حالص ابلعف ىف اهب عوطتلا تاب رت
 الصلا ىلإ الإ ىلا عت برلا بدني. ذللو : ابلع هثحو اهلإ ىلامت ب
 2 مالا بجيلف « ًاحالصإ املعفد وك حضوذإف .ءالؤ هَ
 علا 07 لعف مسن ةناو , كلذك ألا نكي ملاذ

 ل بابستسإلا ىلع هيلإ بدنبأم

 ع انوقفاو دقو « هسفن دبعلا حالصتسا ىف هأن رك ذام ضرفنو
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 0 ستلم وهام ىوس تاذلو عفانم بلج نم نيكي هنأ عم « أيندلا

 .يقو هسفن قح ىف حلصألا لمف ديبلا ىلع بجي ملاعإ : اولاق نإف

 .نأن زال ادورحم ًادودكم كلذ 0 فيلكس ريس هنآلا هع ع

 هيلامتىرابلا هح كلذك سيلو ؛ ىوصقلا ةءاهنلاو ىصقألا ©” فلكي ال
 .. لعفي اف ررضت نع هيلاعت عم « هحالصإو هريغ عفن ىلع ردتقم هنإف

 ناكل سمتلاو سصنلل ضرعتلا نإف هل لوصح ال هوركّذ ىذلا اذهو

 ايجي ايف "'+. لصفلا بجول « هانمزلأ ايف بئاغلاو دهاشلا نيب الصاف

 ظ . :قاشملا نم

 ش «نتاقشملا نم هلات ,, ام ىلع فد تاعاطلا 1 باوت نم هلاتيام : .اولاقنإف

 همازإإلا مضومىف حلصألا (0ىلجيف كسلا اذهأ وكلساف محل لبق

 الاي اذهو ِ بعاتمال ضرعتلاب هب

 « هيلع سحيام ىلإ

 ١ الا م باي 1 ٠ (©0) دلل
 دهاشلا نيب الصف اوم رنإف داضفت دعبام ىلإو هيلع بحجم 8

 مثيأوط ام بونجو اوطقستالو . هانمدق اع انيحأ. , هان رك ذ اه ىلأ

 . ةنم حرم بالا ىإ مكسألا كاست برلا مق امن : اول ذا
 امل

 * هثالب نعمات :اياوث : هترابعحا دم

 ممن : حا5) ْش 0 م نع هانتبتأ امو 4 فلكتي : لد حج ()
 ادا , 00 4

 ىف مامن : ام ل داسلا : عدل 2 1
 ١ ِح

 2 لفف : داز ح6 دج .١ نصه ماع م نع ءانتبتا امو ك هب : امه ل ءح (©) يلا . .. ةكسملا ىف بجيام ىلإ : امهترابع : ع* 5 باج : مق م (4) 0 37 لا ءح 20



 ؟ تا

 .تابرقلاردقول هنأ همواعميف عقوو « احالص كلذ ملع هنآل «بابحتسالا و

 مدجو « فيلكا ءابعأن ع اورقثو « دايعلا رفكسل تابجاو اهرسأب

 "اوم : اذه : انلق ؛ ملصألا وهام ىلاعت هللا ردت« فيفختلاو ةوعدلاىلإ

 يف ليس الو «هيلإ وعدم زلم لفاونلا لمف ذإ ؛ هيبنت ىدأ هضحس

 . كلذ راتإ ىلإ

 مقل رابتعا نم هيإ اوحورتساام اذه مهميلست دعب مهعفتي الو

 كذلو . ملا مح مدنع حلصألا بوجو ىف نوريتعيال مهنإف « مولعلا ىف

 اريكتساو رشأ و رفتو ىغيو ىغطل فاكر هنأ لات هلل عزم : اولاق

 مصب رعت ىلاعت هللا ىلع جيف ءاحيو زافل هلقع لاك لبق همرتخا وأو

 ناك امل : اولاق البف . ايكّرد نود بطمي أب هماع عم ةينسلا ةجردلا

 ١ والا ىف عقب أمي ثارتك | ريغ نم « هباحبإ بجو المص لقا لعف

 ممداسف قتميال تاغوارم قيرط لك ىلع مهلو . كلذ نم "”جرنعالو

 .ىلعةقرط لك لع صن اعإو ؛ دقتعملا اذه ن نومضع ماع طاحأ نم ىلع
: 
 ا

 مدواخ ىف رأدلا باصحأل حالصلا نإف « هدابع حلصي نأ ىلاعت
 شز .زملا قيحرلاو لييسلس أ نم الدب موقزلأ ةاطاعمو: مدولج مطقت

 تطقس « نانجلا ىف نوكلا نم محل حلصأ كلذ : أولاق نإف
 يلع ميلألا باذملاىف هللا غ مداخم امبإ : اولأق نإو ٠ . مدانع نيبتو 2
 ىلع باقع ديزم م اويجوتساو « هنع وهنا اوداعل مذقأ ١ ول هلا

 ىبرب امل مهضيرمت نم حلصأ ( هيف مام ىلع مرير قتف ؛هل نوسبالم#

 . هل لوصحم الام اذهو . باذعلا نم يل

 نأب ةمئألا درو أ امم ءىزتحل حنو با وللا يف أو رثك أدق دقو
 رسال تس موقع باسو عيا مق ة الهو أ ؟ مهام ادله لزق
 قيل تال ضيرعتلا اهبف جيف « فيلكت راد رادلا كلت تيل

 : رفكي هنأ ىلاعت برا لع نم فيلكت ماسلا نأىل ىلإ ريصلا دعب منإ
 نإف ؛ برقأ اذهو « دوميدنأ ىلامت برا لع نمذلقتإ ميلصألا : :ليقالف
 ركب نم قح ىف فيلكشلاو « زجان حور باذملا نم ذاق

 ةلزتممللا مازلإ ىلإ ةدوع انل نو سمو . باون باقتراريغنم ةقشمر

 ِس
 ع

 1 ءل .ه؛ نوهوعامضمغأ
 حلصالا اينوحاوا م ٌؤاضق : لوقن نأ« ءال وه ىلع هعقوم مظعي امو 0

 غلب اذإ باتكلا نأ كلذو . تارورضلا دحجج ىف مسطترو « هلل ىلع

 لغو ؛رانلا ىف دولخلا ىلإ رافكلاراصو «هلمت ءىرما لكق وطو « هلجأ

 . لجو زع هللا ءاش نإ باقعلاو باوثلا ت
 فا هلمقي ام لك نأب ٠ مكحاذإ: لوقت نأ + دضتنت امو

 مهن داز حاك) ريكتساو رفقتو ىصعو ىنطل : هترابع م (1) ان تيلاو 4 شيوعلا : ل«( 0 2 1 3 ١ هيلع اه 0
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 1 ربوتسإال اك« ًادحو ًاركش هلامعأ نم ءىت ىلع بجوتسال ىلاعت

 ماي ل لق د .ةرخال أرادلا |قادع هقحتسمىلإ باوثلا ٍلاسبإب

 . ال 5 وأ

 سلو « ضوع ضوعلا ىلع سيلو .« ضوع باوثلا : اولاق نإ
 و متلاو بوجولا ىف ايوتسا اذإ : انلق . ةمعنلاب ءادتبإلا كلذك

 1 ْ باقموهو «©7 ممنلا نم ضوع دبعلا ركش مث ؛ هوعرك ذ اهف امهقارتفا

 . هجو لكن م هورك ذام ىلع لوعتلا لطبف « باوثلل

 ْ هلا ىلع متبجوأ دق : محل ليق نأ « نيدادغبلا طبخ هيف رثك امو

 0 :تاذللاف هانت ال ىلأعت ىرابلا تارودقمو“ 5 دلاىؤ حلصألا لعق ىلاعت

 ؛تارودقمال ةياهنالو تاذلل رصجالو ؛ ميلصألا ىف هب وطيضتردق ”ىأبق

 ؟ ناكمإلا نم ديزم هيلعف ناسحإلا نم غلبم لكو

 زان لام ببي رأا لع امم 8 3 ديعلا قحفق : مداصألا ردقت : |ولاق نإف

 نأب ملعلا ىلع لوم الو « ةزجان عفانم . تاذا نق 97 هيغل هيلع

 اف ءهريخ هردقأا أ اذإ هنأ ىلاعت برلا لع ن -.م ناف «' 7” ىنطيس دبعلا

 مح فيك « نايصملاو قوسفلا

 )١( ةيعنلا نع يضوع : هترايع م *

 )©( ىغتسا هآر نأ : !داز مى: ع

 مكب ةوكل ؛* كيهاذم ىلع

 فكان

 البف « ىدرلا ىلع شو بطي فاك نأب للملا عم : هتعفلل ا

 اذإ ممإف ؛ ةمألا ةفلاخغو ةمألا عامجإ قرخ ال وه هيلإ | رام اهقو

 برلا جرخم و لامع لاضفإلل قبب الف ' ” ”مالصتسالا لعف ادي
 ىلع أنماع دقو . نيلطبملا لوق نع هلل ىلاعت اليخفتم هي وك نع لا

 نم ىلع ءالضفتم برلا نوك نع عرشلا باطخ ىوخل ءابنأ ةروربف
 هلاأ يف ةريخ ةلزتملل دنع ل سيلو . ءاشي نمي همسن ذاك « هاي

 . زيزعلا باتكلا ةمغارمو ؛ ةيمإلا ىف مهن "”مدق اذهو , هلاضفإ

 كبرو » : «هرادتقاو هدابع ربقو'””هرايتخاو هراثيتسا ىف : يناعت هللا ل
 ضقت: هان ركذ امم ةذبنو .06 ةريخلا مل ناك ام راتخو ءاشيام ن

 . مهئاكش صقنو ةلزدعملا ماع

 نيس مانعنمو 4 لوألا لصألا لع عانزجان نإ 2 لو رصبلا اماذ

 ١ مدص كلذ قش 2 ىلع هلل ىلع بجأاو ذب نأ انحص وأو 3 ةحيسقت 3 لقعل

 تلق ٠ بادب ج هميلست انردقو « كلذ نع انيرضإ أ نم نإو . ماس

 متبجو أ البف « نيدلا ىف ملصألا فيلكتتلا دعب متيجوأ دق

 رص ؟ م مف حالصتسا لك: اهسرايغ م4 ح(5) م : داز 5 9
 من: ؟مل 3ك صصقلا عز ةرامخلب 9 م 28 0



 م

 00 'قلخو عارتخإلا دعب امهندي ل اصق ىأو ! .ايندلا سعأ ىف ملصألا

 0 ؟ تاوبشلاو ذاللا

 :.لوقتف 2 أرعق وم م بعت نيدادغملل ةهش مييلع درطنو 1

 ؛ايإ + ةجباحالو « مطقتتال ةريزغ ةرارخ ةيدوأو افزغنال راع

 نأ نسح الف «هبورت ةعرجو « ًاشطع (" ثمل. ناسنإ هنم يأرعو
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 نإو .ءاملا عرشم نع لحن نأ حبقيو , هقمر دسبأم نيبو هدب لاح

 . لقعلا ىف حعيبق الف كلذ حبش م - . جديلوز هاا م

 لإ ةفاضمإلاب ايندلا ىف حلصعألا نأ مالكلا اذه قاسم نم ضرغلاو
 ةيهانتم اهنإف ؛ :راحبلا ىلإ ةفاضإلاب ءام ةفرغ نم لقأ « ىلاعت هللا رودقم

 1 نإو 4 لذبلاب ررضتإال أتم دحاولاو 4 ىهصانتت ال ىلاعت هلل تارودقمو

 7 هزنم ىلاعت برلاو 5 ررضلا ئه هصخخ ام كردم صمغو لق

 ررضلا لوبق

 ,ولاام انمزاأ نإو ءاوحبقو لوقتلاب اونّسحاذإ ةلزتعلا مزاي اذهو

 نسح ًادعاش دسسلا ءاسأ اذإ : انلقو «راتلا ل هأ باقعب روفلا ىلع هانضقت

 ةردقلا قلخو : داز حا 40

 م © ح نع تبثلاو ؟ فاهعي : ل )022

 دادي

 "لفي املا ررضل ديسلا ضيررعت عم ؛ قالخألا مراكم ىف“ 5

 : لالغألاو لاكت آلاف نؤدلخم ةأصعلا لاب اف «ىئشنلاو ماقتإلا كرت

 ؟ نيمحأ رلأ محرأ ىلاعت ابر )او ءاومدقام لعأ ومش ' , )وق

 ؤعو . هدأرفإ نك باب حاضيإ "هيف ن ويرصبلا ه ١ صن امو
 فيلكتلا مسح ,نيدلا ف حلصألا فيلكتلا دعب منبج وأدق : لوقت

 هدبع مرتخأ ول هنأ ىلاعت برلا مع اذإف. مثادلا باوثلل فلكلا هضب
9 

 « هردقأو , هلوط ىخرأو هلهمأ ولو « ًايجان ناكل ل زماب نأ هل

 نبأ لاقي نأ سيبل زيجتس فيك 0 ريغاو
 قئاقحلا قم كلذ دنعو ؟ زاف دق ناكل مرتخا 0

 :ل وقتف « '"”لاثم برضب "ل الل اذه ىف قحلا جف ل نحن اهو

 داسفلا رثآو ىغطا لاو رمألاب *”هّدمأ ول هدنو نأ قيفشلا بألا معاق

 مدح نع تبنلاو هيلع : ل

 ٠ م « ح نع تبثلاو ؟ ضب : ل0

 7 ع نع تبثلإو ؟ (دق نوني ) ارم: 0

 م ء ح نع تبثملاو ؟ هريصو : ل (©) فو : م (8):
 ؛ لاحملا اذه حضون : هترابع ماو ؛ لاغا اذه ىف مضوت : راج ل 30

 دنأ : مع() لاثلا نم برضي : ح (0) مب نع تبثلاو
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 بتيجي سم ا

 ا يي ع

 ريت هما ل م
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 رج الب بيسو د ططع عمم يطعم تيس يق و يبس وب سس ل مما سل

 02. ريح اح هك صدصتبب كادطحالو ن ماهم د جمعي وسو درج ينط يم سرس عم سب دم ميج سس يع بيج دعم ا

 م 5 0 ا م ل مسي ا

 ذه

 هنا حالصتسإ دارأ ولف ؛ مداصل هيلع ' رتكأ ولو «دأه رلا لكتتو

 رتل ذأ م رأر ,ططضابف ؛ هيدرب وأ هيغطي هن نع علال هدأت

 دَدُع هل أيهو « هدلو دمُأ دقو ءدلاولا لاق ولو . ةعسلا نم هل حلصأ

 , كلذ فالخم ىماع عم « هدّوأ مقأ نأ تدصق اعإ : هدفص نسحأو
 1 . لقعلا سجوم نع ةجورخ ءاقخ الف

 ليي طيحنال هنأل هل ًارظان بألا نوكحب. ال امإ : اولاق نإف

 لع مع كامن برلاو « لكلا ىف دع ر ول ريما نم هل هطرعي ام

 إف ؛ نيدلاب سعالت اذهو ..نما وا باوثلا نم فلكملا هبجوتسي ام

 رعدبملا ني اف «هلانيال هنأ للعلا عا كح باوثا ع ءابع ملا
 ندحم هنأ «كلذ ىف قحلا حضوب ىنلاو . هلاني ال * باوث غلبع برلا

 . هنأ ىلامت برلا هملعأ نم ءاعد ىلع بدلا ءالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نم ْ

 .ىنلا بالا غبم نع الها لسو هيلع هللا ب ىنلا ناكذإو « نمؤيال

 . هل فاكملاضرعتن

 لات برلا لع نم قح ىف فيلكتلا نأ « هانلق ام ديضَب ىذلاو

 أ لعو « فيلكستلا غلبم غلي مل نمت ن حل «ًاريخ ناكو ل رفكي هنأ

 قحذإ رتكيتح هيقي نأ و لالا ىلإ يعرب نأ ءرفكش هن و

 تاغ ثالث ىأ ء فيفغنتلاب رتقو < ديدشنلاب اريتقت رتقو « اراتقإ رتقأ لاقبو . رتق : م (1)
 م نع تبنلاو ؟ لاني ل علب: لك(
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 لاكلا

 !اوصأ معديسأ : لوقا

 وصأ ىلعر ردقلا ىلطس : هترابع م 7)١(

 وم نع تيثملاو ؟ ةلزنعملا :
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 لهل

 رم اظوظحم هن وكب قحأ هيلع

 ردقلا لطبب كلذ دنعو « هل حلصألا وه امف ىلاعت هللا ىلإ غرب نأ
 , 27 ةلزمعملا لوصأ ىلعا

 نييرصبلا 4 بطاخم 5 و

 ؟ ءالبلاو قاشلاو ىوابال دابعلا ضيرعت ىف ضرغ ىأف « باوثلا لك
 كلذ ثردق ول اناف ؛ كلذ ىلع رادنقإلاب ىلاعت برلا فصتي. ال : اولاق نإ

 لوبق نم ىلوأ قحتسملا قحلا ءافيتساو « هب الضفتم ىلأعن برلا ناكي

 اميإ هومتركذ امو « هردق قح هللا ردقي ل نم لوق اذه : انلق . لضف

 نمو « بارضألاو ءافك لا نيب كلذو « نال لوبق ىنن ىلإ ل

 ا هللا لضف لوبق نم 2, بولص دبع وهو ؛ ريكتسي عل

 م دنع فيلكتلا ءادتباب « لضفتم ينامت برلا نأ هيلع ليلدلاو

 هللا ام ىلع بترتم باوثلاف « ”نييرصبلا

 امن برلا : لوقت نأ

 اشلا ىلإ عوجرلا ىف
 3 دحاو ىلع لضفتول اتا

 , نيعلا ةلكو يلا قرع دسب هرجأ هافاو مث أريجأ رجاتساو . هتنت

 كلذ ىلإ دوعتسو ؛ (ظوحلم اع

 زجأو « هاوثم مرك أ

 . هلصأب لضفتم ىلاعت

 اكلم نأ مولعمو . ده

 ىلعأو «هنرتاجل ٠
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 نا

 نم ضير ع لوقي. نك بجغلا لك بجعلا : لوقت مش

 لصف

 [ فطللا ىفلوتلا ]

 ءفلأ '” وه ,ةلزتعملا دنع فطللا

 . ورمي ناعإ ىف فطلب سيلو ء ديز نامعإ

 اوق نع هذا ىلامت « اونمآل ةرقكلاب هل مف ول فطل ىلاعت هلل

 رم"ةعالا ىلع ةردق قلخ مدنع فطللاف «

 متبجوأ 5 ُُ 0. ةلؤدمعملل لوقف 8 0 0 هك رودلقم

 .ئاصبلا ىمس ىف كلذ ىلع ديزم الو هيلع لص نم ل حاسأ كامل

 ديعلا نأ ىلاعت برلا لع ىذلا ىل

 : ى فطل وه ءىت مرو < سن كلذ صصخت الو ع( هذنع ةعيطب.

 .نفكلا عقيام ىمسيف « رفكلا ىلإ ًافاضم فطللا قاطي دقو

 .كامت هلا ىلع بحي هنأ ةلزتمملا لصأ نم مث . رفكلا ىف نادت

 3 ودقم ىف سل : كلذ جاهم لع اولاقو 4 نيفاكملاب فطللا ىصق

 م
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 00 ني تو ( ةنحملل ايظمت فطللا عطقب هنإ متلق الهو ؟ نيل _

 ؟ لزجألا ب اوثال ضيرعت فاطلألا مطق و« تاقشلا مظمل نيف

 نم فيلكت ىف ضر مغ ىأف انق ءاونم يأ ضرغلا : أولاق ناف

 فطللا وه هليبس هذه نم © مارتخاف لوقعلا اننكح اذإو .؟ن
 ٠ نم ون مولعملا ف فظلال هنأب ملعلا عم ؛« فيلكتلل هضب رعت نود

 . فطللاو مدصألاو حالصلا ىف انضرغ غابم !ذهف ؛ هدن ا
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 تح

 اا

 2 ا

 دل تح با دل تلد را 2 هشام داق ملط عه بوسي جين وسلا

 ادر لسرلا ثاعبنا زاوح تانثإ اهدحأ : بأ وبأ 0 ةسخ هيض

 ينو

 هب ءاجام لخي مل ين دوروانردق ول :| ولاق نأ هيلإ نوحرتسي ف

 باب

 داءومثلاتامثا ىف لوقلا

 معمل : 8 ا اهتئلا ىف هنم دوصقملاو « نيدلأ ناكرأ رظعأ نم تاءوبنلا تايثإ

 ئع ء ول امو ,هناعتباىف ةدئاف الف« ؛ هيلإ لقعلا لصوب أمم هب ءاجإب

 «لوقملا هيلع لديالامم ءاحام ناكّنإو و ءهفسو ثيع حيحص

 لوقملا لولدم لوبا اهإف «لوبقلإ قت

 ىف مانعزان ولو « ابحيبقتو لوقعلا نيسحن ىلع ةينبم ةمهاربلا هبشو ْ ' :جامزييع نيت هةيفو ؛ مئارشر تازحعلا ىناثلأو ؛ ةمهاربلا

 نأو « لقملا ةيبطتش الدح "0مل ملبس تانكلو ةهبش مهل ر ترسل مل ثلاثقلاو ؛ ةءوبنلا ىعدم هب" ريمشا أمو« رحسلاو تاماركلا

 عم هيلع نولوع, ام نالطب نينو ؛ لصألا | ذه كتم نوك ظ كعيمخم ىف عبارل !او ؛(©لوسرلا قدص لع ةزدعملا ةلالد هحو ماضي 0

 : لوقنف ءهني 0 درلاو « تايألاب !سو هيلع هللا ىلص دمت انيين ةوبز
 مأبق ةباثع اذهو ؛« لوسرلا هب ءاج اع لوقعلا ةلدأ أديكأت متنعال )3 :ممهل بجي امو . ءايبنألا ماكحأ ىف مالكلا سماخلاو ؛ للملا لهأ

 ةذحاو ةلالدب عقب ءا ءافتك إلا ناك نإو ء دحاو لوادم ىل اء يقع 7

 لوسرأا نأ ىلاعت هللامولعمىف مق نأ عنتعال م ' رع اهادعام لمح 3

 ءالقعلا بدتنو 3 ةياقعلا ماكحالا ف نطل هنأعتا ناك ثعتبأإو

 . مهيلع زوجي

 (0 لصف

 [ تاءوبنلا زاوج تايثإ ىف |
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 3 : ىعقتت و « مههبش نم هنودقتس أم رك ذن نحو . الوسر رشن .ضرخ ناو 6 هاو وول م 1

 اذإ لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هن ءاجام نأ معز مل: لوقت م ظ
 : : رلأ ىعدم هب نتثفي امو : م: ؟ رثع امو : حا65) هس : اصق مع (1)

 : .ح نع هانتبثأ امو لوقا : ل4:)  لسرلا : ع (5)

 | لصألا اذه :اداز ع © 2 .م نع تبثملاو ؟ نصتنو : ل ء ح (8)

 .نإف . 5 اك ردتسم نوكبيال وأ 4 لقملا ةيضقن اكردتسم نوكين

 ب ب يعج وم بيو ريججموو هلم م يعدم ل مح
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 وجدي دمع تيل م يب بحاول زعل دهر وهم هوو

 مَ

 ياو نأ مم نم ىلع نوركتت ميو ؟ الطأب ناك لقعلا لوادم نكي م
 0 امع هلئاسي سيب ىلإ ليلغ مدقتت ولام ىرجم ىرحي
 غو وافش هيف ام هل نيعتب ال ن كلو. ) هيفشب ام ىنتبملا نأ مسي ةلخجا

 يابت لا ثوعبملا كلذكو . هيفشي ام ىلع هل صب سييطلاو

 7 لسرأ اذإف « هيف لوسرلا ثعتني. امن مهحلصي ام ةئميأ لبق

 ٠١ دصأقملا جهأتم حضوأو دشارأا

 1 لم لوسرلا ثامتبا نع ىتت لوقتلا نأ معز مه لاقو

 4 ودألاو ةيذغألا نييبتل لسرلا لاسرإ تزوج البف .؟ ملسو هيلع

 :كردتسالكلذ نم ءىشو ؛ ةرضملا ةتبنألاو ةيذؤلا مومسلا نع اهزيبمتو

 انلقا هاذا هذه ىلإ دشرب براجتلا (0لولعأ : اولاق نإف ؟ القع

 في [نابلا ماحتقاو بطاعملا ىلإ ىمْف, اهرارقتسا لإ براح لا مدع

 مزيبع مومسلا تاطاعم ىإ ةحاحجلا تسم 0 ال و أ داشرإلا تش ولو

 . اهادع مع .
 ملا اا لا 0

 زرومأ لعالمتشم دنع عرشلا انيفلأ : اولاق نأ هَ | وكسمت اممو

 هجدن الو ِ شحاوفلاب رمأيال 53 ل نأب أنماع عم « القع ةحيبقتسم

 ءاهراخستساو مثالا حبذ مئارشلا هيلع لمتشت ايف : اولاق متابقلا لإ

 , لوطأ : صقن م (5) مهلا ثوعبملا كلذككف : انه داز ح (1)

 : هتراع ح 0

 ؛ ام ل(
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 هللا مالبإب يلح سكمشي هوعرك ةام : انلق ؛ ث كلذ حبق ضاق
 :[ ارق نإ .ًارزو اوبقتحي و نذ اوفرتقيإ نيذلا لافطألاو مأاهلا ل
 ألا نوكد بيم ؛ . له ىم ةكمس نك اف انف «ةكح لا نب
 . أنْ رغ ىف نغم ردقلا اذهو «ةدكح ضي

 : نولوقيف « "1 نيل اهلاثمأب لغاشتيال تالي ىلإ نوريشن اعيرو
 بايكتالاو م عوكراف انمالاك :٠ : لوقعلا هنما عدر ام عئارشلا#

 . نيب ددرتلاو « ةلورهلا !و غ ىرعتلاو « ريسحتلاو « دوجسل | ىف هجولا ل ا
 . هل نوعزهم امم كلذ ريغ ىفإ « هبل هيلإ حير ريغ نم رامجأ ىدو « ن
 برا : لوقتف ؛ سلخ هنم نودحيال ")اع مهتضراعم هجولأو
 نود مشد لاك و« هيرعبو هرققيو هدبجرطضي قا
 م ةنكم معمم هدبع ائم دحأو ىرع ولو عهدا

 اع ناسا هايم كلذ نم لعشر ىلاعت ياو « ًاموام ناكل هن
 ىلإ !! نيناجملا رطضبو « لوقعلا سلسل ىذلا وهو ٠ نولأسي ثول ا

 . مطوع لثكب نأ ىلع ةردسقلا عم ؛ هن رضم قبث أمم هد هدو قفز قدلز

 0 نابع
ْ 
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 دتام : ل (؟
 ١ أ ع لادا عدقتب ) عد ( 4

 ما٠+خ نجح تثلاو» راف يف تخط ١
 لا ... ىذلا وع نمو

 هانتبثأ ام هجولاو *

 . م حم تيثلاو
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 م اذا

 يف عطاق اذبف . اودنعو اودحمل هالولو « لوقعلا تايضق نومزناو

 . تاءوبنلا "7 زاوج تايئ

 اهتلالدو « اهفصن 5تازجفملا "7تابثإ كلذ ىف عطاوقلا نمو

 ىعدم قدص ىلع ةلدأ اهنوك انحضوأ اذإو . "”ىدحتلا قدصإ

 . ةءوبنلا ىركتم ىلع در نيبأ كلذ (© ىفف «ةء

 (0) لصف ْ

 [ اهطئارشو تازجسلا ىف]

 هيأ دس“ , ىلاعت هلل العف نوكي نأ « ةلثمألا هيفانب رضام دعبي مل اًدِإَف ْ

 هر ومأم هعوقو ١ ١

 ْ مام هيف «لامت هلا لاف ىف يف هوخرك ذأم عتواذإ: !ولاق نإف ْ

 : لمألا ىف كلذ لثقم اومزللاف : انلق ء اهماعب رثاتسملا وه ةيفخ

 . هوعدعبتسا اع

 ممدمع ركذن نحو "و « تازجعملا ىف نعاطملاب قلعتت هب موقللو

 . لجو زع هللا ءاش نإ مالكلا فيعاضت ىف اهم

 تأ لا عرش رلا هلا لاسرإ زاوج ىلع ليلدلاو

 ', نيدضلا عامجاك اهنايعأل ابعوقو عنتع ىتلا تاليحتسللا ىم

 1 )ادع ىلاعت برلا رمأي نأ ىف سيل ذإ ءاه وحنو سانجألا بالقاو

 . حييقتلاو نيسحتلا ةبج نم عنتعام « ماكحألا عرشل نأب

 . غيقتلا لصأ زن نأ امهدحأ ؛ ناكلسم هدعن : انلق ؛ كلذ نيبت اذإف

 . مسن نأ ينائلاو ؛ زاوجلاب عطقلا الإ هدعب قير الف « القع نيسحتلاو
 - قالخم "7 هنيعل حبق امم سيل لاسرإلا : لوقت و ءالدج حييقتلا

 .هريغب قلعت, رمأب هحبق قلتي الو « امهوحنو « ضحنأ ررضلاو « مظلا

 القملا هدنع نمي « ًافطل ثاعبنالا نوك مولعملا يف عقب نأ عنتعال هنإف

 ةرابع ىهو « زجملا نم ًاظفل ةذوخأم ةزجعلا نأ الو أ اوماعا

 قلاخ قيقحتلا ىلع زجعملا نإف ؛ زوجتلاو ةراعتسالاو عسوتلا ىلعةنئا

 هللا لص ىنلا ةضزاعمنع نوزجسي ال مهب يدحتلا قلعت, نيذلاو , زجعلا

 « رشلا تارودقم ليبق نم ةجراخ تناك نإ ةزجعللا نإف . ملسو هيلع

 ©: ومسمملا نراقي زجعلا نإف « تازجعملاب نيدحتملا زجع اضيأأ روصتي الف
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 سوق

 رن دش وه ذأ زدملا ئوجولا ضررمت ريت نم ةنوالا ماتم
 قاظإب زوجتي م« ةردقلا ءافتا ىلع زحملا قالطإب زوجت, دقو

 وهو «ًاضيأ رخآ زوج ةزجعم ةنآلا ةيمست ىف مث .' معلا ءافتتا ىلع لبجلا
 .اقتكلو , اهب قئالخلا زجمم وه ىلاعت برلاو ءاهلإ زاجعإلا دانسإ 00
 , !:قئالطلا ىلع ةطراعملاروهلظ عاتتما ىف ايس اهناوكسل ةزجسم تيبس 001

 أ اهم . اهب ةطاحإلا نيعتتت فاصوأ امل ةزجعلا نأ | وماعأ مث

 ا يدق ةفم ةزجسل زجعلا نوكت نأ زوحي الف: ؛ ىلاعت هلل المف نوكن

 ] "ضع نود نيادحتملا ضعبب ةعدقلا ةفصلا صاصتخا ال ذإ

 نمال« قامت يالمف تناك تيح نر ةزيس اوك هت نأ دم ظ
 رقت اذه ىلع" ةردقلا نوكيتف « دابعلل ابنك تناكتيذ

 تازجسم تاك

 لهأ ىلع مننع نأ ىت + لاو طويلا ب يدا ول لي
 تسبلو ,© ةرماظلا | تايآلا نم كلذف « اهبرض ةدم مايقلا ميقإلا

 .لمف ةزجعلا : هللا همحر انخيج لك كو ل ين لب.
 ادصق هيف هجن لمفلا ماقم مق وأ ٠ قيدصتلا هلثع دصقإ

 لا دوعتلا نأ ىدنع هجولاو . 0 يلإ راشأو « قلع
 نإ : ! . لقدإف . لعفلا ىلإ نجعملا عجرف « زجمملا وه مايقلا هلو
 1 واحب عما رمتسسملا دوعقل وعقلا : انلق ؛ ةداملل قراخ زجعملاو , داتعم 1

 زجسم ىلاعت ىرابلا دوجو ناكسل « ةزيسم ةعدقلا ةفصلا تناكولو
 ةءوبتا ىعدل هلوق ةلزعم لزا ىلاعت هللا لامفأ نم لمف زجسلا اغإو

 ..ةزحعلا ةطبرش  اذهف ؛ ؛ ةداعلل قراخ ةرث نودسال ماوقأ م

 ةداتعم ةماع تناكولذإ دا ةداعلل ةقراخ نوكت نأ

 قحأ ءوبنلا ىعدمو ؛ حلاطلاو اصلا « رحافلاو 00 4
 ' ءأ وعدي .ىرتفل 4

 لوسرلا قدص ىلع ة ةزجعملا ةلالد هحو حطوتس ام يلع 2 تقذص

 دلل وتتم شل لدبي عس لم ماس تمس ص سس ين خش ل م يال لس ب ص ا

 دي اع عما طعما تنعم لب سو دعنا اتش

 . رشبلل ًارودقم عقي ب ال ايف راج انرك كد ىذلاو

 وهلا ف دمصتلاو« ءانلا ىلع يلا وكينأ زومي له. ليق نإف

 م | ةزجسم كلذ ريرقت دعب ال : : انلق ؟ ةزحعم ءامسلا وج ىف قرتلاو
 لع ًاصيصنتو ١ زيه از جسم ردقبأم دافأ 06

 . هيف سنطنف كلذب ءافخالو تارودقم ليبق نم تاهجلا ىف تاكرحلاو «تازجسملا تافص تاماكت ْ

 اعت هللا لمف نم اهنوكح دقتعا نق «تاكرلا سفن امأو . رشبلا
 ةرعابلا : م ء ح (9) ردقلا : ( : اا يل

 «اببف» اهنع اضوع دروأ م ؛ «اهي» : صق ح () | ضعب نود : صقن ح )١( 0 ظ ١



 5 ةضون

 قرخ :اولاقنأ اهنم .""”نآلا اهم ءانتعالا نجي ةلوسأ ةمهاربللو'

 جر خم ال « نيترم وأ ةرم رؤدنلا ىلع دجو ام نإف « ظبضننال' دئاوملا

 . ةلاهج ىلإ دنتسم هيف لوقلاف «قراوحلا "”نعهج رخمو داتعملاب هقحلب ام

 لوقعلا تارورض دحج لع' ” سوح وهو هل لوضع ال اذهو

 رحبلا قلفو ىتولا ءايحإ نأ لعن رارطنماب انإف ؛ ليصحم هل سيل لييختب
قتحلت ىتلا دادعألا راصحا مدعو ةداتعملا لاعفألا نم سيل امههماشامو

 اب

 3 ةيكن الو هن دع طيضنن , ا حوش برو ,ةرورضلا هذه ًارهال داتعملاب

 ىلإ ةرتاوتمارابخألاءاضفإ ةباثع اذهو . رارطضأب ًامولعمناكن إو «هتفص

 مرابخأبرتاو وتلا لصحي دع لقأ طبض اندر ولف ءهنعربخلاب ىرورضلا مما

 . ددعنم ىلوأ هيف ددع سيلو « اليهسكلذ ىلإ دحين م

 تسيل دوهشلا ىف اهب عرشلا درويتلا دادعألا نأ هرك ذنام ىصقأو

 اع هريغ بطاخ نمو . هب عطقي ددع أهدسب انل سيل مث , رتاوتلا دذع

 هبضغب للعلا طبر نكعالو . هبضغ ةرورضلا ىلع نقين 1 هك ف

 دق اهلإ راشي ةفص لكن إف ,هتافص نم ىرخأ ةقص وأ هرارمحأ ىلع
 . بضغلا ةلاح ريغ دجو

 ميرحن :م (#) نم :م609) مم نع تبثلاو ؟ نأل : ل(1)

 م”

 هلل رودقتم اهلقو دئاوملا قرخ نأ مكلصأ ىف : ةماربلا تلاق نإو

 تدرطا ولو « ابلثم دبعي مث ةداع درطن نأ ليحتسملا نم سيلف , ىلاعت
 قرخي اع ثيشتو « ةلاسرلا ىب ىعدا اذإف . ةزدسم ابنوك نع تجرح

 تدرطا ولو « درطتس ةداع لوأ كلذ 00 نوكي نأ اننمؤر اف « ةداعلا

 . لوطي كلذ نع يّصقتلايف لوقلاو . ةبآ تناك اذ

 للا لقي نأ قا ىف لاقول : لوقت نأ مدر ىف ءيث برقأو

 ,ىلع ةلالدلاب تازجعملا قحأ كلذ ناكل ءاهضيقن درطبو ةداتعم ةداع

 .لدت نآلف «دارطالا ىلإ ةداعلا دوع مم دحأو ردات لد نّئلو . تاءوبنلا

 ردانىف م وع رمتسانإ م . ىلوأ تفاس ىلا هتضقانم ىلع ةدرطم ةداع

 مايأ توطنا مث ءردانلا كلذ هتم ردب اذإ هيف محلوق اف « ين هبا ىدحتي
 ءادتبا "”نوكي نأ نع مجرخ دنقق رورك ردأنلا كلذل دبي ملو ءروهدو

 ْ ظ . ةداوع ةداع

 نوك لقاعلا ” نقف فكا اوناق نأ « كلذف مههبش مظعأ نمو
 ءاكمحلا 0 ام هسفن ىف *' رقتسا دقو « ةداملل ًاقراخ ىنلا هب ءاجام

 ساحتلا سلق ىلإ أوأصو ىتح تاريثأتلا مئادبو ماسجألا صاوخ نم هيلع

 م , م نع ةتبثم ىح 5 ةراعلاو 4 كلذ نم نوكي نأ : ل )١(
 هنوك نع : ح (5)

 (ةلمهملا نيسلا ةدايزب) نقيتسي . م « ح ()
 م« ح نع تبثماو ؟ (ةيناثلا ءانلا ةدايزب) ترقتسا : ل (5)



 ا

 نم كلذريغىلإ « ةفيفخلا تاودألاب لاقثلا ماسجألا رج وأ ءازيربإ ًابهذ
 هل رجح ةيرببلا ىف ضافتسا اممو ؛ اذه ؟ ةبقاثلأ ركفلا مئاتنو جملا عئادب

 ىلع رثعدق ةوبنلا ىعدم نوكي.نأ ااننمؤي اف.ءديدحلا تذخ ىف هتييعاخ

 هب رهاظتتو رارسألا هذه نم نس

 لكو « تايرورضلا ىف ككشتلاو ة 3 ادبلا راعنإ ىلإ رخي اذه : أنلق

 .انأ ء كلذ نايبو : ةرورضلا نود لطابلا وهف ةرورض عفد ىلإ رحب رظن

 ماظملا ءايحإ ةينكملاركسفلاو ةيرشبلا ىوقلا يف شيل هنأ لهن رارطض
 فتقلتت ةيح اصعلا ىلقو : "7 ضرآلاو هك آلا ءاربإو « تمرام دعب

 كردو « ملل كلذ لثم ىلإ لصوتلا زوج نمو ؛ ةزخسلا كفأي ام

 ْ : ءالقعلا زيخ نع جرخ دقف اولا

 عقص ضرألا فارطأ نم فرط ىف نوكي نأ دعبرال نأ ىنفد
 تقلع تاينلا !| مأتلا اذإ ىتح ؛ تانابتلا وع ومننو تاناويخ | هيف تدنن

 ٠ .  تالابحلا نس كلاذ ريغ ىلإ ؛تابآلاو - تنيأحو تاناورحلا

 قراخ نكحب ل ولف « ًاقراخ مأردق يشل ىنلا ىدحم اذإ م

 نع هطحو هحضفلإ ىواعدلا تفرضتاو « هتضراممل سوفتلا تيار شال

 زيحمتو اه. يدحتلاو اهيا تعاشو يوعدلا تعاذ اذإف . هاوعد

 سصربألا * نمقت م 49

 عا

 : ردقلا اذهو « قراوخلا نم هنأ كلذب نابتسا ءاهلثع نايتإلا نع قئالخلا
 0 ظ 2. كلذ قف انطرغ

 .تربظ نم ىوعد قيدصتب قلعتت نأ ةزحمملل ةئلاثلا ةطيرشلاو
 . ام ةطاحإلا نمدب ال هجوأ ىفإ مسقننا ةطيرشلا هذهو ؛ 07 هيدي ىلع

 واف « هاوعد قفو ىلع ربظتو « ةزجمملاب ىنلا ىدحتب نأ اهنم
 . ةزجمم ةبأآلا | نوكت الق تفاص تكاس وهو ضخشنم ةنإ ١1ترهظ
 ل لوقلاب قيدستل ةازام لزنتت ثيحنم لد د ةزجعملا انآل كلذ انلق اهنإو
 هنأ ىعدأ نم نإف ٠ ىدحتلا تود كلذ ىأتيال وعمر ؟ ذنس أم ىلع
 دمقأو نق كلوسر تنك ن | : عمسمو هنم ىأرع لاقو ؛ كللأ لوسر

 عدب ملاولو . تقدص : هلوق ةباثع كلذ نأك ٠ كيذ كللا " لعفف |
 كا ناكام دمتو كلل مق اقاطم ةلاسرلا ىف مدا لب « كلذ.لوسرلا

 ظ .15إ ىدحتلا نم دب الف هقيدصت ىلع الاد
 تملا اذه هللا يحمذأ أ قدص ةيآ : لوقي نأ ىدحتلاف نكي. م

 ؛ايلع دس أ ىأر الو تأ هذه : لوقي. نأ قدحتملا طرش نم ن أو
 نود لصحم كلذو ء ةزجعلاب ىوسعدلا طبر ىدحتلا ن نم ضرغلا نإ

 قلعت هوجو رم ةجو اذهف اذهف ؛ اه دمأ قأي الو : لوقنأ

 تبثلاو 4 لعفبق : ل (5) 35 نع تيثثاو ؟ 0 هيلع : ماهل 00
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 مهلا | تربظ ولف : ىوعدلا ىلع ةزحمملا مدقتت ال نأ ةهوجو نمو

 الف « قّردعم تناك ىغم ىذلاو ىن انأ : لئاق لاقف « تضفتاو الوأ

 ىلإ انرظن اذِإ : ليق نإف . هاوعدد ىققتا امل قلعت الذإ ءهب ثرتكي.

 ىعدم لاقق ؛ "7 انم ىأرع هانكرتو هانلفقأو « اولخ هانيفلأو قودنص

 انحتف اذاف « ابيع قودتصلا اذه ىف نوفداصت منا ىف وبن ةبإ : ةءوبنلا

 نكح نإو نحن : انلق . ةبا 1 كلذ ناك صو ا عاتملا انيفلأو قودنصلا

 .ىلع ىنبملا هلوق نكسلو + هاوعد ىلع عاتملا كلذ عارتخا مدقت "نوحي
 . ©اوماعاق ءهاوعدل قباطم كلذو « ةيآ سيغلا

 0 ةءوبنلا ىوعد نع ةزحعملا راخيتسا زوج له : ليق نأف

 . لوق. نأ لثم كلذو . ةنأ تناكىوعدلا تقباطو ترخآت نإ : انلق

 |: ىنلا
8 

 . هيأ 07نأك ةداعلل اقرا ناكو « دعو مي( كيد

 وج

 4 هب رضترقو ىلومدعي ىقاربظتس ةءوبنلا يعدملاقول : ليق نإف

 ؛ ةداعلل ًاقراخ كلذ ناك « هاوعد بسح ىلع ةافولا دعب هلاقام مقو اَذِإَ
 . ١ 03 ض0

 . «ازجان عرشلا مازتلا سانلا فلك نإ : لوقت نأ كلذ ىف ىدنع هجولاق

 انم اريد : م 4)

 هوماعا : ماع م (9)

 كلذ : داز ح (8)

 'م4 ح نع تينملاو ؛ لا زوجت انك نإف : ل (9)

 دعو اك دعو أم مقو اذإف : هترابع حا 22

 مقو اذإف ؛ مبصلا تقو اذكو اذكب ةداملا قارخما قدص هب

 نفح

 أبمازتلا لعو ماكحالا لع صن نإو ؛ ًاططش مبفلكد فق « ةفوقوم ةبآلاو

 منم هنع هلا يضر ركب وأ ىضاقلاو : كلذ ملص ةبإالا روهظ تقوب

 . عبي نأ قحأ قحلاو « هعنل هجو الو ع( هتحعصأم

 0 ىنذلل ةبذكم ربظن ال نأ 3 قيدصتلاب ةزحمملا قلعت هوحو نمو

 .؛ ىذب هللا قطن نأ قدص بأ لوقيف 4 ةءوبنلا ىعدم: ىعدنا نأ لثم

 « هورذحاف('"رتفماذه نأ اوماعا : تلأقو هيرذكتب ىلاعت هللا ابقطنأ اذإف

 هللا هايحأف « تيما اذه هللا يحن نأ ىتبا : لاق ولو . ةبا كلذ نوكي الف

 هللا ىتشعب دقو « صرختم أذه ,حأص : لاقف « قلز ناسل هلو ماقفىلامت

 هذه : هنع هَل ىضر ىضاقلا لأق دقق « ًاقمص رخ مث "9 هحضفأل ىلاعت

 . لدتال ةبذكم ةبآ

 ىذلا وبف ةداعلل اقراخ نكن إتيذكتلا نأ كلذ ىف ىدنع ىذلاو .
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 اذإ تيل امأق . سيذكساب ديلا قطن ةباثع كلذو « ةزجملا ىف حدقب.

 هؤايحإةبالااعإ :لوق نأ ىنالو . ةداعلا قراخ سيل هبرذكتتف بذكو يح
 ف رفكلا رئاس سيذكتك 5 ىأبإ هبيذكلو

 م6 ح نع تبثلاو ؟ رتل :

 ما حا نع تبثلاو ؟ هحضفتل : ل
0 
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 لص

 تازجملا نم اهزييمتو تاماركلا تابثإ

 قح ىف تاداملا قارنا زاوج قل لمأ هيلإ رام 7 0

 ىضر قاحسا وأ ذاتسألاو « كلذ عنم ىلع ة ةلزتعملا تقبطأو « ””ءايلوألا

 ش ' 0 مههاذم نم يرق ِإ ليع هنع هلل

 طرش نأ ىلإ رئاص نف ..ابارحأ اوزحت تاماركتلا وز وجع مث

 (*اراصو « ىلولا نمرايتخاو راثبإ ريغنمىرجمنأ ةدامللةقراخلا ةماركلا

 احيمص ريغ اذهو « هجولا اذه نم ةزجسملاق راق” ةماركلانأ ىلإ ءال وه

 كح ىلع ةماركلا عوقو زيوجي ىإ نورئاص راصو . هركذنسال

 .يعداول :؟اولاقف ؛ ىوعدلا ةيضقىلع ابعوقو اوعنميبنكلو «رايتخالا

 كلذ نإف « ةداعلا قرخم اع 87 هتوعدر اثيإ "7 دضِتعاو « ةيالولا ىلولا

 ةماركبلا نيب أ ازييع كلذ نوردقي  ءالؤهو .«.عنتمم
  هذهو .5 ةزجمملاو

 عم دئاوعلا قراوخ روهظ اندنع عنتج الو ءاضبأ ةينمرم ريغةقير طلأ

 ورفملا ىرعنلا

 جحأذ

 لا. . هيلإ راض اه : ةترابع مو ؟ ©« لصف » ةملكب مالكتلا ادشأ : 3:2

 خلا .. . تقبطأو ايلوألا ىف تاداعنا قار ا هترابغ م ()

 م 6« ح نع تبثل تيثماو و ؟ (واولانودب) راص : ل هز مهيهاذم بيرق : م (8)

 ٠ جن ءابثأ امو ؛ ربشأو ؛ ل 0 م « ح نع هاتؤلا امو ؛ لاقت : ل (5)

 ءاوعد تأيثإ : مح 23

 3 . هعوقو ريده زويل مع 010
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 هعوقو”زوجبال ؛ىل ةزجسم عوام نأمل اناحسأ ضم راصو

 « ًانابعت اصملا سلقتتاو « رحبلا قلفتب نأ ءالؤهدنع عتتميف ؛ ىلول ةما 01
 هذهو ؛ ءايبن ألا تايآ نم كلذ ريغ ىلإ « "لول ةمارك ىتوملا ىحيو
 كيأ ولا قراوخ ةلج زيوج ءاندنع ىضرلاو .ا اضييأ ةديداسر مغ ةقيرطلا

 ٠ تاماركبلا ضراعم ىف

 زيملاو ءاندتع معب رحصلا 7تايثإو قرطلاهذه 039 انضرغو
 ؛ةماركلا ١ نا دم 1 ركاذب نييبتسي ؛ ةزحعملاو ةمأ ركلا نب

 . اهتايثاف' ” عطاوقلا لع انليوعتاو « أهنع انسقتوا :

 نم ةداعلا قارا زاجنول : اولاق نأ 2 ةماركلا ةاقت ه كبسع اهف

 ناك ام دوا ىلإ كلذ داقم رجب من « هجو لك ص كلذ زاجل , "7 هجو
 ىدحتلا ىنلا سيذكت ىلإ ىضفي كلذو «ىلو "7 دب ىلع ىنل ةزجعم
 بانتإ زاج ولف ٠ .هب تدي أام لثع دحأ ىلأيال: ءادحت نمل لئاقلا « هني

 0 . ءارتقإلا ىلإ ءاينن الا ةبسن كلذ نمضتل ؛ هلثع ىلولأ
 دجاولا ءىشلا نأ ىف. فالخ ال ذإ : هل © ليصح ال هيومت اذهو

 ن1 « ىن دعب ىنل ةزجعم نوكيي نأ زوجي دئاوملا قراوخ نم

 ”ةدفع ب ماكغ) 2 5 0 نامإو فم 60 , خو ةمارب : : اصقن م ج32 1
 ”تاياركلا:ما5) مطاقلا : م 16)
 هل لوضحم ال: - (5) ديا: سم (مل) . ىلول : اهاز مع ح00



 لل يم عرب م يا احرص 5-5 وورق ل لل ع جا يسطر فشلا ع
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 مسا

 هنأ تو جبوم دي برب حج صاع موس

 ص سي ادن

 ل جلل وطاو ءاز حال د تنيدنع تايحضشل #3 هيض هدب وس تيودور سلم نان ا د: دلالة ظلك ورم سل ديم

 ا يسم صب ل ل سس ومس و هموم ام

 ارغب

 هاوعد دّيقي ىنلا : اولاق نإف . الوأ هب ىدحت نمل اًبَّذكم ايناث هروبظ
 ىعدب نم الإ كلذ لثع دحأ ىبأ, ال٠: لوقيو « هادحت نم باطخ ىف

 عنتج الف «هوعرك ذ ذ اع يوعدلا دييقت غاسنإ انلق . هاوعدو ًقداص ةوبنلا

 الو , رتفم“ ”قرخمم الو ىنتم كلذ لثع ىلأ, ال ىنلا لوقي نأ اضيأ

 ؛ ىينكتمورب نم
ع تاماركتلا جرختو

سيلو تابجلا هذهن
 - دييقت 

 . كييقلا نم ىلوأ

 ءايلوالل دئاوملا قارخمنا انزوج ول : اولاق نأ « هب اومتحا امتو

 نايرج ىف بيبللا ككشتي نأ ىلإ يدؤي كلذو « هعوقو انتقو ىف نمأت م
 رشل ثودحو , 9ازيربإ بهذ ”داوطألا بالقتاو « ًاطيبع امد ةلجد

 .تايرورضلاىف ككشتو ةطسفس كلذ زيوجتو ؛ةدالوو قالعإ ريغ نم

 نإف ؛ ءايبنألا نامز ىف <يلع سكعتي هوعرك ذ ىذلا اذه : أنلق

 ىلإ السلا هيلع ىسيعل جورعلا نيبام ىهو « ةرقلا ةدم ىف اوناكنذلا

 متتنمأم زيوت مهنم غوسي ال ناك« لسو هيلع هللا ىل اص دح © تاعتبا

 ترهظو « ىنلا ثعتبا املو . تاماركلا مفد ةلواحم "يف هزيوج

 م « ح نع هانتبتأ امو ؟ ( ةدحاو مع ) قرم : ل )١(

 داوطأ : م(

 ابهذ داوطأ بالقتاو : ىه ةر م ةرابع « حا » ىقفانهو ؛ ازيربا : اصقن ماء ع ()

 بالقناو اطيبع امد ةلجد نايرج ىف بيبللا ككشتي نأ ىلإ ىدؤي كلذو . هعوقو انبقو ىف نمت م

 . اريوبا ايهذ داوطأ

 نم : ع (8) لوسرلا : دازم (8)

 فل

 عوتدنم نمألا ءالقملا رودص نع ”لتسأ « تالا تناك

 . ةئاوملا قر
 هرردقام نأنم نم الع نآلا نحنف ءهيلإ انعفد ىذلا يف انليبس اذهو

 ”امنأب ةيرورضلام ولعلا لآ زأو ؛ةداعلا بلق هعوقو هللاردق نإ عقبال

 لصأ هنع انلاصقتاب نابتساو « هولاقأم لطب دّقتف . عقال هوردق
 ا 1 ةماركلا ف

 دئاوعلاق رخرسمأ نم ام : انلق ؟اهزيوجت ىلع جليلدام: لبق نإ

 لقع حيبقتل ءىش عوقو منتع الو ٠ ءادتبإ ىلاعت بوال رودةموهو الإ
 ؛ ةزجعلا ىف حدقي ام ةماركلا عوقو ىف سيلو . قبس أه هاندبمأل
 ؟©ةلاسرلا ىنلا ىوعد» ابقلعتل لدت امإو « اهنيعل لدن ال ةزجعلا نإف
 اع ةلاسرلا ىعدم قدصي ىذلا كاملاو . لوقلاب قيدصتلا ةلزنم اهلورتو
 ضعبل اما رك | هلثم هنم ردصي, نأ منتعال ع مأوعد قباطي اعو هقفاوب

 ءقيدصتلا دارأ اذإ « قيدصتلا دصق ىف مارك الا مارم حدقي.الو . هئايل وأ
 . لمأت وم لع كلذب ءافخالو

 ناقرتفإ ال : انلق ؟ ةزحمملاو ةماركلا نيب قرفلا اف : ليق نإف
 . ةءؤبنلا ىوعد سسح ىلع ةزجعملا عوقوب الإ « لقعلا زاوج ىف

 تاماركلا:مع 0*6 هعوقو اوردق نأب : رابع م )١(
 قباطيو : م (5) 1 : ةلاسرلا : اصقن م4 س () :



 ذ2011111190010101ت111ا ايا ل

 انك

 قاوم ىف هئرد كي لييسال امب تاماركلا وتنث ”0لدتساو

 ىلإ ليهس ال تايآلا نم مهن ىرج أمو فيكاباسأ نإف . عمسلا

 مالسلا اهيلع رم تصخ كلذكو . اماججإ ءايدنأ !وناكامو ء هدحج

 . اهدنع فداصي هيلع هللا تاواص ابركز ناكف ؛ تايآلا نم بورضب

 : ؟”ايجعم لوقو ؛ اننا ىف فيصلا ةبكافو فيلا ىف ءاتشلا ةبكأذ

 نم كلذ ريغ ىلإ « ”””ىجلا طرلا اهلع طقاستو . "”« اذه كل ىنأ د

 .هب ءافخ الاع : هرصأ ىف تمحلأ «مالسلا اه اع ىموم مأ ك 1 كلذكو . اهتانا

 ىلإ. مدم ه هركشي الام مالسلا هيلع لوسرلا دلوم ىف تابآلا نم ىرجو

 : قبستال ةزحعملاو ثاعبنالاو 4 ةءوبتلا لبق كلذ“ نو 34 مالسالا

 : ةانمدق م ةءوبنلا ىوعد

 تاكا انا انتلدتسا و تايآلا نأ معزو موصعب بفصل نإف |

 نع انثح اذإ أنإف : 7" ةلابحلل ماحتقإ | كلذف ء« رصع لك ىنبل تازجعم

 1 ٠ لب «ىوعدب ةنرتقم اهم انكسمت ىتلا تايآلا فلن مل « ةيلاخلا روصملا
 نود ءاين الل تعقو اعإ : اولاق نإف . دحتتل دحن ريغ نم عقت تناك

 فقراوخ تناك تثدقفف اذإف 2 يؤعدلا ةزحمملا 4و رشف مهاوعد

 م نع تيثلاو ؟ ناك ل ع( ( واولا نودب ) لدتسا : م (1)
 ضر : *؟ م نارمح لآ () هرجع أبجعتم : م ()

 منع تبثلاو ؟ طري : ل < ح (4) 1 تالابعلل : 0

 ضلال

 تاماركلا تابثإ ىف انطرغ كلذب لصحيو « ءايبن الل ةمارك تاداملا
 تعامو دقق . هنااميلإ "د دنتسن ى : لوسزا دلوم تقو يف نكي مو

 . امسو فقم « اموقوو ازاوج تامار لا

 لصف
 دا 4 لصتت, امو رحسلا )

 ركذنو " ةزجحمللا نع هزييعو ر فق ديزي رس كف" تا

 . مم ركسم ىلع درلاو نيطايشلاو نحلا تابثإ هبف
 راو لح القع لدن مل «الوأ أ هفصن م او « تباتق رحسلا ! امأق

 و ىف ةزجعلا نع هزييع ا هعوقو ىف اع'*'عمسلا دراوع كسمتتو
 قلحتو « ءاوحلا ىف رح -اسلا "”قرتي نأ عنتع الف ٠ مالكا" لالخ
 ,©7تاخوملاو ” [ءاو كلا ف طوتم قرتسيو ”ءاملا وجيف
 نمتاهجلا ىف تاكرلا ذإ ءرشلا تارودقم ليبق نم وه أم كلذ ديغ

 بيو : م (5)
 تازجعملا ل نع هزيبعو ر معلا تاثإ ىف « حا » ىف لصفلا ناونغ (9)
 اهملطتي مالكلا قايس نأل ةرابعلا هذه الز )د لمثل اذه) ©

 !وألا . مشق: وكلا : ذفللا نك ىفو .. تاوكلا : م4 حفو ؛ ءاوكسا : 0 . ءايسلا مول ىف قلجيو : هترابع م00 قدام . خال ١ لاخلا ماكل ”عرشلا : 3
 ع اهف اهرسكو فاكسلا حتفب ءاوكو ىوك عجلاو طئالا ىف 5

 تيببلا ىلإ ءوشلا يدؤت 5 ةوكا ةخولطلاو ٠ تايبرخلا : م٠6

 و

2 
 اواو مس مل
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 داينارا دنع ىلامتبرلا لعفي نأ القع ميته الو .27 قاما تارودقم ليبق

 وبف دبعلل رودقم وه أم لك نإف « ”هيلع رادتقالاب رئاتسيزأم رحاسلا
 . اتدنع ىلاعت هلا ةردقب مقاو

 سوو . ةماركما زا أوج لع لي ارلاك « كلذ زاوج ىلع ليلدلاو

 الف ؛*””ةم اركسلا ىف ذيل هجوك ةزجسلاو رحسلا ني انه اه زيا
 ؛ رحسلا ثوب ىلع "يعمم دهأوش تدبش دقو 1 ةنداعإ ىلإ ا و

 نيرسفملا قافتا عم قلفلا ةروس اهنمو « تورامو توراه ةصق أينم

 لوسرل(*ىدوبيلا مصعأ نب ديبل رحيسنم ناكام الوزن ببس نأ ىلع

 ةفوعار تحن ةقاشمو طشم ىلع هرحس ةنإف « ممسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةيراج ترحسو « هدب تكعوتف رمع نبا رحسؤ ." ”ناورذ رثي ىف

 . اهنع هللا ىضر ةشئاع

 لهأ هو . كح ىف اوفلخاو أو رحسلا“ اووجو ىلع ءابقفلا قفتاو .

 مث هازو « ةماركلا ىف : صق : م (0) رصبلا: ح(00)
 ةحاح الق : ما 239

 ىدوهيلا : سقن م '6١( م ١ ح نغ تبثملاو ؟.ةعيم : صق ل (4)

 ٠ ضيرع مظع فيكلا نمو « مدقلا ربظ تايمالسو « « اهب طشتعي 21 ميلا ةثلثم طعللا 5

 ةفوعارو . سلخ اموأ « راط اموأ « طشللا دنع ناتكلاوأ رععلا نم طقس ام ةمائك ةقاعلاو

 سأر لعزوكت وأ ةيقنتلا نيح اهيلع يتتسلا سلجم ريل لفسأ ىف كرت ةرخص اهتفوعرأو رثلا

 كيرعتي لبقو ءارلا نوكسب ناورأ وذ وأ نوكسو حتا تاورذ ربو . قتسلا اهلع موقي رثبلا
 . . ةنيدملاب رب 0 ميسأل

 ' ١ هزوجو : صقت'م (90) هدي : داز م (90)

 منيب

 هل زيعملا ةلاثحب مهقافت اة إلا دب يو هدو لل

 ربظن ال ةماركلاو « قساف ىلع الإ رهظي المنا نأ انعام
 عامجإ نم قلتم هنكلو « لقعلا ىغتقم نم كلذ سيلو « قساف ىلع
 دهشت الف « هقسفي نلعم ىلع رهظن ال تناك .نإو ةمأ ركلا مت .ةمآلا

 م كلذو 4 بارما هام نمألاب تديش دال عطق ىلع ةب.الولاب

 انتا ةما 4 ول

31 
 نول نع انلق « نيطايشلاو 5-5 أولد لبق نإذ

 ةلق ىلع مثايإ مراكش لدو « ةلزتسلا مظم عركنأ دقو « مهتوبلب

 دقو ٠ ىلقع ليحتسم مه: ايثإ ىف سيلق « « مهتايد ل اكرو « مهتالابم

 مصتملاو ب بيبللا قحو ٠ . مهتابثإ ىلع ةنسلاو باتكس | صوص تصل

 . هلاوبث ىلع ء عرشلا صنو « هزاوجب لقملا ىضقام تدني ن : نأ « نيدلا لبحي

 نم يف 7 نيرخسلا طاش «هدونجو سيب رك نأ قب الو

 ىف ةكسُم "اهمال ى !امع هلا باتكن م ىا مهنع دي «ناياسا
 نم اتضرغ (اذهو ء باوصلل قفؤملا ل

 . بابلا اذه

 تل

 .م ٠ خ نع هانتيثأ امو ؛اوتبث : ل (9) : رحسلا' تبي“ دقق : سصق م (1)

 . اذهف :م(8) 0.220 اهيصحمال : سقم (4) نيرخستسما : م ()



 اناس بعل. بسسسصه سير س بول سل طب يي نهي دوج ل منقلب جموع ميو اج

 ذوي دمع تطعم رب نا الو ا ةحداقإ حلالي عبو عندج

 ©0بأب

 قدص ىلع © ةزجسملا لدن هنم ىذلا هجولا ىف (9 لوقلا

 ملسو هيلع هللا ىلص 6 لوس

 « ىنلا قدص ىلع لدنال ةزجعملا نأ « ىلاعت هللا ؟دشرأ ءاوماعأ

 قلعت, ىلقعلا ليلدلا نإف . اهتالوادم ىلع ةيلقعلا ةلذألا ةلالد سسح

 كلذكس يلو « هيلعلاد ريغ هعوقو لقملا ىف دقت الو ©" هنيمب هلولدم
 ظ . تازجعلا ليبش

 : ثدحملا ىلع لد امل ثودحلا نأ نيبجولا ىف لاثملاب كلذ نايو

 نم ايدب عقو ول «ةيح اصعلا بالقتاو ؛ هيلع لاد ريغ هعوقو روصتت ل

 عدم قد ىلع الاد ناك املء ىن ىوعد ريغ نم لجو زع هللا لعف'

 . . لوقعلا تالالد تاهاضم نع 29 تازمسلا تجرخ دفق

 نم طبخ هيفرثك امم اذه :انلق ؟ًاذإ اهتلالد هجو اف : لبق نإف
0970 

 قدصلا ىلع لدن ةزجعملا نأ اندنع ىضرملاو . بابلا اذه لع نسحال

 لوقلا :سقن ح (9) 00 باو سه م0)
 ىلا: م4 ح (8) ةزجعلا هنم لدي ىذلا : هترايع م (*)
 تازخعملا :.صقن م (58) نا .ةئيغل : م 68)

 : : 0 1 قدصلا ىلعب: صق م (9/)

 نفرين |

 ضرفي 27 نيبي ابنمرغو , لوقلاب قيدصمتلا ةلزئم لذنتت ثيح نم

 سأتلا لفتحاو «هتيعر هيلع جيان رذصتو ؛ سأنلإ كلم ردصت اذإ

 000 لغاش لغش سانلا قهرأ دقو 04 ؟اودشتحاو

 بصتقا ” مهبتارص ىلع سأتلا بترتو «هسلجم ”لك ذخأ اماف
 607 9 لح دق أ داهشتألا رشاعم : *7لاقو « كلما صاوخ نمدحأو

 هنع ومو « كيلا كلا لوسر انأو 2 ميسج بطخ يلظأو 5 ميظع صأ

 نإف . عمسمو كللا نم ىأرمب هذه ىاوعدو ؛ يلع هيبقرو « 5
 م

 ا

 «كتيحس فاجو كتداع فلافت « ىاوعد ىف اقداص كلملا اها تنك

 قفو ىلع كلذ كالا لعفف « دمقا م2 ”وهبو تردص ىف بصتناو : : ةذ.؛دمقا م , '"” كومو كردص ىف بصتتا
 قيدصت ةرورضلا ىلع نورضاحلا نقيتسيف « "" هاوه ةقباطمو هاعدإ إم

 .قيدصتلاب ”مرصللالوقلا ةلزئم هنم رداصلا لمفلا لزب هايإ كلما . 00 08

 ىصفتنو ةلوسأ هيلع ىنبن نحن اهو « لاثملا برض يف ةدمعلا هذهف
 ٍِء "9 قاما © ا

 . اهرطخ مظعي ضارغأ هدرطن أم تحن جردنيو ْ اما

 دشتاو سلجلا لفتحاو : هترابع م (5) نيب : م (6)
 م « ح نع هانتبنأ امو ؟ لاقو : صق ل (8) < مسلاع :ح (0
 مو ح « ب نع تبثلاو كرهبو : ل (5) مسي زح دق : م (©)
 ش ليزتو : م (8) م «حْنع تبثلاو ؟ هاوه ام ةقباطمو :ل ©0)
 اهنع : مم حج (؟) عيربصلا : ح (9)
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 . متزوج اد: اولاق ثيحن « ةلزتسملا هل ""' ىلأ ام ةلؤسألا. مأ نف

 :زاببظإ نم دموي "” اف« مهدربو مومو « هدابع برلا لضب نأ

 ىف انلضأ : اولاقو ؟ قئالخلا لالضإل نيباذكلا ىديأ ىلع "تانزجسلا

 :ةوك انمزلأ امم انئمؤي «دابعلا لالضإو روجلا لعفنع ىلاعن برلا هب زنت

 اهصصخم ىلاعت فرلا نأ لمن ثيح نم « قذصلا ىلع ةزجعملا لدنو

 -. قلخلا لضيف بذاكلل اتش الو« نيقداسلاب

 ©ةروصلا كلما سلجم دبش نم : لوقت نأ ؛كلذ نع باوجلاو
 1 نِإو « ةلاسرلا ىعدب نم, كلملا قيدصنت ةرورنغلا لع مع « ةضورفملا

 « هتيعر ىوغيال كاملا نأ ىف ركفتو ربعو رظن نيرضاحلا مظعمل رطخم

 ؛ةفوقوم “” قدضلا لع د ةزجملا ةلالدأ7 تناكولو : هتيشاح ىغطب. الو

 :ةلاسر ملسلاب صتخنال « لش ضي.الو ىتطبال ةزجتملا رهظم نأب معلا لع

 كلذك ألا سيئو «ريخلا هم أ ”تدتساو ؛ نظنلا اذه رظن نم كلا

 اماط ناك ول كللا نأ 0: كلذ ىف قمل أ فشكي ىنلاو؛ " ,رارطضا لع

 | .ىعدل قبدصت' ةتفص هذه نمم ضورفملا لعفلاق ءهرداو نمّؤتال اعثاف

 . ةهيدبلل ركتم كلذ دحاجو « ةلاسرلا

 ىلا : داز م 6*) لوأ : )
 ”1 ما: «تياكولو : م68) 00 ةلوألا : داز م (0)

 زارطضالا ':. م 6/) اقتسأ : عاعشلا دعسا (5) ٠ قيدصتلا : م« ح (5)

 ففي

 :اهبجو : الق نإ ؟ دنع ةزج ةزجسملا ةلالد هجوام : : ةلزتسلا لوقت م
 نم داتعلا راقي مز ز ىلع متفق : .انلق ةقلخ لضي. ال ىلاعت هللانأب انماع
 0 لعق عقب نأ ًااوز وخل ,ةداغلل اهنمأ“ ١ قرانا هتثراقم نيسح « لامفألا

 'ةزهعملا صاصتخا نم دب ال : اولاق نإَف ىنذلل اماع مداقتعا | عم ذاتمم
 (*7هيعيف نولازب الف يلع ملكت «ونيف "انا انلق , لدن هلجأل هجوت

 هولحتتا ام ئوس « اهجو اوحضوأ آ اذإف . قحلا لإ اوعجري وأ , ةريحو
 :, تذاكلا 9يدير لع ةزجمملا ربظت ال : لوقنف « مدقتعم دسأف نم :

 :ىف ليحتسم بذاكلا قيدصتو « هقدص ىلع تلدل تربظ ول ابنأل
  .لوقعلا تايضق

 سس ىلع ةزجعملا عوقو ر رودقلا ىف نوزوحيب له : "7ليق نإف

 هيضترت ام : اناق ؟رودقملا نم كلذ سيل نولوقت مأ أ « بذاكلا ئوعد
 ىلا قزم
 0 بذاك أ ىوعد بيم دج لع ابعوقو ليحتس ةزمنعملا ل 1 كلذ 2

 ؛ تأ ارودقلا ليبق *ع نع ججراخ ليحتسملاو 2 ايدصت نمضتت اهنأل

 مألا نا رتقأ بوججؤك ٠ قداضصلا ىوغدب ةزدعملا ضاصتخا هبؤحجوو

 انلق : صق ح (9) لمت : ضعت ج (9 قراخلا : م )١(
 : م نع تبثلاو ؟ هوتبتف : لاء حج (5)
 ددرتلاو ةريحلا : هسلاو « م < حزع هات امو ؟ ةمث ل («85)

 اولاق نإف : م 9 دي: م (5)
 نم : ح (5) :0 نم: حج (4)



 مم

 « ىوعد ريغ نم عقب زل جو «لاألا شم + ا

 . كلذاو ماعاف 00 ' بذاكلا قوعد:لسح ىلع < ةعوقو عنتمملا اعإ

 ؛ هومتصرف ىذلا لاشلا ىف هومتيعدا ام كل تمن نإ : ليق نإف

 قف
 عماج اج نم دب ال هنأب مكماع عم « دهاشلا 7 ىلإ بالا فودرت مي

 .؟ داإلاو رهدلا ىلإ رج عمل ريغ نم عما ورا ؛) نإف ء امبيسي

 اهبعدم ةلاسر انماع اعإ : اولاقف ءرخآب لاؤسلا اذه اودضع امبرو

 دوحوم ريصغ دوقفم كلذو ؛ ايم انسسحأ امو 3 لاوحالا نئارقب

 . هلال ا مكحف

 اهدسب قي مل تاحنا 0 اذإف ؛ تاءوبنلا ف ةدقع رخآ اذهو

 ادهاش هانركذام : : ىلامت للاب نينيعتسم لوقتنف ؛ برطضم نينعاطلل

 هن نيلدتسم هرك اذن و حاضيرلل ةلثمألا ب رضو « سيرقتلا "7 ةباثع

 نكللو « اهيلع لدتسي الو ؛ تايرورضلا ليبق نم هان رك دام يبس نإف
 0 . لاثمألا أهف برشت "”دق

 : لوقتف « اًئافو ًادماش هأ انركذام "لم حضون نحن اهو
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 سعوا

 , ءاشي ام لمفي 7 ةرداق برلا دقتسي نم قحىف لدن اعإ : ةزحمملا
 ظ نأ متماع دق : ةيملالل هداقتعا قبس نم ةبطاخم ىف ىنلا لوقيف
 قدص أو . كيا ذل لوس أو الت كش يضت لا تاعتبأ
 نأ نوماعتو « ىنوملا ءايح لع ةردقلاب ىلامن" برلا درفت ٍنولت مكنأ

 ءانرهاوظنم هدبن وأن ياسو 0

 هذه براي باف ءاقداص تنك نإف 7 ميا لوسر انأ
 ىلاعت هّللاب نوملاع عقبا له اهأو , لاق ع تيلقنا اذإف ؛ 0

 عدبأْام عادبإب دصق لمت ب رلا نأ ةرورضلا ىلع نوماسي *
 . ادهاش هأب 7 ذ 5 ؛ هقيدصت

 ُْى نيرهاملا 2 كراش ؛ رجا“ ' هقلبق ؛ فوسومل ف نع ًايئاف
 ليختسم تبي ىف كالا ناكل كلذكو ءالاح سحب ل نإو ةلاسرلاب ممل
 تنك نإ : ةلاسرلا ىعدم لاقف . '"' ةلودسملا فجسلا هاودو « هسفنب
 ش' اقيمت ناك كلذ لمفق « فوجسلا لشأو ء جملا كرف كلوسر
 تمطقتا « باجحلا ءارو نم قيدصنلا ىرج امل « كلملا ريم نإو
 سيلا

 تديييسسلسل
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 انتلعو : م (5)

 جيلا هللإ لوسر انأ اعإو : سقت م45 1 3

 0 ملف : م 8) ذظيح : صقت م (5)

 ةلدسلا فوجسلا : م ءج (5)



 ييجرمم دل ودرج

 ووسع نيييببج وج رس محي ويس م سصس أ دهس ية سس مع اع قس أ

2-508 
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 روكا هّللاو 3 1! مضوو « باؤألا تمسحناو ؛ بابسألا هذه

 . لاح لكيلع
 نامز ىف او رمت كاوكاو ارا لأ نأ هتك ام دف

 تاموبلا ىف كوكقلا هترماخو ةيبلإلا ركتأ نم مهنف ؛ ءايبن ألا

 رداصلا نأ ىلإ راصو « ًارحاس ىنلا نوك دقتعا نم مهنمو ؛ كلذل

 اامف ةزجعملا نوكر وهدلا نم رهد يف دقتعم دقتعأ امو ؛ لييخم ه هنم

 ىف بارتسا مث « ىنلا ىوعدا اقاوم « ءادنإإلا ىلع ىلاعت

 لابعال «ةرورش“ مقوم كلذ نأ ىلع" ”.هاش كلذو 2” تا وبنلا

 . هيف كوكشا

رلا قدس ىلع ةزيسلا ةلالو *“ "ف ًانلوق اذبف
 داك الو « لوس

 « قيدصتلا ىلإ دصقلا ىلع ىلع هان رك ذ ام ىنعم ِنِإف . ةلزتسملل كلذ ب

 ةعدق ةدارإ اوف مهإف ىلاعت © !هلا دصق تابثإ ةلزتملل ىلع رمدبعلا و

 هسفئن | اد لص هنوك اوعتمو
 هنوك نالطب 04 هانمدق اع معصورو .

 - قيدصت ىلإ دصق تأبثإ ىف قلعتم مهل تيب الف « ةثداح ةدارإب اديرم
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 ماعلا
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 .[ةزجعلاريغ ىنلا قدص ىلع ليلدال]

 نيف ىنلا قدص لع ليلد بصن رودقلا ىف له : لبق َنِإف

 دصلاىلع اليلد ردقي 2)ام نإف « نكمم ريغ كلذ :أنلق- . ؟-ةزجسعلا

 نإ . ةداعلل اقراخ نوكي نأ امإو « اداتعم نوكي نأ امإ : ولم ال

 .ىوعد هب قلعت, نأ نود اليلد هنوك ©”ليحتسي « ةداعلل اقراخ ناك

 هللا لمف نم ءادتبإ ””هدوجو ريدقت زوحي ةداعلل قراخ لكذإ « ىبتنلا

 . اهنيعب ةزجعملا وبف « ىوعدلاب هقلعت نم دب نكيمل اذإف ؛ ىللعت

 [ ةزجملا ةلالدف طرشىلاعت هلل ىلع ب بذكلا عانتمإ 1

 ةلزنم ةزجسلا لوزت ل هول ركذأم جل مس نإ : لبق نإف
 فلا ! ةلاحتسما 9! رتن اعز 1 نود. يضرغ م اق « .لوقلاب قيدصتلا

 تايثإ ىلإ لييس 0 ع0 ةناحيس هللا حف بذكلا عانتمإو

 تبشر 1914 ؛ يلاعت هللا لوق ىلإ ةيعمسلا ةلدألا عجرم نإف  عمسلا

 هعوقو : م«. 0ك | ليعصسي م(5) م“ ح نع تبثلاو ؟امأف : ل (1)
 0 ؛ نس نع ذاتتيثأ امو ءءاونيت : ل 5(2)

 : اماق : 55 ىلاعت هللا ىلع بذكلا عانتماو : هتزابعح (هزل

 مس كس ل



 مأ :انلق . عمسلا

 ىوغل

 نكم الو . '”الصأ عمسلا ىف رمتسي ال « اقدص اح هنوك ب وجو

 , عاجإلا حيحصت ىلع لدي. ال لقعلا نإف ؛ عاجإلاب كلذ ىف جم نأ

 . ىلاعت هللا باتك عم هتحص قلت, انإو

 رك بذكملا ع : برأ هيرتت ىف كسلا نكم الو

 حبق.ال ّ 0 0 سذكلا نأ امحدحأ : نيبج و نم أصقت

 ةلالد صئاقنلا ىف ىف دمتعملاف « صقل + أ ملسوأ هنأ ىتاثلاو ؛ هتيعل

 قلعت. الو لاخلا ىف كلذ نود تبث © ةلاسرلا |

 : !اةرسرملا نأ اك ابنك 0 ىدصتت رايخأب اهتايثإ

 90 ىضم ام اريخم كلذلقي لو ءاقن ١ هيف كلذ ثاشنأو ؛الوسر هتلعج

 ابسك كلذ لييسو
 كتينتساو ىرمأ ىف كتلكو : لئاقلا لوق ل

 لوصحمو . بذاكلاو قداصلا هيف ىوتسي زجان ليكوت اذبف « نأ

 اهنم ضرفلاف ء ارابخأ تناك نإو ء*ليكوتلا ةغيص نأ هيف لوقلا

 قيبملا هلغد ال رمألاو 2 لغشل باصتتاو نأشل بادتاب رمأ

 لمفلاف ء فلخو بذك هيلع مقت نإو كللا نأ كلذ ةنآو . بذكللاو
 .بيغلا لع اعطق 3 ةلاصرلا تيكثو لوسرلا قدصي فيم هانطرف ىذلا

 اندنع : م (5) [ هانيثأ ام هجولاو ] لصأ:: م6 لء حج )١(

 : م نع تيثماو ؟ اهنإف : اصق ل ءح (5) محم اصق مءح (9)

 طفلا : 5 0( ضاع نع 3م 8 . ندكف م 49 ةنوكسل قدصتي + م هز

 قدص تشل ع اقدص اتح ىلاعت ههادبعلا ل وك بوحو' 0
 قل 00

 ' هثاينأ

 نارقإا

 نع بذكلا '
 0 لع توب فتوتأل ضقوم اذهف .ء بسلا ريغ نما

 . هوماعاف 4 ىلاعتو هناحعتس قرابلا

 هءدؤب مف ٠ ةلاسرلا توب دعب « ى تلا قدص تشرال نكلو

 او لالخلا ع نم هحرشو ماكل نم هعرشيو « هيبْنو

 نع ىلاعت ىرابلا سدقتب عطقلا

 تسد 3 . هايإ هللا قيدصتب « هغيلبت ىف هسفن قلص نم هم , اهف ط هيلا 5 0 8 7-0-3 و هةعدب

 2 مارحلاو لإ «
 ىبنلا نإف ٠ بذكلاو فاخل

 ىف ىبتلا
 ؛ الوسر هياصتتأ | ةباثع « اليصفت هغلم أمف هقيدصت سال

 رخ اهف هقذدص نع ر ,ايخإلاو 4 رمأ 1 تانثإ ىلإ عج ةيصن ةقيقح نإ

 ٠ ابنك وأ أقدص هنوكل ضرعت هب

 رتما هاتك ىف « هنع هلا | ىضر قاحسإ وبأ ذاتسألا لوع دقو
 معلا لاق . ب كاست ىلع تحب لصف ل : ص
 ا

 مجرتل

 3 0 ظ

 دعوت 3 رك هسفنلا سي ال 0 أبيب-
 انهي م ولف , ناريخ ديعولاو دعولاو . هلف ىلع باوثلا دعود 7
 مم امم

 م نع ماشين امرا ء:ع ماسثأم 6« هعاش 5 ١ ل هتاثإ ؛ ع (5)  ىنعم :داز نزع(
 .قاولا : صقن م 6 1 تهكم عج رتل اندتع ماكحألا : راع ما
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 1 تعمل 10 سيس ة اجل نمل يل حيوا وم# هوي خاشع ريم هع سا وم حيج هس دس سس ويم مم رم سوس دمج مج

 قيلت

 ررقت م 2 كلذك ناك اذإو . امهم قاوم“ قدصلا كح ىلع 1

 ىراصق لوئو٠ ةفلاخلا نم ريذحتو ةعاط ىلإ بدنو « رظحو باحلإ

 ىلع ةلدألا تلد دقو « عاطم رمأ ىلأعت' ىرأبال روصت, أل نأ ىلإ كلذ

 رمألا هنم روصتنر ال "”نمم ةيملألا لقعت الو « انأع ارداق امل هنوك

 ””"الإ انباتك ىف قفتي مل "”ولو لصفلا اذه مانتخا دنع لاقو ىبنلاو

 اا طبتفي ْنَأ ىرحلاب ناكل انه

 ىزانلو تعا نوبل كلذ مالك م هأنميف أم أنبأ دقو

 ع0 وان رك ذ ام باطلا مسح ىلإ ليبس الو ء جاجحلا ىف اعنقم كلذ

 ؛ لصفلا ضرغ 5 ليوا هيلع ىذلاو . ةرورضلا ءاعدال هجو الو

 ماع هناحببس يرابلا نوك ىلإ | ةلصوملا قرطل | انحضوأ دق :©”لوقت نأ

 ءىنلاب ملاعلاو . سفنلا مالكت ابثإ ىف عنقم هبف ام انمدق "”دقو ءادبرم

 بسح ىلع « دارملا مواعملا نم رابخأ هب موقي نأ عنتعال « هل ديرملا

 . هن ةدارإلاو معلا قلعت

 نإ « هدض نع وأ هنع ىرعي ال هنإف ء دوجولا هلبق 2 ىنعم لكو

 ريخت ىلامت ىرأبلا فصتير م واف . داقتعالا ردص ىف ررق ام ءدض هل نأك

 ' ريغ :ح (8) ' واولأ : سه ما نأاتم() الدم(

 . دقا# صق م(9/)  لوق : صق م (5) هركذ اع: م (©)

 نادم

 ردقب نأ لاحتسا هدضب فصتا أذإو. ؛ هدضب هفاصتا بج ول« قدص

 ام” لوهذلا نإف: . هنع اريخ 0ءان ردق اع ةلفغو الوهذ قدصلا كلذ

 دض ناك نإو . هدارإو هن لا اضيأ داضب هنإف « ءىشلا نب :رع ريخلا داضيإ

 بجيق ءربخلا فالخىلع عقاو بذكو فلخ وه اربخ « قدصلا ريل

 ءانمدق امل : ةمدع .ةلاحتساب ءاضقلاو همدقب فصولا كلذ ردقت عم

 | . مالكلا مدق تابثإ | نم

 ريخم نأ ىلاعت ىرايلا نم ليحتسي هنأ ىلإ كلذ يبنتم لوثب م

 لعن انإ انإف ؛ هنالطب ,مولعم كلذو 05 مل قاعت بسح ىلع « هماع امي

 ليحتس ةفصب هب هماع ىلع « فصتتي نأ ليجتسي ءىثثلأ ماعلا نأ اعطق

 يقتح « هب معلا قلعت بسح يلع همولعع قلعتلا « هسف مالك امم هيلع

 هذه ءاعدإ منتما اذإف . هنع سفنلا رابخإ هب معلا عم م 7 ليحتسم لاقي

 مزايف « ةبسدبلا مفد ؛ لإ هاناق أم دحاج سسنناو « ادهاش ةلاحتسالا

 . [يافوك ادهاش هدرط

 نإف « هيف عزانتم هلسأ عرف ىف ةييدبلا تيدا أ فيك ليق نأذ

 له اىعدبر ىذلا : أناق ؟ سفنلا مالك راكنإ ىلإ | اوراص نيملكدملا مظعم

 هانيعدا ام نأ ىف عزانتلا امإو « ركشي ال سفنلا مالك 9نأ قحلا

 1 0 ١ + ليحتسإ :مع(5) هانررق م5: م(1)

 هنأ : م (4) خلا ... عفد ىلإ كلذ دحاج : هترابع م (؟)



 ماين

 («)سفنلا سجاوه امأف . لع وأ « داقتعإ وه وأ « مالك وه له

 . دححج ال مولعم اهب فاصتالاف ؛ اهزطاوخو

 نوك ماعلا لع نأ « سفنلا مالكر بدقت عم عنتع سيل : اولاق نِإف

 : انلق « "”رادلا ىف سيل هنأ كلذ عم هسفن دا ىف ردبو «رادلا ىفديز

 ريخم سيلو « ؟9رابخأ رئادلا مالكلا كلذ نإف « موو ليبخت اذه
 ىلع هنع رابخإلا عم ءىتاب ملاعلا نأ « كلذ ققحت ىذلاو . تبثم زجان

 ثردحو . لئاسلا هروص أم هسفن يف ريدب « اعطق اتب هب معلا بسح

 ردقتلا اذه روطخ لبق ناك 15 « مادتسم قدصلا مكَح ىلع سفنلا

 . هضيقت عم ةعامجإ لاحتسال « اتباث (9لئاسلا همزلأ ام ناكولو

 ةرورضلا ىلع هسفن نم دحب « هتقيقح ىلع هنع رب ءىثلاب ملاع لكو

 . فلخلا مكح ىلع 0 اريخم هريدقت عم « هنع أريخ هنوكب فاصنالا

 هيف هداقتعإ ريدقت عم « هب وه أم ىلع ءوىتلاب للا ليبك كلذ ليسو

 ررقتلا م ملعلا عم ردقملا داقتعالا نوكي.الف « هب وهام فالخ ىلع

 - ٠ اققعاداقعإ

 -  سوفللا : م(1)
 ها ام قفاوي بو ؟ رادلا ىف سيل هنأ كلذ عد هسقن كش ىف ردو : صق م (5)

 ٠ ريدقت نع : داز م (#)

 خلا ... لاحتسال اتاي اريخ لئاسلا همزلأ ام : ايهترابع م ء ج (4)

 م ح نع تنثملاو ؛ هربخع هريدقت مم : ل (6)
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 ابعم ليحتسي ةفص ردت ىلإ ريصلا نأ « هان ركّذ اهب نايتساف
 هب للا قلعت بسح ىلع ؛ لعلاب مواعملا ن نع سفتلا ثيدحمي فاصتالا

 ول «ءىتللاب ماعلا نأب هانركذ ام دضتعو . لوقملا اهايأت ةلاحتسا ءاعدا

 معلا عم مم اقدص سفتلا ثيدح هل رمتسال « هباقي فاخ راطخإ فاكتر مل

  قداصلا ثبدحأل ةدابنخم ةقصب سلو 4 1 اردقت 2 0 ىذلاب

 ىلاعت ىرابلا فاصناب ضاق وهو « "'” انه فاكر دقلا ©اذنهف
 ىنتبأ نمو 75 .ملسلا © قلعت بلح ىلع ؛ مواسعماب قاتلا ص

 0 . لماعلا لمأتيلف « كلذ ىلع أد د

 - سيق ةقلكشي يذلاف : ةترابع م قف ش مم ع خ نع تبثماو ؟ ىلا : لا 649

 قلبت : نعت م(8). 1 ' انهاه:مءح (8)  اذهو : م (©)
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 - ما ل نا ع يبطل يم رعد هوس بع وردم طيس سس شع“ ل 0 0 نش ا ا يما ا -_

ا ىص دمحم ؟ 0 يبن ةءوبل تأبين 37 ءانتمألا نآلا ْ
 . سو هيلع هلل

 هيلع هللا ىلع دمحم ةعوبأ تأبثإ ىلإ , * ةبوسيعلا ومس دوهلا نم

 متاسا

 : 1 فز 1 0 ش
 راصتخا ىلع عيشلا ظ قح كذب الإ نيبال هواحتا ام طبإ ١ 0 ش © لوقا

 ا
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 . ةينش ةيفأم أسنق

 ىلعر 7 قف 5

 ملسو هيلع هللا ىل اص دمح انين ة ةعويل تابثإ ىف

 لصق

 [ خسنلا ف ]

اما لصأ تابثإب ؛ قلع 5 نر لق
 انرغو 8 هلك ىلع“ 0 ت

 1 عافترأ ىلع لادلا باطخلا وه خسنلا نأ « اندنع ىضرملا . اه

 .خوسلا محلا رمتسال هال وأ ©" هجو ىلع « رخآ باطخم تباثلإ

 .هتوبت دعب مح عفر « قيقحتلا ىلع خسلا توش ةرورض نمو

 سلا : اولاقو ءايسأ ضعب لام. كلذ ىلإو 2 0ع ل هدم ءامتا

 « قاطم عرشب اوبطوخاذ اذإ نيفاكملا نأ هَ اونعو ؛ نامزلا صيصخ 5 :. ىلإ دما اهادحإ تكسع « ناتفئاط .ةنءوبت ركلأ دقو

 هنأ نايتسا معسل اذإف 53 مهيلع هديب 4 مهتيطاخ ر ,هاظف ةفئاط تيهذو . هنازحعمو هانا ىف آر الاب ىرخألا د تكسمتو « خيسنلا
 طظفالاب درب مل

 ةينماملا تاقوألا الإ
 طفل ىنعم نييدت كإ هل دزو «هلصأل راكتإو و حيسنال فا اندنع اذهو ئ
 م صصخملاو عةمأع ةنيص صيصخمل ةلزنم هل ليزتاو الوأ هبطحمإ

 نيلضف انيلإ ى .تانمو ةلزتملا مزلن نحنو ءأبم دارص ريغ ةماعلا | ةنيصإ

ب هعرش اوصصخ مهتكلو «ملسو
 . مادع نم نود ب رغلا

 أديعقم : دوهلا مظعم () بهذ هيلإو « خسنلا ر كن نم امأف

 ذآ
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 نياسأ بجوم 31 0 تاثإىق: سقن ح (0) م نع هاتيثأ امو ؟ 3 لصق : ل ح (0)
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 نيا دقف ىلاعت للا هبجوأ ام : اولأق مهنأ كلذو ,نأشلا اذه ىف رحبتم
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 م 03
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 علا نإف < بادألا م نم افرط أذش ٠ نم هب حو ال لوقلا ن م كيكر

 ٠ نم يك لا ةضراعمل تجاه اذإ زمشتت تناك ءابضوافتو اهرواحت ىف

 طحن مل مداقتعا ىف ىف نآرقلا نأ لما رارطضأبو . ةنم نتلأ تصرأأور ىلا
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 . هتضرأعم نع
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 تربظ دقو « لقاعل رطخ# © فيكو . تايب رعلا قئاوعلا نع فوجحُسلا
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 م1 ح نع ثبثلإو ؟ نع : ل (5) فيكبق : م (8)

2 
 ١ 5 0 7 . 0 ج00) 0 :

 اوضراعبالو ىنباورلا ليزت الاوحأو ىضاونلا ثيشن ٠ الاوها رافكلا
 ظ .. اب ءاردزا ةروس

 اأذهو 34 ابتضراعم نم زحعلاو ءام ىدحتلاو ةزحعملا تتبث' دقف

 . باوبملل قفولا ُللاو ؛ /هديرن امف نغم ردقلا

 لصف

 [ نآرقل رقلا زامحتإ هوحو] 1

 رذقلا اوني مث «نارقلا ىف زابتإلا هو ان اوحضوأ : لبق نِإف

 ةلازحلا عامجال زيمم ن ارتلا نأ أندنع (9 ضرما : انلق ٠ هنم زحملا

 منا ل لقتسي الف . برعلا مالك لاسأل فلاخنا مظنلاو ب ولسألا عم

 .اًضيأ ةلاز لا ا لقتست الو « ديرحتلا ىلع زاجتإلاب

 الاؤس مدمن ل 5 ”ةزجسعم ةضحلا ةلازخلا انردق ول انأ هيلعليلدلاو
 انهرثل و برعلا بطخ نارقلا ليوق اذإ : لئاق لاق ول ذإ . اليغ 7 سااروام 0506

 نع ءاحصفلا ٠ نّسللاو ءاعلبْلا لا مالك طحت م « اهزيجار أو اهرامشأو

 ىف زاجعإلا انيعدأ نإو ٠ ماهوالل ! اعطأق انعب طاطا 3 5 1 رقلا ةلازرج

 رادقلا ةحيتإ أعرف 6 مالكلا بورضل فلاخلا مظنلاو 4 ضنا بولسألا :

 دا مورت:مهحاأكلا | م حم ثيثأو د 3 34
 . مانسيت ام 5 ةزجعم : : نمش ل (8) ىضترملا : م (5 :ءامق مة حا األ 1 ١ امقز م

 د 06 م نع هانبثأ امو ؛ التم : لامع اكلا



 وذ 1 اوال

 مهسفت ا انماك ٠ نكلو : مهماظيل هللا نأك امو « أنقرغأ نم عهنمو ناذكلا ةمايسم تاهرتنم رثؤي معن .ًارقلامظن ىهاضب ضير كيكو مظنا

 ا . 77 « نوماظنت ْ ؟)ريثو سنذ هل , ليفلا ام كاردأ امو « ليفلا ام ليفلا : لاق ثيح

 كالهإو اهتارجإو ”" ةنيفسلا لهأ مهتتفم ىلع برلا 9 لاقوأ 3 كيكرلاب :ىضرلا عم «. كلذ لثم نع زجسي الف . لبوط موط رخو

 (© ىلإ ريغسنلا ماوأ هجوتو « اهئاوتساو ةنيفسلا رارقتساو « ةرفكلا 0 هل نك ذم عوم نم مزليف . عامس آلا هجمت ىذلا لوذرما مالكلاو

 امر هلا مس اهفاوب ترا لاقو » : ىلاعت هلوقب ؛ءايسلاو ضرألا 1١ . ةلازجلا عم عيدبلا مظنلاب زادعإلا طبر

 57: نيبلاطلا : وقل ًادمب ليقو ».: هلوق ىلإ « ””« اهاسرصو ١ نم"”هلظن جورخدجو امو ؟ نآرقلا ىف ةغالبلا هجو ام : ليق ْنإف

 اهباقعو اهباوثو ةرخآلارادلاو ءت هولا ةرسحو توما نع اأو ةغالبلاو - اهب ءافخال ةنيبف ةفالبلا هجو امأ : انلق ؟.مالكلا بورض
 « ايندلاب ريرغلا نم ريذحتلاو « "*” نيمرجلا ىدرتو « نيرافلا زوفو دوصقلا نع ءىننم «قئارا"' قلذ فيش ظفلب ديدن ىنعم نع ريبعتلا
 ةقئاذ سفن لك» : ىلامت هلوقب : ءاقبلا راد ىلإ ةفاضإلاب ةلقلاب ابفصوو نم غيلبلا مث . لضفلا قطنملاو «لزجلا مالكا اذبف ؛ ديزم زيغ نم

 . . ةيآلا " «ةمايقلا موب كروجأ نوفوت امو تول, ف3 202020202020300 3 هماسقأ نافتت مالكلا
 نع طاطخحا ريغ نم صصقلا صق غيلبا مالكلا ماسقأ نمو 4 ةزدجولا تارابعلاب ةريثك | ىلأعملا ىلع ءةلالدلا ملك لاعماوج ن قو

 اوسبال اذإف « اوبهش أم ميمالكو اعبي ءاملبلا مظعمو « ل زسجلا مالكا 0 0 ٍ 0

 اوثواح نإو « ثغتسملا لوقلاو ثرأا - اوءاج لاوحألا تاي 8 < بقاوعو نيفرسلال امو « نيلوألا صصق نع ىلأعت هللا ءابنإ هنف
 ظ 7 انلسرأ نم مهن » : لجو زغ هلوق كلذو « ةنا نم رطشوف « نيكلهلا

 ةيآلاو « صاح هيلع انلسرأ ن . مهنق د ىلاعت هلوق األ الإ ةيلا نم اركي: مه حاك)

 لدو :م 2ع 2 ةءد: 53 توبكتملا ةروس نم

 : ةرثك نأ أرقلا ف دعب ال برضلا اذهوا

 4 ضر أ ب أةئسخ نم مهنمو 5 ةحيصلا هناذشأ يه مهنمز 4 ًايصاخ

 ب دج جنديا 83 71779 نص ج بيساو يووم تم 5

 : ىلع م عز رة ةئيقسلا رمأ 5 تلا

 55 عا : 36١ ك دوه (5) أ < اهلسرو اهعرح هللا مساي» 2 سقن م (8) 0 ا 00 : ليوط : م (65)

 0 0 َ َ نيرساخلا : م؟ نيلاظلا : ع 0 1 ش ش ك3 0 م6 ح نع هانتبثأ امو ةقطن ” ل (9) ا

 2 6١ه : ” م تارمع لآ ةروس نم ةبآلاو « ةمايقلا موي » : صق ح (4) ١ قلذ : صقن م 49 00

 30-5 - ٍِ 58 5 ل | 595550000000000 بس يوومسس



 قاف

 : يات « هدصقم كل كردي ال زج مالك ظ

 3 راسم مالك أو لا 1

 ..ضعب باقرب اهضعب ذخأ 1 اهتايا ناك , فانك ألا ةمئالتم « فارطألا

 , يتاملا تدم اذإ ايس ” راركشلاو ددرتلا نع ولخن ال صيعقلا م

 ! ” صقنيال رح فزت دقتعملا اذه ىفانسفتأ فلكن انلامو

 ءاه ةبطاق برعلا فارتعا نآرقلا ةغالب ىلع تايآلا قدص نمو

 000 تعصو تكسنم مهنمو « حصفأو فرتعانم م مهنف ؛ ؛ ائمصو ًاحئرض

 ضيرمتلاب سانلا قحأ ناكل « ةلازجلا فاح ام تارقلا يف ناك ولو

 ٠ . ناسللا لهأ هك اكرلا ىلإ هتبسنل

 ؛ ةغالبلاو رظنلا ("'ريغ زاجعإلا نم هجو نآرقلا ىف له : ليق نإف
 : نأ ز جسم نابجو هيف لجأ : انلق

 هلا بتك ىف قل أ أم سسح ىلع نيلوألا صصق نع ءاينإلا اهدحأ .

 املعت ىناع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي مو «ةلزعالا © ىلا

 هل دبمت لو « برملا قارب نيب أشني ناكو . باتكف قلت سرامو

 مالك غيبأ : اصقن ماء مس (") منعتسبملاو ؟ نسح : لعح (؟) ردي مم :م(5)

 شكت : ما.(5) راركتلاو درأأ ىلع قلخم صصقلا مث ةتراتع م (5)

 ١ تكسو تمص : هترابع م (5)

 نياوألا بتك ىف : م (4) ْ ىوس : م 0

 2 قفاون دق .بيغلا

 مسوس

 ةءا قدصأ كلذ ناكو ءباتك ةسا ردو مع فقلتاهبف عقب وت, تاحرخ

 ظ ظ 21 . ةقدص ىلع
 نع رابخإلاو لابقتسالاب قلعت“ بويغ ىلع نارقلا لمتشاو

 ةقراخ تناكر ابخألا ت تلاوت اذإف « نين”ركوأ ةر

 سنإلا تعمتجا نال لق » :

 هلوقوا"”« اولعفت نلو اولعقت مل نإف» : ىلاعت هلوقو , 20 ةءآلا « ناو

 (9«مورلا تباغملا» ىلاعت هلوقو ,"”«مارخلا دجسملا ناخدتل » : ىلاعت

 امم كلذ ريغ ىلإ , ةرثك مش هلل 8 ءو » : ىلاعت هلوقو

 . هدادعت ل وطي

 ىلاعت هلوق نآرقلا بويغ نف . تاداعلإ

 لصف
 [نآرقلا ريغ لسو هيلع هللا لص لوسرلل تايآ ]

 4 ؛أسألا للاخ نم ءاملا عسا و 58 ءامجعلا قاطنإو ؛رمقلا قاقشقناك

 نكل « ًارتاوت تدثت ال تازجمملا هذه داح ا نأ « اندنع ىضرلاو

 1 مرإ :؟9/ ك ءارسإلا (5)

 ؟4:؟ةرقبلاةر وسنمةيألاو 4 لإ. .منإف» باوصلاو «اولعفتنلو اولعفت منإو»: :لءح ©

 ؟- : هم م حتفلا (©) 2 ٠*: ك مورلا (5) 2 4197 : هم م جتفلا 4
 عوساسم) ش



 نايف

 داما نأ اك « تاداعلا قراوخ *'” هصاصتخال ًاعطق ملا ديف اهعومج

 ةرورضلا ىلع معلا ديف اهعومج نكلو « ًارتاوت تبنتال متاح نم لذبل
 هللا ىضر « ىلع » نينمؤلا ريمأ ةراسج ىف لوقلا ”" كلذكو « هئاخسب
 هلا باتك نم ةنآ هنع تأينأ دقف «رمقلا قاقشنا امأو . هتعاحشو « هنع

 ظ . همورت ايف فاك لاب ”ردقلا اذبف «آرتاوت ابلقن تبث

 ( واولا نودب ) كذذكح : م (0)

 007 باب
 ©0[ ةماع ءايبنألا ماكحأ ]

 . 9 نيمجأ مهيلع هللا تاولص ءايبن ألا ماكحأ ىف لوقلا

 تسيلف ؛ ةءوُيلا نعم « باببلا هب مينتفي ام قحأ نأ اوماعإ

 لطبيو « هضارعأ نم ضرع ىلإ الو « ىنلا مسج ىلإ ةمجار ةءوبتلا
 اضب أ لطاب و . ةءوبنلا دقت ريغ نم تبث كلذ ذإ هبرب هماع ىلإ أهفرص .

 ررقتالف ررقتي مل أم مولعملا نإف ءايبن هنوكب ىنلا لعمل ةءوبتلا فرض ]
 . .لاؤسلا امفو ؟هنءوبن اف هتءوبني املاع يتلا ناك نإف . هب مملا ئ

 . «ىلوسر تنأ» : هيفطصب نم. ىلاعت هللا لوق ىلإ جرت ةءوبنلا
 ىلإ لوؤت الو . ىلاعت هللا لوق ىلإ عجرت اهنا « ماكحألا ةباثع اذهو
 افلا لب . ةيسفن هبوجول ةفص سجاولا لعفلل سيلف « لامفألا تافص
 .ىذلا روكّذملا ةباتع كلذو « لوقلاب يجاو « « لمفا» : هيف لوقلا

 لصق : نونع ل ؟ باب : سقت م )١(
 ءايبنألا ماكحأ ىف لوقلا : نوئع : م 4 تايعمسلا ىف باب : نونع ح(07
 نيعجأ مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ماكتسأ ىف لوقلا : سنت م (؟)

1 4 

١ 

1 



 1 0 مس 0 مش 08

 رم قياسا يل سيول ل اوسلو وجي سنو نوح بج مخ موريس ممم مابي سسسممل ريك ت < وإلا

 1-3 يم طاع دللي هز ووك عا ل زعل دب بفصل حي ساس ب[ حك لج ومن هلم همام طو 5-0 50053

 ل يسم سس

 انما

 0 لصف

 [ ءايبن ألا ةمصع ىف ]

 بجيت : انلق . محل بحي امو ءايبنألا ةمصع انل اوني : لبق نإذ

 لولدمو « القع ةماعن امم اذهو « ةزجعملا لولدم ضقانب مع مهتمصع

 ؟ ىصأعملا نع مهتمصع بح له : ليق نِإف . نوغلبي امف مهقدض ةزجملا

 ةمصع سحتف « ةنايدلا ةلقو طوقسلاب ةندملا شحاوفلا (9امأ : اناق

 - ..اماجإ اع ءايبنألا

 ام ةمصعلا ب وجول لقعلا دهشي او « لقملا كلذل دبش الو .

 ليصفت ىلع « رئاغصلا نم ةدودعملا بونذلا امأ و . ةزجمملا لولدمضقاني

 عطاق ليلد ىدنع مقي لو . لوقعلا اهقنت الف « هيلع حرشلا أيس

 الو « عاجإ وأ صوصن عطاوقلا ذإ . اهتابتإ لعالو ءاهيفن ىلع ميس
 صوصنلاو . ءايبنألا ىلع رئاغصلا زيوجت ىف نوفاتختي ء اماعلا ذإ ذإ كمل

م ريغ « ليوأتلا اهاوخ لبقي الو « امطق املوصأ تبث“ ىلا
  ةدوجو

 .نظلا ىلع ىلغألا اف , ةنونظم ةلأسملا تناك ©)اذإ : لبق ناف

 تدبش دقو « اهزاوج «"اندنع نظلا لع باغألا : انلق
 دنع 5-5

 م نع هانتيئأ أمو ء؛ اون : لاء 0 لصق 2 ضقت م قل

 انو امأ : امه لك ح (0)
 بوجوب : م (8) 0 نع ما

 اندتع نطظلاىلع :اعقت مم هن اذ 1و 3 عر

 ؟ هاب

 ملعأ هللاف . كلذ ىلع ىلامت هلا باتكن م ى ىف ءايبنألا صيصاقأ

 ظ ظ . باوصلاب

 مير ضأو 03 تاءوبنلا 2 دقتنملاب قيل ام متبعوتسا دق : ليق نإف

 محلوق ضقانت حوضول كلذ انلعف اعإ : انلق . ةيوسيعلا ىلع درلا نغ

 هو ال رش اومزتلا هنأ

 0 هاك ألا لإ امد لسرأو نيلقلا لإ اثمتبم

 . تاءوبلا

 ' ٠

 م 6 ح نع هاتتبتأ امو ؟ مهيهذم طوقس : سقت ل (9) هعرش : م« ح (1)
 هلبج مسي الام ركاذن نمو : ةترايغ ح عدل مسي ال ام ةيزجتو : ما(



 (0 [تايعمسلا يف لوقلا ]

 داردي ام ىلإ مسقتت دئاقنلا لوصأ نأ « ىلاعت هللا مق و« اوماعإ
 لو , "7اس كردي ام ىلإو ؟ أمس هك اردإ ربدقت غوسي. الو «القع

 . القعو اعمس هك اردإ زوحن ام ىلإو ؛ القع ةكاردإ ردقتتب

 لع مدقتت نيدلا ىف ةدعاف لكسف «؟0القعالإ كردي الام امأف
 تايعمسلا ذإ ؛ اقدص هنوكي هفاصتإ بوجوو ىلاعت هَل مالكي ملا
 توب '”سيترتلا ىف هنوبك قيس امو ؛ يلاعت هل مالك ىلإ دنتست
 . عمسلا هكردم نوكي نأ ليحتسيف « ابوجو مالكلا

 لقعلا ىف زوجي ام عوقوب ءاضقلا وبف امس الإ كردي ال امامأو

 انع باف امف هناوبث زئاجلا توش يحلا ررقت, نأ بجي الو 4 هعوقو

 . ةحابإلاو بدنلاو « رظحلاو باجيإلاو '”نيسحنلاو حيبقتلا نم

- 

 تايعمسلا ىف لوقلا : صقن م ؛ تايعمسلا ف لوقلا 6 لصف : نوتع ل (1)
 نأل ل« ح لمف 5 « لصف > ةملك ركاذ ىلإ وعدي ام رت لو ٠ 'م نع هانتبثآ ىذلا ناونعلاو
 اعمس كرديام ىلإو : صقن ح (9) هسفنب ملاق تايعيسلا ثحبم

 < القع الإ كردي ال ام امأق ؛ القعو امس هكاردإ زوجيام ىلإو ه : صق : ل (*)
 م نع تبثلاو ؛ ليحتسي بوجو : لوح (08) 0١١ ةبترلا: م(4)
 ش حييبقتلاو نيسحتلا ::م (56)

 سو

 دهاوش هيلع لدن ىذلا وهف « أعمسو القعاك اردإ زوحن امامأو

 اذبف . هيلع امدقتم ىلاعت هللا مالكب ملا توب ؟"”روصتترو « لوقتلا

 زاوج تايثإ مسقلا اذهريظنو .لقعلاو عمسلاب هكردىلإ لصوتي مسقلا
 اههاهاض امو  عارتخالاو قلخلاب ىلاعت ىرابلا دادبتسا تابثإو « ةيؤرلا
 ابعوقؤو ةيؤرلا نوكأمأف . هانركذ ىذلا طبضلا تحن جردنب ام

 . قحلا لوقلاو قدصلا دعولا اهتوبث قيرطف

 قئاو نيدلاب نعم لكى ع اهدعب نيعتيف « ةمدقملا هذه تب اذإف
 ليحتسم ريغ هفداص نإف « ةيعمسلا ةلدألا هه تقلمت امف رظنب نأ "”هلقعب
 ىف لايحالل لامعال « اهقرط ىف ةعطاق ةيممسلا ةلدألا تناكو « لقعلا ىف
 الإ هجو الف_ © هليبس اذهاف - اهليوأت ىفالو اهنوصأ توب
 ٠ . هد عطقلا

 اهنومضم نكي لو « ةمظأق قرطب ةيعمسلا ةلدآلا تبث ل نإو
 ليوأتلا قيرط نكلو «اعطق احلوصأ (©7تتنو « لقعلاىف اليحتسم
 هنلظ ىلع ىلغ نيدتملا نكسلو ؛ عطقلا ىلإ ليهس الف « 7 اهف لوحي
 كإو ؛ اعطاق نكي. م نإو ؛ةئاونلا ىلع ىعمسلا ليلدلا 0 لدام توب

 ةدقعب : م (؟) م نع تبثلأو ؟ واولا نودب « روصتي : لاء ح (1)
 اعلعق صقل : م ©( ْ تتيثوأ ع 2 مام ح نعتستلاو . ابلدس هذهاق : ل ةفإ

 رهظام: مع ح (0) اهبف ليوحم ليوأتلا قرط نكسلو : هترابع م (5)



 سنو

 دود ؤبف 5 لقملا ةيبغقل اتلاخ أن لصنلا عرشلا نومضم ناك

 ةلا اذهىف روصتي الو « لقعلا فلاخت ال عرشلا 20 نأب اعطق
 1 . هب ءافخ الو « عطاق عمس

 نآلا نحو « اهم ةطاحإلا نم ددال « تايعمسلا تامدقم هذبف
 هب قيلي أم باب لك ركذنو ؛ هللاب لينيعتسم « يرتن اهباونأ درسن

 © لاجآلا باب

 ةايخلالجأو « هتقو ءىش لكل جأف « تاقوألا نع أهم ربعي لاجألا

 تاقالطإلا سجوم ىف تاقوألاف . ةافولا لجأ كلذكو ء امل نراقلا اهتقو

 راهنلاو « راهنلا ىلع ليالا جولوو « كلفلا تاكرح نع ًاريثك اهم ربعي
 . ليلا ىلع

 رم سانجأب صصختت ال اهنأ تاقوألا ىف لوقلا قيقحتو

 مقأو لكن كلو « اهوحنو مولءلاو رهاوجلا“”صيصخ « تادوجولا
 20ه ثق و ثداحلا هن لرق ىذلا ددحتملا كلذف «ددحتع ن ََش نأ ىنتبا

 عواط دنع ديز مدق :©'”لئاق لاق اذإف . هتدارإو تقؤملا دصق ىلإ كلذو

 , تملط : لاق *”نإو « مودقلل قو عولطلا لمج دقف « سشلا

 8 عولطلل قو مودا لعج دقق « ديز مودق دنع سمشلا

 ضرفش و , ًامولعم أددحتم تقؤملا ردقي.نأ 8 تيقوتلا يف لصألاو ا

 ىلإ هركذ مضب, موهوللا ماهبتسإلا ليزيف « اماهتسا 29 هتقؤي ايف

 08 ًاتقو ددجتم دوحوم رخدش نأ زوحن ًامولعم ضرفام ركذ

 0 لثاقلا لوق لثم ىف هيف ددحتلا ققحت اذإ 8 ًاتقو مدع رده نأ زوجنو

  ةلع داوسلا لاوز دنع سهوا كر

 هل تقو : صقت م (*) صصخمل م (؟)  لاحآلا ىف باب : نونع ح (5)
 : ل ةرابع ىلع داز م ؟ هتلقولامضرفيو : ح (5) اذإو : م (8) لثاق : سقت م (48)



 سكن

 , نامز ىلإ رقتفم دوجوم لكنأ ىلإ ءامدقلا ضعب سهذو

 ىرابلا نأ اومعزو « حتتفم الو اهلل ةباهن ال تاقوأ توبثب كلذل اوضقو

 ىنمم الو « لصحتي. ال اذهو ؛ ةيهانتم ريغ تاقوأ ىف ًادوجوم لزي م

 . ددحتع ددختم نرق وأ ءددحتع ثداح نرق الإ نامزلل

 ةلاحتسا انحضوأو « ىلاعتت يرابلا مدق ىلع مضاولا ليلدلا انقأ دقو

 , ءالؤه لاقام داسفب ىضقي نيلصألا نذه ىغتقمو ءاهفلوأال ثداوح

 ْ « تاقوأ ىلإ تاقوألا ترقتفال « ؛ تنو كل ةوجوم لكرشقا ول

 .هالقملا نم دحأ ايا مج ىلإ ىدؤيو لوقلا لسلسقي

 نم 20 لكنأ أبل يضل ظ
 ماو ءدسأ ل ه3 لات هللا لع دق لتق ىذلا نأ كلذب ىعملاو

 ملوقاف « هيف لتقلا مدع ردق و ول : ليق إف نوكي نأ دم الف نئاك هنأ

 ؟ هلاقيو هوم ريدقت ىف

 ين هيف لتقل م دع ردق ول هنأ ىلإ ةلزتعملا نم ريثك بهذ : انلف

 لتقي ول هنأ ىلإ نورخآ سهذو . هلجأ 7 كلذب مطاق لئاقلاو « ةدم

 هلك كلذو « هيفلتقلا ردقي ىذلا تقولاىف هفنأ فتح تال ءاردقت

 ؟ هئاقب ريدقت ىف ككلوق اف : هترابع م (؟) لك: سقت م (6) هل

 هاجأ هلتقب مطاق لئاقلاو : م« ح (م) طابا

 نضكنا

 « ةلاحمال لقي هنإف « لقي هنأ ىلاعت هلا ملع نم نأ عطقلا هجولاو

 لتقبل” هنأ أ مولعلان وكي نأ هعم رذدقو 3 لئقلا مدع رّدقم ردق“ )نإذ

 ىف توملاب عطقلا الو «رمملا دادتماب عطقلا ريدقتلا 2 اذه عم نكح الف
 اذهف « هريدقت منتعال القع نكمم راج لكلب «هنم الدب لثقلا تقو.

 لكنأ ىلع ىلاعت هللا باتك نم ىأ تدهش دقو « هريغ غوسي الأم

 نورخأتسيال ميلجأ ءاج اذإف» : ىلاعت هلوق اهنم ؛ هلجحأ فوتسم كلاه
 « نومدقتس الو ةعاس ش ىلإ

 قالو رم نم م امو» : ىلاعت هلوقب ”ىنعملا ام : ليق ْنِإَف

 0 باتك يف الإ هرم نق

 نوكينأ اهذحأ : لبوأتلا نم نابجو مالا © هذبم دارملا : انلق

 هدم غلابمو هبأرضأ راعأ نم صخخش رم نم ( صقت امو 4 ام دارك

 فيكو « هللا مولعم ىف مقاولا هرمع "7 صقتب دارملا سيلو « هلاثمأ

 لع نأ«. اا هولا 0

 ع ةكئالملا فص ىلع تايثإلاو وحلا ىلع ناصقتتلاو ةدابزلا

 2 ىلامت هللا مولعم َْف كيم وهو ؛ ًاقاطم مهتفيصص ىف يشن تشي دقو

 ا تلشرو ءاشيأم ةللاوحع » : ىلاعت هلال وق نوققحلا لهم كلذ لعؤ ْ

 م نع هانينأ امو 4 اذه : اصق لع ح (©) (ءاغلا نودب) نأ : م (40 نإو : م ()
 ما65) طذؤ١: "ه ك رطف (ه) 51١ : ذك لعلا ()
 3 ا 49 ليوأتلا ىف : اداز م غ ح (3) سيقت : م00



 ”قزرلا بأي

 جيص قذلاو « هيلع منع ةمعنلا قلعت « قوزرع قلعت, ”قزرااو 8 5 22

 قرف 7 الف «هقزر وهف عفتنم هب عفتنا ام لكن أ , قزرلا ىنعم ىف اندنع

 000 ادعتم نوكي ال نأ نيبو «هعافتناب ايدعتم نوي نأ نيب

 لك 9 قزرو كلملا وه قزرلا نأ ىلإ ةلزتعملا ضعب بهذو

 هل ًاقزر ىلاعت ىرابلا كلم نوكي نأ ءالؤه مزلأ دقو « دكلم دوجوم
 . الاصفنا كلذ نع اودحي لف هل اكلم ناك ثيح نم

 كلم نم هب عفتنا ام قوزرم لكق زر : اولاقق «نورخأتملا دازو

 برلاو عافتن الأب كلملا اوديق امل ىلاعن ي رابلا كإمنع اوزرح ءالؤهو

 ىلع ردب.ال : اولوقب نأ ءدييقتلا اذه عم مهمزلبو « هنع سدقتم ىلاعت

 ,عافتإلاب تفصنا نإو كلملاب فصنت ال اهنإف ؛ ىلاعت هللا قزر مثالا

 ىو أبقزر هلل لعالإ ضرألا ىف ةءأد نم امو » : ىلاعت هللا لاق دقو

 ريغ نم عافتالا لإ قزرلا فرص الإ قير. مل « هولاق ام لطب اذإف ظ
 . كلملا ةاعر

 اذإ بصاغلل اقزر بضغلا ن وكي نأ مزلي, لصألا اذه : اولاق نإف

 قازرألا باي : ناونع م ؟ قزرلا ىف بأب : ناونع ح (1)
 قزرف : م (2) الو : م (9) (واولا نودب ) فزرلا : م(5)
 ش 51:1١ ك دوه (©)

 من

 هيجوتو « ىلاعت هللا هقزر مع همفدو هقزر نم هعنم هجوال مث ءهب عفت

 لكف ؛ انيهذم صن هوركذتسا ىلا 0 اذهو ؛ هيف هيلع 00 ةغاللا

 3 4 فوز ص ءىشل عفتنم

 ترا نم هورك ذ امو « حابملاو روظحلا ىلإ مسقتبإ قزرلا م

 هضراعت مهييغشل رهاظو 5 مسم ريغ عونم «ءةقزر نع عقدي. ال فوزرلملا

 مدنع ًاذإ رفاكلاف « رفكلا ىلع ةردق نامبإلا ىلع ةردقلا نإ : ملوت

 ىقاسملا نوكي نأ دمبي_ مل «9نإف ؛ "7هرفك ىلع ىلاعت هللا ةبج نم ناش

 , 7 هان رك خام دعبي مل «هرفك ىلع اناعم هرفكب ْآ

 نم نأ كلذو . ندوذ اهم ءوب, ال ةعانش ىلإ رجب هومزتلا ىذلا مل

 ةروظعملا تالا ىلإ هنافافتا تفرصناو 34 هرم لوط مارحلاب ىذتغا

 هللا هقزر امو « قزر هللا نم هيلع ردي مل : لاقي نأ مزايف ءهجو لكنم '

 . ندتم ابلحتنيال ةميظع كلذو ؛ طق

 ؛ ه عافتالا ررقت اذإ «* عفتني ام ىلع قلطني اندنع قزرلا مث

 : هل لاقي ءهب ةتخي ملو كلم عسا نمو . قالطإلا ىضتقم اذبف

 اذبق : م (9) م نع تيثملاو ؛ ةمثألا ؛ لءح (1)

 . ىلاعت هللا ةسبج نم هرقك ىلع ناعم : هترابع م (؟)

 اهيأ هوركذ ام : م (©) اذإف : م ؟ اذاو : ح (2)



 نص

 00 1 3 عافتنالا ضحم ىلإ قزرلا فرص )7 رذعتو؛ هل ًاقزر هلوخام هللا لمجب

 3 00 2 .نآسللا قالطإ ف
 1 ١ ا راذتالا ىسنإو هب عفتلا وه قزرلا نأ ىلإ مالكلا "آف اع__سأآلا : . 5 . ش ع لما

 لادن أ رادقا تابثا ىهو « ىلاعت هلل 2 ىلع ةرراج اهبلكر اعسألا ' انرخأل , اقزر عافتنالا سفن ("”انلعجول ذإ ؛ هب عفتتملا هب دارملاف؛ اقزر
 دوجولا ةزع نم : هيف دبعلل رايتخا ال ام قلعت, رعسلا ذإ ؛ ءايشألا نع جورخ كلذو : اقازرأ اهنوك نع تاوقألاو ةءيرشألاو ةمعطألا
 .هأوس عرتخمال ذإ ؟ ىلاعت هللا لعف اضيأ وهف « دابعلا رايتخاب أمف قلعت . اهف شقانتلاو (:) ةرابعلا نضحم مو ع ابليلقتو تابغرلا ريثكتو 0 ىعاودلاو محلا فرصو 2 ءاخرلاو قلعت 2 هيلع مدقت ىذلا فو 4 بايلا اذه لوقلاو ع ناسللا "سجوم

 امفو « دابملا لامفأ نم © رعسلا نأب لوقلا ةلزتمملا تقلطأو
 . مهلع درلا ىف عنقم لامعألا قلخ ىف هانمدق

3 

 200 ا ا ال ا ا

 0 2 ل سس

 ح نع تبثااو ؟ لصف : ) ْ م نع تبثلاو ؛ لآ : ل ء ح (؟) دعسو : م )١( نع تبثااو ؟ لصف : عل ْ 11 1 )١(

 ريعستلا : م (0) 200 ( لال ) ةداسلا : م () م نع تبثلاو ؛ انلح : لع ح (9)



 باب

 ركنلا نع ىملاو فورعملاب رمألا ق

 وهو «لوسألا ىف بابلا اذه ركذب نيملكتلا ممر ىرج دق
 نابجاو ركنلا نع ىهلاو فورعلاب رمآلاف . ردجأ ءابقفلا لاجمب

 رمآلا نإ : ضفاورلا نم لاق ن « لوقب ثرتكي الو ؛ ةلمجلا ىلع عاججإلاب

 مجأ دقق . مامإلا روهظ ىلع نافوقوم ؛ ركذملا نع ىبهلاو فورعملا

 ىبلاو فورعملاب سألاب ىصاوتلا ىلع « ءالؤه غبن , نأ لبق ءنوماسلا

 ةيفاك املا ركذن انلعلو . هيلعرادتقالا عم هكرات خ وسو 00 كما نع ش

 . هللا ءاش نإ «ةيمامإلا "7 صوصن ضقن ىف

 ؛ ةالولا فورعملاب رمألاب صصختت الف ءالصأ انلقام تبث اذإف

 ريغ نإف . اضي.أ عامجإلا هيلع ليلدلاو . نيماسملا داحأل تبام كلذ لب

 نورمأب اوناك هيلي ىذلا رصعلاو ؛ لوألا ردصلاىف نيماسملا نم ةالولا

 « مثأيإ نيماسملا ربرقت عم ؛ ركذلا لرع مم وهنرو « فورعحملاب ةالولا

 .ةمالو دلقت ريغ نم فورعملاب رمألاب لغاشتلا ىلع مهخيي ون كرو

 «ماعلاو صاخلا هك اردإ ىف ىوتسام ىلإ مسقنيعرشلا من

 ةيمامإلا لوصأ : م (9) ركذملا نع ىبتلاو : صقت م (9)

 مساق

 دايت ىلإ جايتحا ريف ص
 داهتجا ىلإ ةيف جاتحم ام ىلإو 4

 امأذ ل

 فورعلاب هيف رمألا ملاعلا ربغو ملاعللف 2 دابتجالا لإ هيف ةحاح ال 538

 ماوعلل سيلف «داهتجالاب اكردم صتخا امامأو . ركنملا نع ىبقاب

 . داهجالا لهأ ىلإ لوكوم هيف رمآلا لب « 7 ىهن الو رمأ هنف

 « رخآ دهتجم ىلع (© رجزلاو عدرلاب ضرعت نأ دهتجمال سيل مث
 لاق نمو . اندنع سيصم عورفلا ىف دهتجم لك ْذِإ «فالحلا معصوم ف 9 ١ ملل خس : ءييايإ 607# ىلا

 ندمسلا دحأ رجز عنتميف « هدنع نيعتم ريغ وبف « دحأو بيملا نإ

 . نيهذملا ىلعأ نحا

 مدح 4 ملءاعرو 5 ملول فورعلاب رعألا ىطاعتي ىذلا 7

 نيعتن_امع زيمتم ضرف «هسفن ىف.هيلع نيمتبام ذإ ؛ فورعملاب رمألا هنع
 رمألا مث . رخآلاب نيضرفلا دحأل قاعت الو « هريغ ىف هن . رمألا هيلع

 « ءانغ هيف نم عقص لكى هن ماق اذإف ؛ ةنافكسلا ىلع ضرف فورعلاب

 . نيفايا "" نع ضرفلا طقس

 ع هلعش ةريبكلا بكن رم ” كديعت نأ .فورعملاب رماللو

 امد كرتب 6 ةحاحال امأف : هترايع م (9) >> دايتحالا ىلإ :م(1)

 « ال > سقنب ىو سعأ : م(

 مقوم ف : م (8) * عدرلاو رجؤلاب ضرتعي نأ : هترابع م 4

 1 الو م40 0 شالا :م ©)
 . 0 م نع ءاتتيثأ امو ؟ نيقالا ىلع : لم ()

 2 3 م :



 نابل

 ةداعإلا باب : لذ طبر « كلذ ىلإ ر مألا ىمنأ نإ : 0 ربشو لاتق 2 بصي ْ

 2 هما ربظو « تقولا ىلاو راجاذإو .' 4 ىتغتساف .ناطاسلاب رمألا

 1 ىلخلا لهالف , لوقلاب هعينص ءوس نع رجز ام وعرب لو « همشغو

 . بورحلا سصنو ةحلسألا رهشب ولو « هئرد ىلع ؤطاوتلا دقعلاو ٠

 استاد «سيسجتلاو ”رينقتلاو ثحبلا فورعملاب رم الل سيلو ظ
 . هدهج هرّيغ ركنم ىلع رثع نإ لب « نونِظلاب رودلا 1

 ةذجالو "”ركدلا نع ىبتاو فورملاب رمألا دوقع هذبف ا ا
 . همت ىلإ هحتتقم نم عرشلا ابليصافتو «ذقع اهنم ]

 زاوجا تيبثك َْق اههدحأ ب نالصف هرصخت تاأبيلا اذه دوصقم

 . ابعوقو ىف ىناثلاو « ةداعإلا

 م اضبأ عمسلا هيلع ليو « هيلع لد لقملاف ةداعإلا زاوج امأف

 الو ,ةزأج هتداعإف , مدع ثداح لكو . تايعمسلا ردص ىف '* ”انركذ

 . ” صرع وأ ارهوج نوكي نأ نيب لضف

 © نأ ىلع ءانب ءداعت ال ضارعألا نأ ىلإ انباحتأ ضعل بهذو

 دنع هل لصأ ال اذهو . ىنعم هن . ماقل ضرملا ديعأ ولف : ىنملل داعمداغلإ
 ! ىنيمل ًاداعم داعلا سيلو ؛ لوألا | ةأشنلا ةءاثع (4) جدامإلا نإف ؛ نيققحلا

 ضارعألا اومسقو « تمدع اذإ رهاوجلا ةداعإ ةلزنعملا تزوجو

 (0تادارإلاو تاوصألاك اهنمقيبالام : اولاقو ءقيبالامىلإو قيبامفإ

 تقو. مدنع 2” صتخم هؤاقب ليحتسي ضرع لكو « اهتداعإ زوجيالف
 نم قابلا انمأو , ةنع هراخيتسا ريدقت الو 34 -هملع همدقب ردقك زوال

 )١( اهلا ةدايزب ) هانركذ 5 :م 0000

 )( اضرع نوكي نأ نيو ارهوج نوكي نأ ني لصف الو : هترابع م
 م نع تبثئاو ؟ نأ : اصقن ل عع(

 .م نع تبثلاو ؛ ةدارإلاو : ل« ح (8) / ةداعإلاف : م (4)'

 1 صم : م (5)

 م2 ح نع تبثلاو ؛ يفتتلاو : لال . هب نيسدساو :م4ح(01)

 0 ش ركنلا نع ىهنلاو : سفت م (5)

0 



 ضف

 عصي الو «هتداعإ دبملا نم زوجي الف ءدبعلل ًارودقم ناك ام امأف ؛ هل
 وهو «دبعلا ةردق هب قلعتت ملام امأو . مدنع هتداعإ اضيأ مدقلا نم

 . هنداعإ زوحتف « ضارعألا نم قاب

 , ياتكلا صن نم©"”هان رثتسا ةداعإلا زاوج ىلع ليلدلا انلئس نإف

 ىلع ًادر ىلاعت لاق اك« ىلوألا ةأشنلاب ةداعإلا انبيشو , باطما ىوخو
 ىذلا اهيحب لق . ميمر ىهو ماظعلا يح نم لاق » : ثحبلا ىركسم

 . 9« ميلع قلخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ

 ىلع ىلوألا ةأشنلل ةفلاخم ةداعإلا ردقت ال انأ ليلدلا ريرحم هجوو

 زاجام نإف  اهزيوجتب لقسلا ىغقل احلالثم اهانردق ولو « ةرورضلا
 . زباجلاو بجاولا ف ايواستينأ نيلثللا ؟ح نم ذإ « هلثم زاج 9 هدوجو

 هنيبب وه داعملاو «داعما ىه ةداعإلا نإف « مالكلا ىف مسوت اذهو
 نأب دضتمت ةلالدلاو ! هسفنل افالخ ءىئلا ردقب فيكف ءالوأ قوانلا

 ضرفاف . امل رثأ ال تادوجومل تادوجوم ةنراقم ىه ىتلا تاقوألا

 . هريغ ىف هربدقت منتع مل تقو ىف هدوجو

 م6 ح نع تيثلاو ؛ هانرئاتسا : ل )١(

 الك نبرزلت "52 سب ةروس نم ىعو « ملع قلخ لجوهو» : ةيآلازم : سقن م (؟)

 هدوجو : صقت م (9)

 ارودقم نكي. ملام ىلإو « دبعلل ارودقم ناك ام ىلإ مسقنف ؛ ضارعالا

 مب

 ايف ©") اهعنع ةداعإلا لصأ مهمرخ عم ةلزاسملا ميقتسرال اذهو 8

 نم قب الام ةدامإ انعنم اهإ : اولاق نأب « ضارعألا نم قيال

 يف هدوجو زال ءمدع امبللختي نيتقو ىف 2 هدوجوزاج وأو ؛ نينقو

 ممو « ةضحلا يوعدلا ىلع راصتقا هورك ذ ىذللا أذهو . نييلاوتم نيتقو

 . نوبلاطم امهني عججلاي
 ءايقاب هنوكب ضرعلا فصنال « نيتقو يف دوجولا رمتسا ىل م 3

 دحو اذِإ كلذك سلو , همدع لاحتسال كلذك ضرعلا قب ولو ع 8
 005 4 م7 0 7 1

 « رمتسم ريغ ثداح تقو لكى نِإف ." مدع امهنيي نيتقو ىف ضرعلا

 نوك منتع ناك نإو «ةداعإلاو قلخلا ىتلاح ىف اند نع رودقم وهو .
 ف نود (4 دي عديعلا رودقم ةداعإ مهمزل م . رو دم يرابلا :

 ىف مالك اذبف « لامعألا قلخ ىف هانرك ذ ا « اينغم اجو لاصقتالا ْ
 . ةداعإلا زاوح ْ

 أهنم عطاوقلا تدهش دقو « ةيعمسلا ةلدألاب كردتسف ابعوقو امأف
 . باقملاو باوثلاو باسحلاو ضرعلل ثاعبنالاو .رشنلاو رشحلا ىلع .

 . ابعتمل : م (1)

 « ضارعألا نم تبي الام ةداعإ انعنم امإ اولاق نأب م : صق حا(

 الو : م (5) مدع ابهنيي ناتقو دجو اذإ كلذك سيلو : هترابع م (0



 يل

 اهضارعأ لوزتو قس مأ 0 داعت 3 0 رهاوجلا مدت له : ليق نق

 لاو عالقع نرمألا الكز وجب : انلق ؟ "” اهني داعن مث : ةذويغملا

 ىلع دايعلا ماسجأ ريصت نأ كيعس الق 3 انهدحأ 00 نييعت ىلع يع عطاق

 نأ ليحت الو . لبق دبعاه ىلإ اهيكرت داعب مث , بارثلا ماسجأ ةفص

 . املأمو اهقاؤعل ملعأ هللاو * داعب 2 ءىش اهم مدغتب

 نيت ل م مم

 باب 0
 عسلاب ةقلعتما ةرخآلا ماكحأ نم لج

 راض ىذلاو . ريكلو ركشم ةلءاسمو « ريقلا باذع تابثإ ابنف

 ىلع رذتقم هّللاو « لوقعلا تازوجم ن رم هنإف « كلذ تايثإ قحلا لهأ هي

 هزوجام لكو .هلوسرو هير نع هلاؤسب نيكلملا رمأو « تيلا ءاين

 4 ريقلا باذع نم ةبرب ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر ةذاعتساب رابخألا ا

 ىف ًاضيفتسم كلذ لزب مل مث , فلكت كلذ ىف رابخألا نم داحأ لق

 نوعرف ةمق ىف ةلوق « ىلا هللا باتك نم كلل دهاوشل نمو

 اردغ هيلع نوضرعي راتلا . باذملا ءوس نوعرف ل اب قاحو » : 7

 © رولا لبق مهلع ©” ربقلا باذع تابثإ ىف صن اذهو . "7 « ايشعو
 . لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويو » : لاق مث « كلذ ركَذ لئاق نم زعهنإف

 ظ ٠ ©( باذملا دشأ نوعرف ْ:

 2ك رفاخ 5 ىةد دان ح11

 ملا :مىمس (57020)4 77 س نع تبئلاو ؛ : اصقن م 6 ل 09

 (1539 ةهاسلا ةيآلا ةبعت هذه 406 ةعاسا مؤقت مويو » 8 ا نمق م (5)

 0 0 رفاق ةروس نم



 ىضأ

 , عرشلاب"”نيئ زهتسما ةدحللا كلاسع ريقلا باذع ةاق كسمت نإف
 ةرورضلا ىلع لمن و « هتلاح ىلع هنتفدن ىذلا تيملا ىرت نم : اولاقو
 . هيلع هاتديع ام لاح امل ًارهد 27 ايحاص هانكرت ولو «اتيم هنوك
 , ناقيإلا ىلإ نوكرلاو « نامعإلا ىلإ ةنين أمطلا مدعب مزلم هلئاق نم اذهو
 عةقرتفملا ءازجألا فيلأتو « ةيلابلا ماظعلا رشن داعبتسا ةاثع "'وهو
 ©” رادم و« موختلا ىصاقأو «رويطلا لصاوحو « عابسلا فا وحأىف

 . كلذ ريغ ىلإ « حايرلا

 هللا اهملسي: ءازجأ ىلع عقي لاؤسلا نأ اندنع ىضرملا نأ اوماعا م

 3 لاؤسلاةجوتيف , ىلاعت برلا اهييحيف هريغوأ بلقلا نم « ىلاعت
 ذامو ءهن عمسلا عطاوق تدبش دقو « القع ليحتسم ريغ كلذو

 وسل لوس هور ندحاجلا راكتإ ةناثع رابك لاو راكتإلا نم

 . مربظأ ني هسولبب عم ةكئاللا ملسو هيلع

 ْش م« ح نع تبثلاو ؟ نينوأهتلا : ل )١(
 م نع تيثلاو ؛اذهو : ل ) ( ةمجعلا داشلاب ) ايحاض : م (؟)
 هيلع لاّؤسلا هحويو : ةترابع م (8) م نع تثملاو ؟ جردم ل 6 م (5)

 سف

 00 لصف

  [ةأانعمو حورلا يف 9

 : انلق . هيف فالتخالا رهظدقق « هانعمو حورلا ””اونيي . لبق نإف

 « ةسوسمملا ماسجأالل ةكباشم ةفيطل ماسجأ 2 ىلا نأ « اندنع رهظألا

 اهتكباشم ترمتسا ام ماسجألا ةايح رارمتساب ةداعلا ىلاعت هللا ىرجأ

 . ةداعلا رارمتسا يف ةايحلا توملا قع اهتقراف اذإف ءامل

 رضخ رويط لصاوح ىف“ مفريو ؛ هه جرعي نمؤملانم حورلا مث
 هب تدرو 5 « ةرفكلا نم * قيحس ىلإ هه طببم و « ةنجلا '” ىلإ

 نإ « اضيأأ ةايحلاب ايحن حورلاو « هاوجلا هن اح ضرع ةايحلاو . راثآلا

 . حورلا ىف انلوق ة اذبف . ةأيحلا هن تمماق

 لصف

 /”رانلاو ةنحلا ىف .

 تدبش دقو « أمهقلخ لقعلا ليحن ال ذإ « ناتقولخم رانلاو ةنحلا

 أبضرع ةنجو » : ىلامت هلوق ابنم « ىلاعت هللا باتك نم ىآ كلذب

 م « ح نع تبثللو ؟ اوتيئ : ل (5) لصف : اصق ماء (1)

 ةنجلا ىف : م (8) متريق : ع (9)
 نيس ©: م هر

 . رالاو ةنحلا ىف :: سنق م ؟ رانلاو ةنحلا باب : نونع ح (5)



 قول

 توبثب 5” حرص دادعإلاو "7 « نيقتملل تدعأ ضرأآلاو تاومسلا

 ىببتنملا ةردس دنع. ىرخأ ةلزت هآر دقلو»: :ىلاعت لاقو . هققحنو ءىثلا

 ؛ ماسلا هيلع مآ ةصق ىفرابخألا ترتاوتو 0 ىوألا ةتج اهدنع

 « اهنع هجار خاوءأ مق هنمأ ادد رودبو « اهأيإ مدا لاخدإو ةنجلا نع

 تابآلا ىوخ نم ىق ةلجم «؛ اعطق تبأث ” كلذ لك و . الإ درأأ هدعوو

 .ةاتثلا وتاب ١" لقت نم م ضيقتسما

 اومجزو ٠ رانلاو ةنطلا قاخ ةلزتمملا نم“ فئاوط تركلأ دقو .
 ةيألا | تصنام اولمو «باقعلاو باوثلا موي لبق امهقلخ ىف ةدئفال نأ

 انهو ؛ اينالا نيتاس نم ناتس ىلع مالسلا هيلع مدا ١ ةصق ىف هيلع

 موق نم اهب اوذه امو . نيماسملا عامجإ ن ءلالساو« نيردلاب عال

 . ”لامفأ نإف . هل لوصحمال طقاس  اننقوىف رانلاو ةنجلا قلخف ةدئافال
 ىلامت وهو « قحلا لهأ لوصأ ىلع ضارغألا ىلع ل محن ال ىلاعت ىرابلا

 0 1 .ةيبام حو اشم لع 595

 ةنملا قلخ نأ ىلاعت هلا لع: مهن لوقي نم ع نوركش < ؛ 2م

 نجوم ىلع ديعب ريغ كلذو ةيلقعلا ماكحألاو ناعإلا ىف فطل رانلاو

 ؟ ملصألاو حالصلاو فطللاىف مهسأيق

 م نع تبثلاو ؟ حرصم : ل (؟) وسع : # : م نارمع لك ()
 ةثزلولا : م (8) اه كغ ءول* : هج ك مسلا (©)
 ماد ح نع تيثماو < لاعف : ل (5) فئاوطلا : م (6)

 لصف

 ©”( فحملاو ضوحلاو نازيللو ) طارصلا ىف

 ٠ رسج وهو « ثيدحلا هب قطن أم بسح ىلع تباث طا رصلا و

 هيلإ اوفاوت اذإو . نورخألاو نولوألا هدرب « ميج نام لع دودمم

 "*«نولوئسم مهنإ موفقو » : ةكئالملل لبق
 ظ

 اهلع يساح ىتلا ىتكحلاو ضوملا كلذكو « قح نازيلاو

 ىلع ةتبام عمسلا ةلالدو . كلذ نم ايش لوقعلا ليحن الو « قئالخلا |

 ظ | . هانركذ ام عيمج ىف عطق

 لمتشملا ثيدحلا ىف : 27 اولاقو « طارصلا يف ءارم اودبأ نإف

 اع قئالمللا روطخو « فيسلا نم دحأو رعشلا نم قدأ هنإ هيلع

 نأ ىلا اريضم « نازمملا نودحح امبرو . نكمم ريسغ © هفصو اذهام

 ققحتب ال ضارعأ ىهو ءاهب باقعلاو باوثلا قلعت, ىتلأ ىه لامعألا

 ش ظ . ٠ اهنزو

 ليحتسي ل هنإف ؛ هطوقس ءافخ الف طارصلا ىف هورك دام اما

 طارصلا ىف : صقت م ؛ طارصلا ىف باب : نوتع م )١(
 اولاقق : م(" 0 مو : سيات تافاعلا (؟)

 . هيقص مذهأم : 2 69



 ميرا

 نررلا همزلي نم كلذ ركب فيكو . ءاملا ىلع ىثثلاو ؛ءاوحلا قروطحلا

 ىف فاك ردقلا اذبف . اهماقعو اهماوث نم اهب قلعتب امو لامجألا روجأ

 . تايعمسلا تايثإ قيرط ىلإ م داشرإ

 هزي ىلاعت هللاو : هترابع م (5)

 .ايندلارادوف ىتوملا ءايحإو «رحبلا قلفو ' ”ةيح اصعلا بلقب فارتعالاامثر

 رادقأ لع” اهنزب ىلامت برلاو « لامعألا ىلع ةلمتمثملا فحصلا نوزوملاو

 باب

 مجراوحلاو ةلزتسملا ىلع درلاو لامعألا طابحإو باقعلاو باوثلا يف

 ديعولاو دعولا ىف "9 ةئجرملاو

 نإ« موزي ءازجالو « موتع قحب سيل قملا لأ دنع باوثل

 لدع وه هنم عقاولاو ءاضيأأب جي ال باقعلاو . . ىلاعت هللا ن * لضف وه

 هلوقف « باقعلا نم هب دعوت وأ باوثلا نم ىلاعت هللا دعو امو . هللا نم

 هللا ىلع ىجاو ال ©0هنأ ىلع 0 هن انللدام لكو . قدصلا هدعوو قملا |
 : انهاه درطب هنإف « ىلاعت

 أتملاو « ىلاعت هللا لع متح باوثلا فنرأ ىلإ ةلزتعملا تيهذو

 دنع باقملا سجيالو ١: اهنع بتي ملاذإ ةريبكسلا فرتقم ىلع بجاو

 باقملاو””ةطبح زوجبال باوثلا *'نأل ؛ باوثلا بوجو نرثكألا ١

 ىتعملا نكلو ؛ نييدادغبلا نم فئاوطو نويرصبلا دنع هطاقسإ زوجي .
 ل كلذك نكي ولو« تحتم وقول نسمي نأ عدنعاتحتسم هنوكب

 . مولصأ ةقيق ةقيقحاذهف « ديبأتلا ىلع باقعلا ن

 ىلإ وأ « ريخأللا ىنمعي ءاجرإلا ىلإ مجري مسالاو . ةفورعم مالكلا لهأ نم ةفئاط )١1(
 نيدلا موي هللاىلل ةريبكسلا بحاص ىلع مكحلا نوئجري اوناك مهنأ : لصألاو . ءاجرلا ءاطعإ
 .٠ ةيصمم نامعالا مم رضرال هنأب نولوقي اوناك اك. ةنسلا لحأو ةزتعمل اقالخ

 نأ ىلق : 5 م 0 مانع هانيثأ امو ؟ هلي : امش ل 250

 هطح :م(ه) تاق: م104)

 ك0 ع 9 وسب ومب م



 بجوم لع مانمزلا «القع نيسحتتلاو حييقتلا لع ممأن دعاس ْنإَف

 هدبع نوع موشن ناك اذإ ديبسلا نا 3 ابنم : ا مهل لبقال ةلثمأ "7 بلصأ

 مش امدومناك لب « دمج غرفتسم ريغ همدخ دعو «هع ةحانإو
 لباقم ىلع ائيش هديس ىلع ديعلا قحتسي الق( هلاعفأ ةقيسملا ةمدخلا""“

 , هدوأ ميقيو هدلو مركي ناك اذإ «هتريشع ىف مظعلا كلذكو . هيلع

 بجوتسي الف ءاهاخوتو هتاضرم سلطيو هاعربو ؛ ”همركي داولاو

 ش .©”ديلع ”رادلا ناسحإلا نم هلانيام ىلع ادب زم هتمدخ ءازإب

 ةدابع تلب وق ول ىلا دبل ثم مدخمب نم ليبس اذه ناك اذ

 00 ”تيبرأو ىلاعت هللا *”ءارعن "7 تتربأل ,©7ةظحل يف هيلع ىلاعت هللا ءامعنب

 ىلع هنم معتلاو < كيعتا نأل 007 تسب ىلاعت برلاو . هتأبرق عيمج ىلع

 ديلا بجوتسي فيكف . اهصح مل اهّدع دبعلا لواح ولو « ىرتت دابعلا

 تاون دبازم « نلاعت هللا م :1 ىف .قيرغلا قممو هلامعأ ا نم ريسيلا رزعلاب

 انا
 ! ممظعلا .هلضف الو

 هتاقوأ : مهد حج (90) مهوصأ : م.

 همدخمي : ع (58) ةلباقم : م ء ح (69)
 ةدجاو : داز ج00 هيلع : سصق م (ه)ا

 تبرثاك .تذلز ىأ : تربأو ؟ م نع تبثلاو ؟ ترثأل : ح ء ل 0

 هيلع : داز.ح (8) معن : م ءح (م)

 ممعلا : م ءح (51) قحتسم : م )٠١(

 قادت

 دئاوعلا رقتسم يف لقملا ؟ح نم سيو « معنلا ركشدبعلا ةدابعمث

 هركشن دبعلاقحتسا ولو . ضوع وه بجاو لذب يلع ضوع باجيتسإ
 « اضوع باوثلا نم 27 هيلو ام ىلع يلاعن' برلا قحتسال « اضوع

 . كلذ نع صيخم الو

 لصف
 [ ديأتلا لع باوثلا ىف ]

 تدي هنأ مممز لف «باوتلا قاقحتسا يكل لسن :ةل ةلزتعملل "لاقي
 اهضاوعأ لاب اف «ةيهانتم نيفلكملا نم ةرداصلا تادابعلاو ؟ ديب أنا ىلع

 ؟ اهنع ةءابنلا ءافتنا عم.تلثت

 اع ”لجخلا ىنلأ ميعتلا وه ب ناوثلا نأل كلذ نآك اعإ : اولأق نإف

 امل لاوزلل ةضرع ياوثلا ناك ولو « هردكي قئر نع ىئصلا ٠ دكتب
 باوثلانإ متلق ملانلق . لاوزلل ةّصرعتب هماع عم باثم هل

 6: متلئس اذه نمف « بوش لك نع ىلختلاو ىيبنلا ىف ايلعلا ةبترلا ىلع

 نمملاب ةبوشم ءايندلا راد ىف اهركش دابعلا ىلع بحي ىتلا م

 لاقيو : ع (0)
 مهليبس : ح (8) لا هاب انو 5 يل 0

 ٠ : مومغلاو : م (©6)

27 

 1 تيب و ايسرلبسم يبول "لا ب رج ريد صهيب يوم صم دج



 م

 نع نيياثما ىبلي نأ ىلع ردتقم ىلاعت برلا مث « اضيأأ باوثلا ىف كلذ

 اف ؛ مهتدم اوفوتسي نأ ىلإ : لاقتنالا ىف © ركفتلاو لاوزلا ركذ

 .؟ هانرك ذام عم أتقؤم باوثلا توب“ نم عناملا

 ؟ باقعلا ىف يلوقاف « باوثلا ىف ؟لوق اذه ناكنإ : لوقت م

 ءادهاش © دوبعملا ىلإ رمألا در اذإو , 7 تيقأتلا ىلع تبث "البف

 رارمتسا هل ردق م ؛ ةدحاو ةرداب هنم تردد نم نأ لن رارطضاشف

 نم كلذ نسح هجنو ايف « ادمرس ادبأ اهيلع هتبقاعم نسحي الف « ءاقبل

 أو « نيمارلا محرأ
 .؟ نيمرك لا مرك

. 

 امل.داعل نر ول هنأ لع نم رانلا ! ىف ىلاعت هللا دل اهنإ : اولاق نإف

 لوح نانو نسوا "ام عال اناني

 ايل داما ”وول يأ لع نم ىلاعت هلا تيع م ع7 باقعلا تقأتب

 فاكر دقلا اذهو «©'”هيلع باقعلا فوت دعب *” هلقع هبلس وأ « هنع ىبم

 .انضرغ ىف

 «ايندلاراد ىف ءىث هنم عقب ال مدنع باوثلا نأ عه نوبلاطي امو

 تقأتلا : ما () الهو : م(9) ركملاو :م )1١(
 مه ح اهركاذي ملو ؛ اني ايف : داز ل (5)

 قحتسم لا : اداز م« 2 9 ١00 امم :ما(ه)

 همعتيو : داز ح (4) هدر : م (/)
 هيلع باقعلارفوت دعب همعتبو هلقعدباسو أ: هترابع م (9)

 مرق

 موب ليقثلا مويلا مثرصنت ىلإو « ايئدلا دمأ ءاضقتلا ىلإ رخأتسي نكذو

 « هقحتسم نع هسحو قحتسلا ريخأت انيف لقعلا يح نم م سيلو « ةمايقلا

 . عرشلا سحاص نسل ىلع ملع تل لطمو هئاضو هئادأ م نكن

 2 ايندلا أرادف ءئش هنم زجننا دق باقعلا نأ 3 ةيلطلا هده ديطاعلو

 ءىث جنت دعبي مل اذإف . اعامجإ مخ اقع اهقحتسمىلع ةماقملا دودحلا ذا

 نإو « باوقلا ةبج ىلع معنلا صضعب لمح نم مناملا اف 2 ياقعلا نم

 ؟ ايندلا ")ىف تزحنت

 [ ديعولاو لاعألا طابحإ ىف ]

 ءةوتلل قفوي مو ءادحاو ابنذ فراق ن م نأ ىلإ جراوحلا ثيهذ

 هنأ ىلإ اوراصو . ميلألا ”باذملا ىف دواخلا ابجوتسم تامو هلمع طبخت
 مهنم '*”ةيضابألا تراصو . ادحاو اينذ مرتجا اذإ ءارفاكهنوكب فصتن
 فصت الو : م نارفك نم 9 ذوخأملا رفكلاب فصتب هنأ ىلإ
 .كرشلاوه ىنلا رثكلاب

 م. ح نع تبثملاو ؛ باقعلا : ل (5) راد : د از م01) |

 أهعمجت قرف اوقرتئاؤ « ىمع كك ١" شأبإ نب هللا دبع ةمافإ ىلع تعمحأ مياوخلا نم ةقرف (مس) -

 5 ةمألا هذه ن م مويقلاخم اكس لوف 01

 أ اذهل 5ك 3 عضل

 يصب ميج صممي سر يتجو لويم ا ع صمتي ما اورتن جحا ل ىديسلا جا 0 ون

 لي مي و بسب عنو سعي هوعس دنس ع اندم مجول



 رك

 ٍك رشر فك ىلاعت هللا رفاك ىصاعلا نأ ىلإ مهنمأ ”١ ةقرازألا تبجذو
 نع واحلا قاقحتسا ىلإ ريصللا ىف جيراوحلا اوقفاو. ةلزتعلاو

 1 اهدحأ : نيبجونم جراوخلا اوقراف مهنكلو 7 مهيعذم لصقتسام
 ناعإلاب اضيأأ هوقص,.ملو «رف 2 ةريبكلا يكترم اوفصيمل
 وقرافو ٠ اًمساف هوكي اهق 0 هوعسرو ؛ ,نيتلزمملا نيب ةلزنم ىلع هنأ
 .زاكلاب صخم ياما دول قاقديتبما : 60 اولاقق ءرخآ' هجو نم
 رئاغصلا ىلإ بونذلا اومسق ةلزتعملاو «جر اوملا دنع رئابك بونذلا ةلجو
 . الصف هيف دقعتسام ىلع رايكلاو

 نأ دصأ نم : لوقنف « ديعولا بامصأ ىلع درلا نآلا تطرخو
 ؛ تاعاطلا ب ماوت اهلجأل طبحتو ةدحاو ةلزي قحتسي ديبأتل | ىلع ديعولا

 مجرم نإف « ليحتسم لوقعلا يف « ك

 ومعزل ء

 وصأ دسأق ميلست م 3 كلذو

 غلب و هريغ مدخ ن م نأ أ لعن نحو ٠ دهاشلا ةلثمأ ىلإ ايكرادمو لوقنلا

 ةردأب هنم تردب 3 2 ادعاصف ةنبس ةنام هقح - ةناعر ىف مناد هدبج
 نإو  ةدحاو ةئيسب هتانسح عج طابحإ ئ 4 سيلف « ةدحاو

 طبحنو طخ نأ باوثلا سيلف « نييفانتم باقعلاو باوثلا ناك

. 1 

 3 . نوكرشم ةمألا هدهّنم مييفلاخمنأ نوري اوتاكو - ةقرفلا هذه نع اددع رثك أالو دعأ حراوخلاف نكي. | 26 ىجرالا ىرورملا نمل قرازألا نب عفان عابتأ 4
 اولاقو : ما م نع هانتبثأ امو ؟ مونسو» حامل (9)

 نثذفإ

 تانسملا نإ » : ىلامت هللا لاق دقو « قحأ باقنلا طابحإف ؛ تانسملاب تائيسلا ءرد ىلع لدي عرشل و طقس نأب.« باقملا نم "0 ىلوأ 1
 , 9 « تائيسلا نيمذي .

 رارصإلاو 2 اهوادأ مسي أك قئاقح ىلع ةتبامع تاعاطلا م

 3 18 اهتحص ىقاني ناكل 3 تاعاطلا باو" اردب ناكو ةريبكلا ا

 تادامعلا ةحصل ةيفانم تناك ةطبح 0 امل اهئإف « ةنسلا ةقرافمو
 (© تاعاط اهعوقوو اهنسل مدنع '"

 . اهنود هققحت " ةدحاولا ةريبكملا م م قىقحت_ كلذو

 باوثلا نيب عمجباو « فلا قساف ةريبكلا ىكترم : اولاق نإف
 قوسفلاو *« ةءالولاب َنْذّؤي باوثلا نإف ؛ ضقانتم قوسفلا ةمس نيبو
 اقوم 9 هتعاطب ًاعيطم هنوكب فوصوم هنأ فال ال : انلق . ابفاني
 عامجا ضقانتيي اعإ مث . ءايلوألا ت تاعم نم ه هانرك ذام لكو ارحوم

 يف ةفلاخلا يف دمي الو ء دحاولا "” تق ولا ىف ةقفاوللاو 00 ةاشما ةمس

 تاعاطلا لع قحتسمل بأ ولا م

 ىلوأ : م (1)
 . < تاكسلا نيهذي .٠ ىلإ ٠٠ قحأ باقللا طاحإف 6 تانس لب » هلوق نم : صق ح ن5

 ْ نا سال ك دوه ةروس نم ةيأآلاو
 : م نع هانتبثأ امو ؟ تاحاط : لك . ةعاطلا : م ا(
 اديسوم انقوم انراع هتاعاطي اعيطم : هترايع م (8)
 م نع هانتبثأ امو ؟ « ةناغلا ل حا 3(

 ءىشأ' ف ؛ م و



 ممم

 دك طاقسإلاو طابحإلا نم نكي ل نإ م . هريغ ىف ةقفاوملاو ""' ءىشلا

 2 1 هأتررق اك با باوثلا متاغو باقملا متطبحأ البف

 هلوق هب اوكسمت امف . هيلع مالكلا قيرط ىلإ 2” دشرنف اهضمتأ ركاذن

 , 27 « اهيف ًادلاخ ماهج قازؤل ادمعتم ًانمّؤم لتقي نمو » : ىلاعت

 ىف نيرسفملا مالك رثك دقو . دواملاو ديعولا ىلغ ضن مهنظ ىف اذهو
 . عنقي امركذن انكلو «ليقام عيمج باعيتسا انطرغ نم سيلو هنآ

 الحتسم «اًنمؤم لتق نمو » : ةمآلا ليوأتىف سابع نبا لاق دقو

 نأ دقتسي نم اماف ؛ لحتسملا نم ردصب امإ ةقيق ةقيقحلا ىلغ دمعلاو « هلتق

 ©”هلف ءهداقتعا هعزيو هاوه( هئرجيف رئابكلا مظعأ .نم لتقلا

 نك ذامل ىلاعت برلا نأ كلذ ةاو . الجو ًاًئاخ الإ رمألا ىلع مدقي

 وامل ركذ ثيحو ؛ دولخلاو ديعولاب هنرقي مل « هبوجوو صاصقلا
 دعوتلا نأ ىلع ةلالد قدصأ كلذو « صاصقلا بوجول ضرعتي م

 نإف . ماكحألا رهاوظ هيلع ىرحن ال ىذلا « لحتسملا رفاكلل دولملاب

 : ءىش : م (1)

 همن 4م ءاستلا (#) مشرتو : م (9)

 ىلع : عشح 22

 م نع هاتتيئأ امو ؟ ( ةمعمملا ىازلاب ١ هثزعحف : د

 + * خ نغ ةانتنتأ امو ؛ دولخلا ركاذي ل ثيحو : ل (90) : م (5)

 لك

 . صاصقلا يا سيح ةيلع ضف مل لئقاذإ 3 انماكجأ مزيل ىذلا 8 قرا

 هيفاصن وه سيلف ديي تلا : ىف ًارهاظ ناك نإو 2 دواحلا 37نإ من

 ليوأتلا اذهىلعو « دمأ لواطتو © 7 ةدم دادتمأ هب د ارملاو 6 قلطي دقو

 رهاظلاو ؛ مدقتمع نوعطاق ديعولا باحصأو . كلملا ديلختب كولما م

 . عطقلا ديف ال لاتحالل ضرعتملا

 رفغي ال هللا نإ » : ىلاعت هلوقب جاجتحالاب مهلالدتسا ضراعي مث ٠

 عطوم ىف صن اذهو ء؟"0 « ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشب نأ

 امههدحأ : نيبجو نم «ةيوتلا ىلع ةءآلا لمح ىلإ محل ليبس الو « عازيلا

 ىتاثلاو ؛ ةقيشملاب ةرفنملا © قامت ديف الف« « مدنع متح ةءوتلا لوبق نأ ْ

 هطبحن كرشلا دنع ةيوتلاو ؛ هودأم نيبو كرش هلا نيب قرف ىلأعت هنأ

 لاحم عسقبو ٠ اهراز وأ طقسا ىصاعملا نع ةدوتلا نأ امي( يث و و

 . فاكردقلا اذهو « رهاوظلا ىلع مالكلا

 لصف

 [ ةلزتعملا دنِع تاعاطلا باوثل ةريبكلا طايحإ ]

 باوث طبحم ةدحاولا ةريبكلا نأ ىلإ اوراص ةلزتعلا ريهاج

 ددم : م (؟) نإ : صق م )١(

 . قيلعت : م (4) 2/8: 5 م ءانلا (؟)

 م نع. هانعيتأ امو ؟ ( نوتلاب ) هنو : له ح (©)



 نعل

 طرحت اهإ تالزلا نأ ىلإ ناو قايل بمذو ؛ تياكنإو تاماطا
 تائيسلاتأرَد تاعاطلا تبرأ نإو « اهيلع تبرأ اذإ تاعاطلا باو“

 ورظني إو ؛ تالزلاو تاعاطلا دادعأ ىلإ نورظنيال مث . اهتطبحأو

 7 اهرزو باغي ةدحاو ةريبك برف «رازوألاو روجألا ريداقم ىلإ

 لب , ”رادقألا غلابم طبض ىلإ ليبسال مث ؛ ؟'”ددعلا ةريثك تاعاط

 تاتيسلاو تانسحلا ءاوتساىف اوبرطضاو « ىلاعت هلل ملع ىلإ ل وكوموه

 كلذ عوقو زوجم ال : © ىف ابجلا نبا لاقو ؛ مدق كلذ ىف محل تبثي مو

 ئضتقا « لاعألارادقأ توأست اذإو« رانلا وأ ةنجلا الإ نيفلكملل سيل ذإ

 . ىرخأ ةبتر اهواسن

 ىلامت هللا ةفرعم ءازإب سبل ذإ ؛ هل ليصح ال طبخ هورك ذام لكو

 ملف ءاهدادضأب فرت ءايشألاو ؛ أهرجأ ىلع اهرازو وب "رب ةريبك

 ؛ ةفرعملاب تاللا اوءردب نأ مهقح نم ناكف ؛ اهدض رزوي ةفرعملا رجأ

 اهلقأ طوقسو لامعألا ىلاغتب مهتايذه لطب ؛ كلذ اولعفي مل اذإف

 رخو دبع تاعاط راكم نأ لقعلا ىف دعي. ال مث . اهرثكأب

 هتالز تناك نإو « هتمارك يلإ هاربر م * انمز اهلع هديس هبقاعبو تالز

 . هل لوصعم ال حت هوركذام لكو « لقأ

 نإ : سقن ح (*) رازوألا : م (؟) ددعلاب : م )١(
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 « هرم داسفلاب ضرألا ف ىعس نمو ءاهفصنام ىلع مدن ةموتلا مث

 , 9 اهطبحت اهيلع دحاولا مدنلاف ؛ هرهد تامرإلا 27 كاهتنأ ىلع ربثو

 . 9 هولاقام لكل طبف ؟بصنلاو بعتلا ىف اهتابم غليي ال ناكنإو

 ةريبكلاو ةريغصلا ني قرفلا

 دحأ اوزيف ؛ رئابكللاو رئانسلا رك متر "دق ليق نإف

 ىعارتال ذإ « ةريبكس نذ لكنأ اندنع ىضرلا : انلق . ىناثلا نع نيليبقتا | ١
 ةريغص دعب ءىث برق ؛ اهب ىصعلا ىلإ فاضت ىتح بونذلا رادقأ 1

 اهي برضي_ ةريبك ناكل كلم قح ىف روص ولو « نارقألا ىلإ ةفاضإلا
 «ةدابعلاب © دنصق نم قحأو ؛ ىصُع نم مظعأ ىلامت برلاو . باقرلا

 نإو بونذلا نكلو 90 يظع ىراب | ةفلاخم ىلإ ةفاضإلاب ىنذ لكو

 نم مظعأ اهضعبف «اهيتر 9 ىلع ةتوافتم ىبف « هان رك ©” اهب تمظع

 نمرلعأ ءأ مهضعب و « ةبترملاواعو ةليضفلاب ءايبن الل انكسك اذهو . ضنب

 . ةيضن ربامأ ذبَف ؛ ؛ ضغب ش

 ملقأم م ا( ١ ابطحم : م (5) .  كاسما:م (1)

 1 مق حج نع تيثئأو ؟ له : ل 5) 1

 .. مظع هتفلاخم ىلإ ةفاضالاب : امهترايع م « ح (5) ردا معد م(00)

 ىقدم مذ ش امم: م (0

 0 اا

 ينل صو وصيد هدب يب يجتسي فحم +

 رج وجريح رجع

0 

 عع دج

 تيرد 0 هيه ب جيم جا هس ب ييجي



 انك

 ؛ ةدابشلا ءرد بج وبالو ؛ةلادملا طحن الام بونذلا نم : ليقنإف .

 .ايندلأ ماك ىف اهفانببال أع ةلادعلا ىاني ام او زيف ؛ اهوردي ام اهنمو

 نم ليدعتلاو حرجلا ىف مالكلاو ؛ اننمرغ نم نآلا كلذ سيل : انلق
 ءابقفلا لاح

 ابكترم ثارتك !ةلقبنذؤت ةربرج لك: لوقنف ءالوقزجو من

 كلذب نوت ال ةربرج لكو « ةلادعلا طحب ىتلا ىهف « هنأيدلا ةقرو نيدلاب

 اذهو ؛ ةلادملا طحمال للا ى هف « هيحاصل ًارهاظ ىظلا نسح قبن لب

 . رخآلا نع نيبرم هلأ دحأ هن زيمتت ام ن دج

 لصف

 .[ةيصمملا ىلع ارصم تام نميف]

 هيلع عطق الف « ىصاسملا ىلع هرارصإ ىلع نينمؤلا نم تام نم
 نإو « هلدمب كلذف هبقاع نإف « ىلاعت هبر ىلإ ضوفم هرمأ لب « باقعي
 ءاعرشو القع كلذ ركنتس الف , هتمحر و هلضفب كلذف ؛هنع زواجي

 ةلزيعم نم ريثك بس هذو . نييدادغبلا ضعبو نيبرصبلا سهذم اذهو

 ”رصم لك قاع نأ هللا ىلع متحو « زئاج ريغ وفعلا نأ ىلا ءدادغب

 «نارقنلا نسح قم الف « لقملل ةمغارم هولاق ىنلا اذهو  دبلا ىلع

 1 هيلع ثحو كلذب عرشلا قطن دقو « ءىسملا نع ذواحلاو

 مو

 , قشتلاو«ماقتالب هذذ عم حفصلا انم د حاولا نم نسح "0 اذإؤ

 ؛ ىلاعت برلا نم وفعلا نسح نالف «هظيغ مظك و ل راضملل هلرعتو

 هورك د امو « ىرحأو ىلوأ ءاقح ىننلاب تومنملا ةبجاحلا نم هزئتلا

 اومتحو ءايئدلا ىف هلعفام هيلع اوبجوأ مينإف ؛ هتمرو هللا لضفل لاطبإ .

 لحتفي نم عم نيدلا نم ةكسم قب الو « ىققعلا ماكحأ نم ىرحيام

 . مهذملا اذه

 [ ةعافشلا ىف ]
 0 عنا رقغلا زاوج تمي اذإ

 فعلا عيفتت كاذ ىلع بتي اهتمت اهركذت  ؛ نسل

 اا . مهتعافشب نيمرجنأ ر ازوأ

 كتم مركسأ دقو «قح ةماعلا قحلا لهأ ممذف ْ

 كلذو نارففلا زوج لإ هراصم لع أمنع نم“ مهعمو عةعامشلا 0 1 إ

 . 9 ليصحم وذ اهمزتلي ال « لهجلا ىف باهت

 ةفناصح وذ : م (0) مهيقو 3 م قفز اذإو : م (5)



 نايك

 :قرطلاب لوقعلا تازوجم نم ءاعفشلا عيفشت نأ نيين نأ انليهسو

 نيسحتلاب لقت لو « قحلا ضحم ىلإ سمعألا انددر نإف . اهاتمدق ىتلا
 دساف انوفقو : مانيراج نإو ؛ ءاشيام لعف, ىلامت برلاف « حييبقتلاو

 نأ ءالقملا دنع بتي الو ؛ دهاشلا دهاوش ىلإ مهعجرف.«'"' مدقتعم 00 قف
 الو اباقعقحتسا سنذمىف هيدل نيفطصلا نيصلخملا ضعب كاملا عفش

 0 ,©تنعتم الإ كلذ ركشإ
 تغلب ناس هل تديش دقق « دلع عيفشتلا زاوج تدك اذإَ

 ىف عيفشتلاب ةحرصم ىه مث «ةلوقنم اهافلأ اهمار "© نف « ةضافتسالا .
 ىتعافش» : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق © وِإ , رئابكلا لهأ
 اهوبسحم ال » : ةعافشلا ىف لاقو ؛ ©0 م ىمأ نم رئايكلا لهأل
 نب تردخ »: لاقو ؛ « نييؤلتملا 0 نيئطاخلل ىه اعإو 4 نيقتمأل

 اهنإف « ةعافشلا ترتخاف 4 ةدملا ىتمأ رطش لخدي نأ سو ةعاقشلا

 هلا ىلإ ةبغرلا ىلع « ” عدلا روهظ لبق نوماسملا عجأ و." « قشأ

 نمو :م (*) اشدصتم 5 م 0572 متدقع :معوخ(١6)
 اعوفرم سنأ نع يتهيبلاو ىذمزللا هاور (5) ١0 دق: دازع(0
 . « نيناطخلل اعإو » : هترايع م (5)

 نع « رمح نب للا دبع نع : اذكه دعأ دسع دروو « ملسالو ىراخبلاب دري ل ()

 هترتخاق ء ةنطا ىمأ فصت لخدي وأ ةعافشلا ني تريخل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 نب دايزلاق . «نوعاطخلا نيثوطملل اينكللو ء ال ؟ نيقتملل اهنورتأ . ىنك أو معأ اهنأل ةعاففلا
 . انثدح ىذلا ىثدح اذكه نكلو « نمل اهنإ امأ ةمثيخ

 ءاوعألاو عدبلا لهأ روهظ لبق : هترابع ح (8)

 عقم

 ركشإل ةيضاملا روصعلا ىف هيلع عمج كلذو « ةعافشلا مهقذري ْنَأ ىف ىلامت

 ش ش . ةنديم ص

 ةعافشلا نأ ىلإ اوراص ةئف ىلع در هان ركذ ايفو ء برطضم راكن الل
 ةدهاش ةروثأملا رابخألا نإف ؛ (© تاتئيسلا طحن الو تاجردلا مفرت

 عيفشتلا ىف تابغرلا كلذكو « رئابكسلا 22 باحصأب ةعافشلا قاعت
 لهتبم ىلع ريكن ودبي الو « 27نيئطاخلا نمو نيقتملا نم ردصت لت

 . هيف عيفشتىف ىلاعت هللا ىلإ

 ٠ « تاكسلا طحلاال  تاجردلا مقرل : هتزابع م (1)

 نيئاطخلا : م (*) لهأب : م (9)

 ٠ كلذ كعب قش اللف« عمسلا دهاوش ةندضعو 2 زاوكلابلقملا دهشأذإف



 قفز فأي

 لصف

 [ ناعإلا ىنمم ىف ]

 ةقيقح رك ذ مدقت ىف عدتسإ لصفلا اذه أ" ) ىف انضر نأ وماعإ

 . نييمالسإلا بهاذم هيف أ 59تفاتخا أامم اذهو 4 ناعإلا

 نم ريثك كلذ لامو ةعاطلاوه ناعإلان أى إ جرو العا تيهذف

 (© امص راصو اناعإ لقاونلا ةيمست ىف مهيهاذم تفاتخاو « ةلزتعلا

 (* لمعو ؛ناسللاب رارقإو « نانحلاب ةفرعم نامإلا نأ ىلإ ثيدحلا

 باقلاب ةفرعملا وه ناععإلا نأ ىلإ ءامدقلا ضعب سهذو . ناكرألاب

 بس ناسللاب رارقإلاوه ناعإلان ىلإ ةيماركلا تيهذو .اهرارقإلاو

 بجوتسسلا هنأ ريغ « مدنع اقح نمؤم ناعإلا ربظأ اذإ رفكل !رمضمو

 "سيل وبف 29 هرابظإ هنم قفت مو ناعإلا رمخأ واو .رانلاىف دواملا

 0 نع هانتيثأ امو ؟ لصق 2م 0 ل 600

 اة (2) تنيابت : م (©) نم : م (9)

 رب ما5) 0 م نع انا امو ؟ لامتأو : لء حج (6)
 0 سيلف : ح 0

 موب

 نمؤملاف « ىلاعت هللاب قيدصتلا ناعإلا ةقيقح نأ ءاندنع ىضرللاو

 تبثيال نكلو « سفنلامالك قيقحتلا ىلع قيدصتلا مث . هقدص نم هلل

 تنشر سفنلا مالكنأ انهضوأ انإف "ايلا عمالإ
 ؛ دايدعألا بسخ ىلع

أو ةغللا مي ص قيدصتلا وه ناعإلا نأ ىلع ليلدلاو
 اذهو :ةيبرملا لص

نمؤب تنأ امو » : ىلبزعتلا يفو . هتابنإ ىلإ جاتسبف رككيال ْ
 انكولو انل 

ل قدصع تنأ أ امو هأنعم « "6 نيقداض
 .ان

 فصو 7 قحلا لهأ يهذم ن :همانأ ؛ لصفلا اذه نم ضرقلا م 1

 ةغللا ثيح نم انمؤم هتيمست ىلع ليلدلاو « انمؤم هن وكي كا

 .« ةيعرشلا ماكحآلا نأ عرشلا ىف كلذةباو . قيقحتلا ىلع قدصم هنأ

 « اعامجإ ءايقتألا ىلع اهبج وم ةقسفلا ىلع هجوتت « نينمؤملا باطخ# ةديقلا

 رع « متنملا نم هل مهسيف ؛ هماكحأ ىف نمؤلا ىرجع ىرحي 3

 و« نيماسملا رباقم ىف نفديو « هنع بذبو ؛ 8" ئاضملا مهس

 مهنم هن ام هناوكب عل ظقن كلذ لكو ؛ هيلع

 اقدصم 0 ةتاعاطب هل اميطم ىلاعت هللا رمد ير م

مم الإ كلذك سفنلا مالك تبثب الو : ةتوابع م 03(
 معلا 

 'قحلا لهأ بهذم نم : صق ح (*) ا ١ كافسوي 64

 فسو : هترابع م ؟ خلا .. ٠ قسافلا فصي مْقحلا' لأ تلاخ نم نأ : هترابع م (4]

 0 ا خلا ٠ انلا نمولا

 خلا .. حلالا هس هل فرصيق : ةئرايغ م (8)

 م نع هانكأ امو ؟ هتعاطق : ل ءح (5)



 ا مة

 م هروب لح جوج مؤ وهج هد 0 قدح

 لاب فراع اذه : لاقي نأ ادج دعم « انمؤم هتيمست ىف دعب الف « مأيإ
 هءاينو , © تايمسنلاب قاعتر لصفلا اذه ىف مالكلاو .هب نمّؤم ريغ
 ش . عنقم هيفأم قبس دقو « دواخلاو ديعولا

 اهومنو تاولصلا راقت ىلع ءاماعلا عامجإ هأنرك د امل دبشي 7 دقو
 عنتمال ناعيإلا نم ءا نجأ تناكو لف « ناعإلا مدقت ىلإ « تادابعلا نم

 : ىلامت ©هلوقب انامإ "” تاعاطلا ىمس نم لدتسا نإف « كلذ قالطإ

 © نامإلاب ىأ ءكلذب دارملا : اولاق ؛*' « مناعإ عيضيل لا ناك امو»

 ظ . سدقلا تيب ىلإ 7ةادؤلا تاولصلا

 : 00 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوراع نولدتسي اعرو

 هّللالإ هلال "”ةدابش اهلوأ «*”ةلصخ نومستو عضب ناعإلا »

 ىتاةمألا ىف ناعإلا امأ : انلق . "'”« قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهرخآو

 هللا ناك امو: دارملاو « قيدصتلا ىلع لومح 9 وهف « اهيلإ متحورتسا

  نيتلبتلا ىلإ ةالصلا ن جل اب اف ال ل ديس ب عضل

 امو: © 0 تايسقب :م (1)
 م نع هانتبثأ امو ؟ هلوقق : ل« ح (5) ا ةعاطلا: م0
 ا ا ' +١2 : « م ةرقبلا (5)
 خلا ... تاعإلاب دارلا : امهترابع م ء ح (5)
 لاق هنأ : اداز م ءخ (2) -,. ةيدوملا.: س (7
 نأ : داز م )٠١( اياب نوعبسو مشب : م ؟!بأب نوعبسو ةعبس : ح (3)

 قولجعلل ءاملا فهكىف م ةريرح.أنع ايدلاىأ نياوىئانلاو دوادوبأو ملسم ءاور )١١(

 مين :م8#09) وه 2 صق م (18)

 ىمست ١ ”” برعلاو ؛ يؤمر م م دحآلا 7 هم اوهف « ثيدملا امأو

 ش .فبسل هلم نأك وأ « هيلع لداذإ ءىثلا مسأب ءىقبلأ

 لصف

 .[هناصقتو ناعإلا ةدايز] |

 اذإ : انق ؟ هاصقتو ناعإلا ةدايز ىف يلوق 7 أف: ليق نإف

 ٠ي: 2 اقتيدصت (4 ىيدصت لضش اللق : 0 : ناعإلا انا ش

 هيلإ لام دقو ؛ ( انلعو ارس ةعاطلا ىلع هلمح نمو ؛ آ ماع لع لبضفي

 ديزي ناعإلا تأ لوقلا قالطإ كلذ ىلع دعب دلو : 8 دق

 . هرثؤن ال امم اذهو « ةيصعملاب صقتيو « ةعاطلاب

 ؛ هتسف ىف كامبنم ناميإ نوكير نأ مكمزلي مكلصأ لبق نإف

 . ملسو هيلع هلل ىلص ىلا ناعراك

 رارمتسأب هادع نم لضفي. مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا : انلق

 . بيرلا جالتخاو « كوكشلا ةصاخع نم هايإ هللا ةمصعو « هقيدصت

 « ماللسلاو ةالصلا هيلع ىنلل 00 لاوتم وهو« قيال ضرع قيدصتلاو

 ام :م(9) دق :هاز م (*) نف :م(1)
 م« ج نع هانتبتأ امو ؛ انالعو : ل (5) قيدصت ؛ سصقن م (4)

 ! نم لوألا ثاثلا ىف فوت « ىسنالقلا دلاخ نب نحرلا ديع نب دمسأ سايعلا وبأ (5)
 رت نم لصأ مسوي ص رك أع نبال نييبتلا رظنا ٠ م مسه ةنس دودح ىف ىأ « عبارلا

 مانع هانجيثأ امو ؟ لوأتم : لل م 00



 خم»

 كنف .'تارتفلا تاقوأق هنع لئاز« تاقوألا ضعب ىف هريغل تناث

 آلإ هريغل تيشي ال قيدصتلا نم دادعأ مالسلاو .ةالصلا هيلع 7 ىنلل

 ةدايزلاب ناعإلا فصو ولف . رثك 19 كلذب هناعإ نوكيف ءاهضعب
 . هوماعاف « ايقتسم ناكل « هانرك دام كلذب ديرأو « ناصقتلاو

 لئسراذإ ناكو «ةئيشملاب ناعإلا طبر يسفلس نع رثأ دق : ليق نإف .
 ؟ كلذ لوصح أف « هللا ءاش نإ نمؤم ””هنإ لاق هناعإ نع مهنم دحاولا

 وه ىذلا ناعإلا نكلو . هيف كشال امطق لاخلا ىف تباث ناعإلا : انلق

 ؛ ةئيشملاب هوثرقو هب فلسلا ىتتعاف ؛ ةافاوملاناعإ ءةاحنلا ةياو زوفا مَع

 ١ .زجانلا ناعإلا ىف ككشتلا اودصقتي و

 م «حع هانعبثأ امو ؟ يفتلا تبنت ؟ ل 4)
 قى : م60 ' كاذا : م(9)

 ةبوتلا باب

 اذإ ©2] بانأو بانو بام : لاقي.« عوجرلا ةغللا ةقيقح ىف ةبوتلا

 .تالزلا "نم هعوجر اهب ديرأ ءدبعلا ىلإ ةيوتلا تفيضأ اذإو . عج

 تغفينمأ اذإو نيملكتملا حالطصاىف ةبوتلا دحتسام ىلع ءاهسلع مدنلا ل

 . هدابع ىلإ هلألاو همعن عوجر دارملاف « ىلاعت هللا لاعفأ ىلإ ةبوت

 : انلق . جحالطصا ىلع ةبوتلا ةقيقح ىف ةرابع اوررح : لبق نِإف
 همزالت مدننا 3 4 هل مدنلا بجنام لجأل 3 ةيصعلا ىلع مدنلا يه ةيوتلاا

 ' ضمن نود لاوح الاض ىف تافص همزالتو ءامومع هنم تسلتافص
 نم مدقت ام ىلع منلاو نزحلا اهنف ءادبأ ةبوتلا مزالنت ىتلا تافصلا امأ

 حرفلاو «كلذ دود مدنلا تشر نأ لاحم نم ذإ ؛ ىلاعت هللا حب لالخإل

 بحجب لعق ىلع مدان لكو ”
 . ىغم اهف همدع ىتمتب هفاصتا : دا نإ

 ةدواعم كرت ىلع مزعلا « لاوحألا ضعب ىف ةءونلا *”نراقن اممو
 مزعلا حصير امنإ ذإ ؛ لاح لكف درطيال كلو « هيلع فلكملا مدنام' 3
0000 5 ' 
 لع مزعلا بويا نم متصلا الو ؛ همدقام نلمف نم ن م نم 3 /

 بحق : 3 هل نع : حج (*).  بانأو باتأو بات : هترابع م )١

 | خلا ... لثم نم : ح (©) 6 تراقب ام امأو : م 45)

 (؟هادعم)



 تل

 ردص نإف . تانصحللإ فذق كرت ىلع مزعلا سرخألا نم الو ءانزلا كرت

 همدن نراقي "” نأ دب الف « هيلع مدنام لثم نم نكمتم نم م مدنلا

 ىلع هسفت انطوم نوكي نأ ليحتسملا نم ذإ . هتدواعم كرت ىلع مزعلا
 . ىلاعت هللا قل ةباعر هعدقت ىل ع ء مديأم ةدواعم

 يلا تباشلا هنألا: أنلق ؟ مدنلا ىم ةبوتلا نإ متلق م مل: ليق نإف

 .قتنرو ةرأت تشام هنمو « فلتخو ديازعب هادعامو ءةبوتلا ىف لوزال

 انمزافا06 ةبوت مدتلا » :ملسو هيلعللا ص هللا لوسر لاقدقو' ىرخأ

 :ىمسي نأ زوحتال مل : ليق نإف . رثألا هتةفاومو *” "ريما ةقواسمل كلذ

 نإف . عرشلا هابأب ام اذه : انلق ؟ مدن ريغ ى1نرم« ةبوت' ةيصعملا كرب

 طراف ىلع مدان ريغ « تاحابملا ضعب ىلإ حورتساو « هيوم لم اذإ نجاملا

 ىمسي الو « ةلزال اكرات ىمسي اذبف « اهتدواعم مزع ىلع ناكو « تالزلا

 0 . أهنع أيئات

 امومع تأفصلا نم ابمزالبام ركذو «اهتفصو ةبوتلا ةقيقح هذهف

 مدن ةيوتلا : <لوق ىنمم ام : ليق نإف . لاوحألا ضعب ىف ابمزالب امو
 ؛ةئيس فراق نم نإف . هنم دهال دييقتلا اذه : انلق ؟ هل بجو ام لجأل

 و: م (0)

 . ةيلحلا ىف مين وبأو ريبكلا همجعم ىف ىتاربطلاو هنتس ىف ةجام نبا هاور (5)

 ش يخل : م ()

0 0 

 تيو

 بنات ريغ مدان وهف ,هاوق ""اهك اهنتاو هن اهرارضإل اماع مدنو ا

 "© قوقح ةءاعو نرم تافام ىلع مدنلا ةيعرشلا ةبوتلا ” افإو
 . ىلاعت هللا

 لصف

 [ ةيوتلا لوبق ف]

 ةلزتعملا تقبطأ دقو ءالقع ةبوتلا لوبق ىلاعت هللا ىلع حال

 دهاشلا ىلإ ©” انعجر وأ مث . ىلاعت هللا ىلع بوجولا ىف ىف ماعلا ليلدلا ا قبس دقو « محلوق نع" ىلاعت هللا ىلع ملح ةيوتلا لوبق نأ لع آ 1

 تمرح متضاو هديت اسأ نمل ة؛ةيونلالوبق بوجوأ دبش

 *”لقعلا يح ىف متحتتر الف «ارذتعم ءاج مث « هتوادع ىف غلبأو

 لإ و « حفص عفص ءأش نإف ؛ هقح عرب مو و مضتهأ نم ىلإ ةريملا لب ءهتبوت

 . هآنلق اهف كلش الو.« هنع برضأ ءاش

 قف

 هللا ىلإ ةبغرلا ىلع ةمألا عامجإ « عمسلا نم 690 كلذل دبشي ىذلاو

 اهإف : م (9) ابي اهباو : ع(1)

 ىلاعت هيلع متح :م (8) ْ قح : م 5
 أنمجار : م (5)
 هناودع : م (/)

 م نع تبثملاو ؟ كلذ ىلع : ح ء ل (5)

 هتامرح كتتماو ب 2 40

 لوقعلا حج يب

 ا ل
| 
0. 
01 



 ع

 .©ولؤ ؛("”احلوبق ءاجر هيلإ لاهتب الا ىف هلع وضحللاو « ةبوتلا ل وبق يف ىلاعت
 . ىنعم تاوعدلا ىف حاحلإلاو تابغرال ناك أمل « اح ةدوتلا لوبق ناك

 .لوبق ىف مكلوقاف « هبجومو لقعلا ىف مكلوق اذه : ليق نإف

 ؛ امطق اندنع كلذ تدثي ل: انلق ؟ ال مأ ًاعطق تبي له « امس ةءوتلا

 ليواتلا "” ليقي ال مطاق نظ تدب. ملو ؛ ترونظم وجم وهن لب

قت مو ءالقع لوبقلا بوجو ىننب انمطقق « كلذ ىف
 ' اممم لوبقلاب عط

 ترفوت اذإ « نونظلا ىلع كلذ بلغيو . انلظ هنظن لب ءًآدعوو

 . ابطئارش ةبوتلا ىلع

 لصف

 [ ةبوللا بوجو |

 ذإ ؛ لقع "” هيلع ام.وجو ىلع لدي الو « دبعلا ىلع ةبجأو ةبوتلا

 هيلع " ليلدلا نكسلو . لقملاب ةيعرشلا ماكحألا نم ءىش تبشرال

 . اهنم مدقتام ىلع مدنلاو تالزلا كرت بوجو ىلع نيماسمملا عاجإ

 < ضحملا ىلع ىلاعت هللا قحب قلعت, ام اهنف : مسقتت ةبوتلا م

 . نييمدألا قوقح قلعت, ام اهنمو

 ولو م (5) ءاحر : سقنو «؛ افوش :م (0)

 ,كلادلا : م (5) هيلع : صقت م (5) لمسحال : م (9)

 ) ) نييمدألا قوقحن قامت أم أمأو :

21-6 

 « ضحفلا ىلع هللا قحم قلعت ام امأق

 نود حصل الام هنق ؛ مسقنيف

 ؛ هريغ ةأعأارسع لود حصيفق

 هنود حصي أم امأق ١ هنود مصيإم هنمو «'” نييمدألا قح نع جورملا

 قح بوحو ماود عم مدنلا ةقيقح هيف روصتن ام لك وهف
 2 نييمدألا

 ريغ نم « هيلع.مدنلا حصيف « دوقلل بجوملا لتقلا « كلذ ريظنو
 هللا قح ىف هشاوت تحص مدن اذإف . هنم داقتسيل هسقن لئاقلا ملست

 حدقت ال ةددحتم هيصعم هقحتسم نم صاصقلا نم هعنم ناكو « ىلاعت

 اهرو . اهم ةبوناو « اهنع اجورخ م 5 ىعدتست لب « ةبوتلا ف
 كلذو « اهنم ججورملا نود حصت الو , 29 نييمدألا قحص ةبوتلا قلمتت

 0 اوعراو 7 دل اوكستت الف ؛ ةيلعديلا دش

 . اتايثإو ًايفن

 لصف

 [ ضعبلا نود ضعبلا نع ةبوتلا ىف ] .
 معم «أبضعب نعاهتب ون تحص ًابونذ فراقو ارازوأ بقتحا نم

 حتصت ال ةبوتلا نأ ىلإ هوعبتمو مثاه وأ فبفذو ؛ ابضعب ىلع رارصإلا
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 ؛ اهنسحل تدثت ةعاطلا نأ ,©"0 لاقام لاطبإ ىف برقي امم نكلو نع جورخ هورك ذ ىذلا اذهو . بونذلا عيج نع فافكنالا دود 1

 - بيسو ب يعم محسإ ممم هدمردإ موي مهد وهو صو فسر ميامي نس و

 ١ هدنع كلذك ألا سيلو ؛ ةعاط كرت عم ةعاط حصت ال نأ يغبنيف تردصو ردأو هنم تردب نم نإ .("20لوقتملا عرشلا يجومو لوقحملا «

 /  0("!ةفراقمعم حييبق كرتروصتتيالنأ ىنبنيف « هحبقل كررتي حيبقلا كلذكو , اهريهاجج نع لمتنا هنم تاداعلا ىرجم ىف حصيف 2 ماظع هنم

  1 1روصتنو « مدن ةيوتلام . هجو لك ميم "0.ولاقام لطبق . هن رباثمو حيبق . اهنم ءىثث ىلع رارصإلا ُخ أهنع راذتعالاو ١ 1

  1برضأ أ! ىلع يوه ا ةبلغ عم « برض ىلع مدنلا . لجرل الاومأ ""بصغ نم : اولاقف « الاثم كلذل ةعألا برضو ٠ 1 ١
  1لصف ىف هلرسكو «تامرح كابتن ىِإ بسقناو « مئارج ىلع ىلوتساو 010

 ١ مدنا ديدجت] , كتل لستساو « فلتأام هل مرغ مث  املق همرتجلام فيعاضت [ 0
  1 0ةئيسلا ركذ مث ؛ اهطئارش ىلع بوت مدنلا مقوو ةئيسىلع مدن نم نع هراذتعا حصيف ؛ مقل رسك نع رذتعي مل هنكلو ( هرمأل نعذأو « ْ 0

  0الك « أابلع مدنلا ليدل هيلع سجين هنع هلل ىضر 3 ىضاقلا لاق دقف . لوقعلا ىوذ دنع 1 دوحج ريغ كلذو « اهلع مدن ىلا متاظعلا ا ا 1

 / كلذو « احرف وأ اهب © ئيهتسم ناكل ءاهيلع مدني ملول ذإ . اهركذ باتو ملسُأ اذإ رفاكتلا نأ ىلع ةمآلا عامجإ « هانلق ام ققحت ىذلاو

. 
 مدنلا ةورع لحلو هرارصإ ىلإ هدر 0 مئاهىبأ بهذمو . ةدحاو ةلز مادتسا نِإو « هتب و تع «هرفك نع ا

0 

  1 0وذ اذإ 3 < مدلبإ نأ دعس ال ذإ . رظن هيف ىلو « هلاقأم اذهو : ا . رزو مزنلم « هماكحأ مازنلاو عهمالسإ دعب وهو ءةتبوت حصت ال هنأ

 هنأ فالخ الو ؛ ًامدن هيلع ددجي ملو ًاجبتبم هب "7 حرفي ملو هنع برضأ 1 هبهذم(”رصن نم لاق نإف . نيمانسملا عاجإ نع جورخ اذهو ؛ هرقكا 0 اا
 كنز

 ؛ ”' هدبج 7 هرهد هركذ باحصتساو « مدنلا ةمادتسا هيلع سحنال 1 مدن حصياالف ء« بنذ لك مع كلذو « هحبقل ينألا نع ةءوتلا سحي اعإ
 1 1 | ١

 . هيف هللا ريختسن مم اذهو 3 ا « ةحوأ نم لطس هورك ذ ىذلا اذهو 0 حتيبق ىلع رارصإلا عم حيبق ىلع ْ

 ح نع هانتبتأ امو ؛ ةلوازم م « ل (؟) م « ح نع هاسبتأ امو ؛ لقام : ل )١( ٍ . اهرك ذ دقتملا اذه لمتحم الو ءابعبتت لوطي ا

 ظ قا: م (4) هلاق ام : م © ا ش 0 1
 م نع هانتبثأ امو ؛ ايبتشم : له ح (5) ( ىنالقالا ركب ويأ وه) (0) ا هما

 م نع هانسبنأ امو ؛ حدقي : حا« خرصي : ل 0 ش 1 بصتغا : م (5) لوقتملا : اصق م ع ح (1) ش ْ

 هدبج : سقن ح (9) هرهد : صقت م (4) 1 م نع هانتبثأ امو ؟ رصق : ح ءل (5) م« ح نعماتتبتأ امو ؛ دوم : ل (©) ١
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 ْ رب حأ ىلع مدن نإف ؛ هتعاطىلع مدني نأ للاعتهللابفراعلا نمروصتمال

 ّ مدنلا هانلق ىنلا اعإو 00 ةش دعب الق 78 ةرضم نم ةيسقل فِ

 اكمدنلا ديدن بجوأ هللا هجر يضاقلا نأ ةمدقلا هذهب انضرغو

 . ةبوتلاو ؛ ةكددج ةيصعم كلذ ناك «أمدن ددحم مل نإ : لاق م . مدقت

 .ابمرصتدعن ءىش اهضقت, الةيضأملا ةدابعلا ذإ « اهتحص ىلع تضم ىلوألا

 مدنلا كرت ىلع مدن سحنو « ةئيسلا كلت" ىلع مدن ديد بجي : لاق مث

 . هلوق اذبف ء هوجو انكح تقو

 . تادابملا نم ةيوتلاو « لاّتحالا لئاسم نم كلذ نأ ىدنعو
 هيف مقي نأ دعب ال لب ءايمطق هيف مالكلا عيج نوكي نأ بحن الو

 لصف

 | ؟ ةيورفاكلا ناعإ له ]

 اأو « هرفك نع ةيون هناعإ سيلف « ىلاعت هللاب نمآ اذإ رفاكلا
 ىأأك . !ءلع 1 : نيو © فل 2 . :
 كلذ» انلق ؟ هرفك ىلع مدني مو نما ولف : ليق نق . هرفك ىلع مدن

 اولاق : م (م) ىف: دازم (؟) هيف : سقم (1)
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 مث ٠ رفكلا ىلع مدنلا ناعإلا ةئراقم سحب لب ء نكمم ريغ "”اندنع

 عضوم اذهو « اءاجإ رفكلا ىلع مدنلاو ناعإلاب طحنب رفكلا وزو

 . هأنرك ذ اك

 [ تنقل دئاعلا ةبوتت ىف ]

 « ةحيحبص ةضاملا ةيوتلافق ىننذلا دواع 9 « هتب ون تعصو بان نم

 ىضقي تادابعلا نم ةدأبع 9 ةبوتلا نأ اوماعت نأ هانرك ذامم ضرغلاو

 اهتحص ىف حدقي مل ؛ ابطئارش ىلع "© تقيس اذإف . اهداسفو اهتحصب

 ةيوتلا هذه مث ؛ ةبوتلا ديدجت بناذلا دواعم ىلعو « يضم دعب مقي ام

 .(اهان رك ذىتلا ىوس ىرخأ ةدابع

 . تادقتعملاب قيلي دصقم اهنم ذشيالو اهانرك د ةبوتلال وصأ هذبف

 مدنلا : م(8*)  اندنع : اصق ع عج (6)

 يو سوم سسسس ل يي سس ل ريس و تمس يم نأ تس“ ويم 318ج د يو صارخ ا اع



 لوقلا
 (0ةماسإلاىف >3 0

 نم ىلع رطخلاو ؛ داقتعالا لوصأ نم سيل بابلا اذه ىف مالكلا
 ناروظحم ناعون هروتعيو هلصأ لبحت نم ىلع رطحلا ىلع ىبرب' هيف لزب

 « قحلا دح ىدعتو بصعتلا ىلإ ةئف لكل يم امهدحأ « جاجحلا ىوذ دنع

 دقو . اهف تايعطقلل لاب ال ىتلا 7 تالمتحلا تادهنجلا نم ىناثلاو

 ةطوسبم ًابتك « مهنعو هنع هلل ىضر « انتك أ نم هريغو ىضاقلا فن
 ةناغلا مورب ترم غلاب داشرإو «رضبتسملل عنقم اهيفو ءةمامإلا ىف ظ ْ

 . ةءاهنلا كردو 1

 رك ذتف «بابلا لوصأ ىلع صنن نأ « دقتعملا اذه ىف انضرغو
 . ىلاعت هلل نينيعتسم « تايعطقلا نع تادهتجلا زيكو « اهنم عطاوقلا ظ

 اهنإف « اهلزانمو رابخألا ىف مالكلا نم فرط ميدقت ىضقي سيترتلاو ا

 ا . ةمامإلا ىتيم

 م« م نع هانبثأ امو ؛ ةمامإلا ىف لوقلا باب : ل )١(

 تالمخلا : ضق م (؟9)

001 

 1 ا

 باب

 رابخألا ليصافت ىف

 « مالكلا نم هادعامت هزيع اذهو «بذكلا وأ قدصلاب فصو ام

 « فبلتلاو « ىهنلاو « ألا نإف . اضيأأ مالكلا ماسقأ 22 نع هزمعو

 . بذكلابالو قدصلاب اهنم ءىث فصوال ءاهوحنو رابختسالاو

 هنوك مل أم هنمو « اعطق هقدص ملعب ام هنُف : مسقتي ريخلا مث ا

 ريخلا امأق ءبذكتلا وأ قدصلا ريدقت هيف زوج امهنمو ءامطق ابذك 1

 « مطاق ليلد وأ ةرورضب ءأعطق مولعملا هريخخ قفاو اف ءامطق قدصملا

 . ةرورض ملعيام لكن ع ريخلاو هيلع ىهام ىلع تاسوسحم ا نع ربخلاك

 هنوك ملع امو . مولعملا هريخع قفاو اذإ ارظن لمي امح ريغلا كلذب لصتيو

 رابخإلاكو بف 9 ارظنو ةرورض مولعملا هريخم فلات ام وبف اقطق ابنك

 مدق نع رابخإلاكو ء أبم ساوملا قلعت يح فالخ ىلع تاسوسمملا نع

 وبف « رابخالا نم ددرتي امو . هثثدح ىلع ةعطاقلا ةلدالا مايق عم ماعلا

 . تابثإلا ريدقت الو ىلا ريدقت هيف ليحتسال رباح قاعتام

 ةرورض مولعملا هربخم فلاخم امج مولعلا هربخت قفاو اذإ : هترابع ل (5) ١ نم :م )١(
 م 2 ح نع ءانتبتأ امو 4 خلا ... رابخإلاك وبف ايذك هنوك ملعي ام امأق ارظن وأ

 ربخلا : انلق . هواصف م « الوأ ريخلا ةقيقح اورك ذا : ليق نإف

 0 وو
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 هيلع ىترتيإ الام هنمف ٠ انضرغ وه ًاماسقتا كلذ دعب ربخلا مسقني مث
 لع بتي اما هن دبل أ هي بام نمو د دا

 ,هنافص تاماكتو هطئارش ترفاو اذِإَف ؛ رب اوتللا ريخلا وهف ”هريخع

 م يتلا ةيئانلا دالبلا : هنو . ةرورضلا ىلع هنع ريخلاب معلا بقعتسا

 نح ىف زيمتت هلو « انرصع ىف عقت مل ىتلا لودلاو مئاقولاو ؛ أهدبشل
 ةرورضلا دحاج كلذب معلا دحاحو . ءاسنلا نم اهريغ نع هدلاو ناسنإلا

 . ةهمديلا | ىلع مولعما ف ككشتمو

 ليبس اعإو « هنيمل هنع ربخلب 0 بجما رئاوتملا ريخلا م
 هنع ريخلاب ملا ىلإ هئاضفإ

 تبا او نوال قام الف « ةداعلا هلل قرخي

 رابخإرثأ ىلع ىرورضلا معلا قلخم نأ دئاوملا فالخ ىلعزوحي كلذكو
 . ءانركذ ام بسح ىلع ةرمتسم تاداعلا نكلو « دحاولا

 نأ لو هقعلا تآأزث راج خرم ٠ تاداعلا رأ

 درقتأ ول « نريخلا نم دحاو لك: لاقو « احدق فّسعتم مار نإف

 ؛ هريخ ركح ليحي ال هريخ ىلإ هريغ ريخ مامضناو « املع دق مل هرابخأي

 ىذلا اذهو . دحاولا ريخلا هدفي ملام رابخإلا عومج ديفي. ال نأ مزايف
 ملعلا بجوي ال رتاوتملا ريخلا نأ انحضوأ انإذ ؛ هل ليصحم ال هوركذ

 هسقنب اماع : هتراع م ء هش ىف اماع : هترابع ح )١(

 ةرمتسم تن ام ةداعلا رارمتسا عم معلا هبقعب اعإو 1 هنع ريخملا 1 0

 ظ ريظن و . رءاوتلا ددع رابخإ دنع هان ركذ 9 3 ةداملا ترمتسا أعإو

 لثم ؛ ةرورضلا ىلع هنع اوريخأ 0

 ًارظن «هوملع امع اوريخأ ولو . ساوحلا كرد نى وس :« ىرخأ ةبح 1

 فلو

 ل

 ؛ نيعم تقوىف دحاو صخش مايق دعب ال هنأ ةداعلا“) رمتسم نم كلذ

 ريغ نم نوصحال ريفغ مجو ريثكح ددع تقولا اذه ىف ماق لبق ولو

 ؛ ةماع مايقلا ىلإ ةيعاد © مهتعدو « ةجاح © مهتسم الو « مهنم ؤطاوت

 نع ربخلا ةناثع وهو « ةداعلا فالخرلع هنإف ؛ فاخ ريخلا اذه نأ ليف

 . كلذ ريغ ىلإ ايهذ لابحلا بالقتا

 ام نيملام نوربخلا نوكي نأ اهنفأ : طئارشب رتاوتلا تبني اهإ مث

 ةبمدب مولعموأ سوسح نع اوريخم نأ لثم

 ملاملا ثدح نع نيريخلا نإف ؛ ًاماع مرابخأ بجوت مل ؛الالدتساو

 ًارتاوت نوربفلاو ء ماع مربخ بجوي سيلو رتاوتلا ددع نع نودااز
 هيف لواحت امم كلذ سيلو « ةرورضلا ىلع نوقدصم | اهرن مل ةدلب نع

 .ذخأم نأ اني انكلو , 9 اليلد وأ, اقرف وأ 2 © ارظن وأ ؛ اليلمت

 هأن رك: ذامىلع" 6 رمتسم ةداعلا انيأر دقو . ةداعلارارمتسا هنع ريفماب ملم

 ارمتسا ىلع هرمأ امو - هترابع م ()

 مايقو : م (©) سيسم :م15) رعتسم :م () اعد: م()

 رمتسص : م (8) اليلدو : م (9) ارظن وأ : صق م (5)

 ةرمتسم تليق ام ةداعلا ر

 بس ييسم بت هميم طيب عاجز د اد

 تع ديس تيوب جبس حس يما ويمصو موس جاومو يسقي بي معسسف ومو وعر م 2

 اديب هولا ييتعمو مهسس و وبسس
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 . تايئإلاو قنلا ف ةداعلا

 ىلع مددع ديزل ماوقأ نع ردصي نأ رتاوتملا ريخال ىتاثلا طرشلاو

 ربظل الثم اوئطاوت ولو « رمتسملا فرعلا ىف ٌؤطاوتلا هنم عقوت. غلبم
 : لقألا وه اددع كلذ ىف طبضن انسلو . ٌمْوطاون رهدلا لوط ىلع
 00 ورث رتاوتلا ددمف « ةيعرش ةداهسش ىف طرش ددع لك نأ من انكلو

 رابخإ نأ امطق“" ممنف , ةمبرأ ةيعرشلا ةداهشلا ىف ددعلا ةياهنو . هيلع
 ناكل ؛ هبقعي ناك ول ذإ «هنع ريخملاب ىرورضلا معلا بقعيال . ةعبرألا

 سيلو « مهقدصب معلا ىلإ " دوبشلا ةداهت دنع 1 املا رطضب

 20. كلذك ص ألا

 نإف ءاضيأ ةسجخ رابخإب © لعلا لصحمال هنأ هيضترأ ىذلا م

 م( سداس وأ «سماخ ةداهشإ اوربظتسا ول ىضاقلا سلجم ىف د وببشلا
 ؛ لقألا ىف ”دح ”” نحن انسلو . هنع اوريخأ اع ىرورضلا ىلعلا لصحي

 (9 راثكتسالاب درو كلذكف ؛ دوهشلا ديدحتب درو اك « عرشلا ذإ

 . دوهشلا ةدايز نم

 رلعيف : م (59) م 4 ح نع مانبثاأ امو ؟ايري : ل )١(
 م« ح نع هانتبثأ امو ؛ ملعلا : صقن ل (4) دوهشلا قدص دنع : م ء ح (*)

 رابظتسالاو ؛ داز م (5) دج : م (8)

 كلن

 نع '"” دحأو ريخ ضرفيلف , أطبنم كلذ ف ليصحم وذ مار نإو
 . 13 31 5 . 5 00000 ُث

 كلذ ىقوهو ع ًادعاص ًاديازف , كلذك م « نينثا ريخ م 2« سوس

 ىلإ ملا ىبتني قحا نونظلا تابلغو بيرل نم هقرطب ام ملعي هلك

 هلأ لإ (40 ىلع - نا كأ# ان .

 ىف هان ركذام صرع ُ « رباوتلا ددع لقأ ” ردقو « ن ريخما

 ريغ“ ددعلا © اذه لثم قفتا نإف؛ ةرورض هوملع اع نيريخ نيقداص 1

 كلذ ىفو ؛ رتاوتلا دع لقأ طحت نيبذاك للختل كلذف « ملعلل بجوم 1

 . انهاه هيف ضوخلل ليبسال مالكلل بحر لاع
 ريغ نرم ةرورض هوماعو هودهاش اعاوأبنأ نوربخملا ناكنإ مث

 نيرخآ نع هنع اوأبنأ ام اولقت نإو ,هانركذ اك مالكلاف , ةطساو

 ؛ رابخألا ترتاوتو « راصعألا تخسانت و « نيمدقتم نع كتل وأ لقت و

 يفرط ءاوتسا دنع الإ ربخلا نم دوصقلاب "” ىرورضلا ململا لصحي الف

 .دوصقللا نع نوربخلا نوكي نأ : كلذب ”ىنملاو « مهتطساوو نيريخلا

 ريخلا لصت, نأ ىلإ « مهنع نوربخلا كلذكَو « رتاوتلا ددع ىلع الوأ

 ؛ رخآلا ىف وأ « لوألا ىف رتاوتلا طئارش نم طرش مرخنا ولف ءانب

 . ربخلاب دوصقلا هنعريخملاب ململا لصحم ملء طئاسولا ىقوأ

 ددعلا:م06) 20 منع تيثلاو ؟ادحاو اربح ضرفتف : لح (0)
 اذه : صق م (©) ضرفي : م (5) هردقو : م ()

 ىرورضلا : صقن م (0/) ردقلا : ع كل



 مسبح عرس د هس وهج عدو بج ريع جب دعمب وج بد بدبس جوبي عجم و بسب طل يخل

 اك

 رابخألا نإ مهناعإ الو رااوتلا ىلع نيررصخملا ةلادع طرتشي الو

 ىلإ رطضنق لتق دق مبكلم نأ ممدلب ىف رافكلا نم ترتاوت اذإ

 هلأ تأ رش دنع مبقدص انماع « مرايد ىصاقأ ىف كلذ نع اوربخأ اذإو

 مس كلذ لثعو ؛ ةدحاولا للاب كسه عم ميقدست | :إذ « ترح ةمقاو

 , © ةمذ تحن اونوكي ” ن از وحن نبريخملا نأ

 3 دوبملا ىلع درأا 3 طئارشلا هذه ىنن نم هيلإ نرش اع أثدصصقو

 مورت اهف حدقلا اهب نولواحبو ء طورشلا هذه نوطرتشي امير مهإف
 نم انضرغ ردقلا اذهف ءملسو هيلع هللا ىفص انلوسر تازجعم نم هنابثإ
 ' . رباوتلا ريخ

 دنرتش ل الإ .هسفنب ماع ديفي الف رئاوتلا غلبم غلب مل ربخ لكو

 ؛ةزدسم هدب وت وأ ءايلقع اليلد قفاوي نأ لثم هقيدصن يجو امه
 « لوبقلاب اريخ ةمآلا تقلت اذإكلذكو . هقدصت ةزجعع دبؤم لوقوأ 1 ساحل سس عل يمي ©7220 سل 00 82

 ةلذ : م 2 ال : داز م (*) نوكي :ح )١(

 هقيدصت : م(©) ىضتقم : م (5)

 ميقدص

 رتآو
 ةدحاولا ةدلبلا لهأ نإف . رايدلا ىئانت ىلع نوريخملا نوكي نأ طيش. الو
 ةعماج ةدلبلا تناك نإو« مهقدص اتماع « ريفغلا محلا خو“ انوريخأ اذإ

 .نإف للملا لهأ ىلع نوريخملا "7 لمتشي, نأ طرتشي.ال كلذ لثعو . محل
 .نع اوريخأ مث« ىمذ لك ممرهظأ نيب نم اوجرخأ ول الثم دادنب لهأ

5 

 نك لو 3 هانركذ ام دقف نإف . هقدص ملعنق هقدص.ىلع' '” اوعجأو 1

 نإو ؛ نيماكتملا حالطصا ىف دحاولا ريخ « ىمسلاوهف ؛ًارتاوتم رمملا
 فق
 هلق

 ال 29 اماذهو ؛ عاجإلا 3 ةححصب , مطقلا ةمامإلا هيلع بارت امتو

 لوصأ ىف صيخاتلا بات؟ ىف هانركذ دقو , انهاه هرب رقت ىف عمطم

 ةحص ىف عطاقب دقتمملا اذه دضعن انكلو ؛ عامجإلا ةعص ىلع لدبام هقفلا

 لك ىف « مطاوقلا داربإ نم هانمزنلا ام ىلع ابرج ؛ عامجإلا تابثإ

0 

 الف « هن اومطقو « ىعرش < ىلع” راصمألا ءاماع*)ممجأ اذإ

 امإو « هب للعلا ىلإ لصوتيال انونظم نوكي نأ امإ "” يلا كلذولخي

 وهف ؛ مهقافتا اس ىلع ُط أعوطقم ناك نإ ؛ 2 اعوطقم نوكيي نأ 0

 رقتسم ىف ليحتسيف « هب للعلا ىلإ ليبسال انونظم ناك نإو ؛ دوصقلا
 نيقبطم ماع نطظلا مولعلاو 00 نونظلا قرطن ءاماعلا تسل نأ ةداعلا

 كلذ ريدقتو « بير مهرماخم وأ كلش ةفئاطل 2 نأ ريغ نم « هيلع
 (خ)

 4 ةدأعلل ق قرخ

 هلقن : سقن م (5) اوحمتجاو : ح (5)

 منع هاخيثأ امو ؟ اومجأ : لح (غ) ام: صق م (#)

 واخي ال مكحلا كلذو : هتراع م (5) رصعلا : مع م (6)
 م نع ءانتبتأ امو ؛ خلا ... نوتظلا قرطت ءاملعلا بستحي نأ : امهترابع لك ح (7

 م نع هانتبثأ امو ؟ ب ةداعلا : ل عع (م)

 ( 50 مر

 ا فم يرام مهلك نمو مل هع

 هد ب ب عت يسير ايبا او جا دس ام عدم تي هب سلس. لج

 0 لا

 عيري بجشمبم يجو ب د عميس سك د همسة حتي نام بوو تس هع مد هو“ تش ل د ©



 غم

 ءابزح مرو بزح للخ « نيب زح ءايلعلا بز اذإ : ليق نإف

 . مهداقتعا ىلع نوممصم مهؤ « رتآو لا ددغ ىلع نودئاز بز 2 لكو

 دقت لوقرتعم بزح لكف“ أهف افاتع 02 اسملات ناك اذإ : اناق

 قرخ اذهو « نونظم ىف عطق ىل ع ءاماعلا عامجإىف انمالك اعإو « نونظم

 . هيف كشال ةداعلل

 . ءوكرك ذام لثع مهقدصملع اليلد ءالقملا عاجإ اواعجاف : ليقنإف

 نإو عاجإلاو « ةيلقعلا ةلدألا ىلإ دوقعلا دتسنُنأ عرش ]ىف اقلك دق انلق

 قارخالل ةضرعتم 9 ءاهرارقتساو تاداعلا كلسمب معلا لإ ايدؤم ردق

 . ةيلقعلاةلدألا ىلع ةثحايملا نم هانفاك ام مازتلا مزلف , لوقعلا تازوج ىف

 ريثك ةبش 0 ):ريمربح الإ اهذخأم طبضياال ىتش ىف 5

 رهاقإو 3 هناي“ اددعتتال ى ممينأأ اماقلاو 5 2قفومالا اهنع لصقتنيال

 ماتفداص اذإف 8 هريغ نم عطقلا قلتي الو 4 اعطق هأوُخو هلصأ تدك صن

 . مهقدصب انمطق « مطقلا هجو داحا عم , عطقلا ىلع نيم

 بجوم ىلع ماكحألا ف ملا“ ٌرثاس ءاماع عاجإ نأ ىدنع ىذلاو

 هطسبنسو , غلاي نسحأ اذهو ةداعلار قتسم ىلع ايرجملعلا بجوي هأ درطام

 عامجالا ىف ةنسحتسم اقرط ركذنو « ىلاعت هللا ءاش نإ لماشلا باتكىف

 . ةمامإلا ف ضو نأ ناح دقو « لجو زع هللا ءاش نإ

 اهنعلاستي الةليخس هيشابضراعبو:هترابعم ()  زربم:صقنوءربخ: م(5) ةلسلا : م (5)
 مالا رئاس ءاماعلا عامجأ: هترايعم قتل مح نعتسشلاو ةردقتت : ل 2 2 ,قذوم الإ

 صن ملسو هيلع هلل ىلص ئنلا نأ ىلإ ةيمامإلا تيهذ 0 01
 ىلع ةيلوو ىلع

 ارتأسم ناكو هملاظ اهالوت نم نأو « هدعب ةمامإلا "”ىلع مالسلا هيلي |
1 00 

 صخش ىلع 9 اصيصنت ىغقبال لقعلاو ؛ هيلإ قيرطلا اق هومشماع نأ 1

 ظ ىلإ مسن ريما : مه لبق « ريحا ىلإ مل 7 هوعداام اودر نإق . نيم 38

 ١ لملاز ء البف ؛ لسا بجيل مالا انآ ل ةيامإا “تي .

 بجيف . ضفاورلا ب . ادوهو « كبم كلذف «هنع هللا ىضر ىلع

 ١ ١ ْ 1ْ . هةنع امتد داك با لع صن ْ سنلاو 0 هد ىلا ا 5 95 3

 باب

 رايتخإلا تايثإو صنلا لاطبإ ىف +

 ؟ هلوزوجن مأ «"”تباث هيلع صنلا نأ نوملعتأ : ءالؤهل لوقنف

 زارت لوتس سن .هم سيو ؛ داسألا ٠ نم دعياعنلإو «راوتإ

 2 اع صنلاب تدور مكاو راوتلا ىدأو « فستم فسن نإف

 نإ 0

 0 قمع رئأتسو : م (6) ىف:م 0)
 رعت 3 0 خلا ٠ . هنوزوجن مأ هيلع صنلانوماعتأ : هترابع 3 49

ْ ّْ 1 

 0 م نع تيثملاو ؟ ضيق : : لاح 50 ىعش و : : ماكر م نع تدالاو < تقبط : لع ح (©)



 و ب هيجي
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 ولو . ةيمامإلا ىلاخم دادعأ راشعم "نع طحني نم هيفن ىلع“ عمجيال

 نيملاو ةرصبلاو دادتب ةفئاط ركتي نأ زاجل « كلذ ىف ىرورضلا در زاج
 1 . هفشك نع هحونمو ىنغب كلذو « اهريغو ىصقألا

 3 ا ءاعدا نم ةيمامإلا عنم ىف امطاق مردبأ دق : لبق نإف

 نإ انك ؟ هيف ويدتس رتست مأ ؛ مالسلا هيلع لع ىلع صنلا مدع نوماعت

 ةناحصلا ن ا"ديشمىف مالسلا هيلع ىلع ىلع اي ألح أصن ةيمامإلا ىعدا

 الا اذهلثم نإف . ى وعدلا هذه نالطب اعطق رمق مظع لف و

 7 لص هللا لوسر ةيلوت مكي 3 ةداعلا وتس مكبلا

 'مه ةءالولا هقعو « دبز نب ةماسأو ًاديزو 2 نما اذا سو

 فم ماكو . مهضعب ىلإ ةجرخألا ءابتجاو « مهلإ شويملا ””ضيوفتو
 ش ارزوج ولو« مهني ىروش صألا رمت لعجو ؛ رمت ركب ىلأ ةيلوت 1 كل . 4 . ع 5

 ضروع نآرقلا" ' نوكيينأ نم نمأت ل «ةرهاظلا رومألا هذه ماتكنا

 ةءوبنل لاطبإ لعار < ةمامإلا 2 'لضأ لكو هتضرأعم تمتك مث

 . لاظب لاب ىرح وهف

 ةلاحتسا ىلإ رطضيف 0 هيف لالتعا ال ًاعئاش أش اضن أوعدا نإ أذهف

 )١( م نع تبتااؤ ؛ ىلع : لءمح (؟) ' ممتجت ال : م :

 ) )5نوكي : صق م (5) مهني : ضقت م

 هيلع هلا ىلص هللا لوسر باحصأ رصع ىف اهس «هن بلا كرتو هناك
 مامإلا نيع ىف فالتخالاو « ىعد لإ صنلاب دبعلا برقو « ملسو

 ظ ظ . ةفيقسلا مو

 مث « هماع ىلإ ليبسال هنأ ملعتف « ربظم ريغ ايفخ ًاصن اوعدا نإو

 , هب اعوطقم عامجإلا توب عم ؛ هفالخ ىلع عاجإلاب هنالطب لمت

 بجوموبف ملعلاب جدل نإ دحاولا ريخ : لاق نم لاؤس ًاردن كلذب

 نسحأو « هلوبق زجتسنال هودشق ام اتلق . هانلقت اهب اوامعاف « لمعلا |

 انتوموست فيكف « نورفكم ؟مظعمو « " ةلالضلا ان دنع يناس

 عاجإلا مث ! انربخنولبقت ال مكنأ ىف" بيرتس الو؛ مرابخأ لوب

 باحصأ رصع متيعدأ أم فالخ ىلع دقمنا دقو «هب لمعي نأ قح 1

 ظ . سو هيلع هللا ىلص هل لوس ١

 صتنلا ©0ءاعدا نم 2” سيأو ىذا "م ثتسأ نم ةيمامإلا نمو . >1

 ©تايثأ ريغ داحا اهلقت رابخأب ثدشنو « ليوأتلا لمتحال ىذلا مطاقلا "|
 | يسلب وأ ن5. هنأ لسي هع هلا لص عنا نع كود أ

 رايخأ نم أذه :انلق . 0 هالوم ىللعف هألوم تنك نمو 3 مهسقت أ نم 1 ٍ

 م نع هانتبثأ امو ؟ بيزتسي : لء ح (؟) 00 لالغلا :م(6) - 17

 . : م + ح نع هانيتأ امو ؛ ريشتسإ : ل(” 8

 ىعدا : ل ءح (©) م نع هاتتبثأ امو ؟ رسيأو : اهدي دروأ ل سيأو : صقأ ح (4)

 دحأو ىنازبطلا هاور (9/) 2 تايثا ريغ : صقن ح 6 داحتآ تايثأ ابلقن : هترايعم(5) 1

 رووشم رتاوتم ثيدحلا نأ رك ذ ىذلا قاولجسلا ف اكن فالتشالا نم ءىشب

 يطا بس سيو سمر يس سو يسدد سيريس مع ريس سل يع ع ج١ مم
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 , كرتشلا ءامسألا نم ىلوللا ذإ ؛ تالاهتحالل '"" ركنم وه مث ,داحألا

 هب دارب دقو . هيئاعمرهظأ وهو ؛ رصانلا هب دارب دقو « ىلولا هب ذارب دقق
 هيلع ليلدلاو . هرصان ”ىلعف هرصان تنك نم ثيدحلاب "7 ىنعملاو . قتعملا

 هنأ كش الو ؛ ازجان هلاقأع ىضق لب ؛ هتافو دعب اع كلذ صصخم م هنأ

 مالك رثك دقو ٠ لسمو هيلع هللا ي اص ىنلا ةايح ىف رمألا ىلاو نكي
 ٠ منقم هانركذ ايفو ءوشح همظعمو «ثيدحلا | اذه ىلع سانلا

 نأ سو هيلع هلل ىلص ىدلا نع ىورام ىلإ نوحورتسي امبرو

 يف محل ةجحالو . (© « وم نم نوراه ةلزنع ىنم تنأ » : ىلعل لاق

 رسو هيلع هللاىلص ينتلا نأ وهو « صوصخم ببس ىلع دراو هنإف ؛ كلذ

 “قشو « ةنيدملا ىلع هنع هللا ىضر ايلع فلختتسا « كوبن ةوزغا ضن ال

 0 صا لوعد نس هع هل

 هينا ىف هلق تام لب نوم ةقودم أ نوراع ليام

 ركب ىبأ قح ىف صوصنلا "” ىتادت رابخأب هوركذ ام ضراعن مث

 ركم : سقق م(1)

 بلاط ىأ نب ىلع بقاتم باب ىف ثيدحلا اذه ىراخبلا ىور ("” 01١ ىعللاف : م (5)

 هللا ىلص ىنلا لاق : لف ساو ىبأ أ نب دعس نع ؟ اذكه 5 مقر باتكلا نم هنع هللا ىضر

 يسوم نم نوراع رح كم نؤكت نأ ىضرت امأ ىلغل ملسو هيلع
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 كفر

 يلع ركب ابأ فلختسا لسو هيلع هللا ىلص هنأ اهنم ؛ امهنع هللا ىضر رمعو

 ؛ العث هلاق 29« ركب ابأ الإ نوماسللاو هللا نأ » : لآق مث 99 ةالسعلا

 انضرغنمسيلو .©)«رمعو ركبىحأ : ىدس نم نيذللاب اودتقا» : لاقو

 بتكلا ىف اهتوقلتسف « ©” ثيرداحألا لقت

 نإف « عامجإلا هيلع ليلدلاو « رايتخالا الإ قبب ل صنلا لطن اذإ مْ

 . رايتخالا لص ىلع ملاع نم ريكن دبي ملو «راصعأ ىف ىرج رايتخالا

 3 مقر باتك ىف مم ىور 5 ثيدحلا : ةلكاداز م« حج ؟ ةالصلا ةمامإ ىف : م (5)

 ىل ىعدا هضرم ىف ص هيلع هللا ىلص هللا لوصر لاقد : تلاق ةعئاع نأ ةياحصلا لئاشف ىف

 هللا ىلأيو ىلوا انا لئاق ل لوقيو نمتم ىنمتي نأ فاخل ىإف اباتك بنك أ ىح كانأو كاب ركب يأ

 ثيدحالو . ةفيذح نع ةحام نئاو ىذمرتلاو دا هاور (*) . «ركب ايا الا نوئمؤلاو

 ىنولدعلا اه ركذ ىرخا ةاافلأ ىرخا تاياور

 . ثيداحألا كلت لقت ىضرغ نم سيل : ةترايع م (8)



 بأبي

 هب ةمامإلا دقعنت ام رك ذو هتفصو رايتخالا ىف

 نإو ةمامإلا دقمنت لب , عاجإلا ةمامإلا دقعف طرتشب الهنأ اوماعإ
 ركبىأل تدقعامل ةمامإلاأ هيلع ليلدلاو ." اهدقع ىلع ةمآلا عمجت

 نم يأن نمىلإ رابخالا راشتنال نات (7نيماسللا ماكحأ ءاضمإل ردتبا

 . لماح ثيرتلا ىلع هلمح ملو ركتم هيلعركشي ملو ءراطقألا ف ةباحصلا
 "مالو دودعم ددع تبي مل «ةمامإلا دقع ىف عامجإلا طرتشل ١ اذإف

 | هحولاف دود

 . دقملاو ”لحلا

 لهأ :رم 8 دحأو دقعب دقعتت ةمامإلا نأ

 ؛ دوبشلا نم دهشمب دقعلا نابرج نم دمال : انباعصأ ضعب لاق مث
 قملا ىلع امدقتم ارس ادقع عدم ىعدب نأنمأت مل « كلذ طرتشي مل وأ هنإف
 هيف طرش دقو ؛ حاكنلا نم ةبئر طحأ ةمامإلا تسيلو . ناعلا ربظلا
 مطاق هيلع لدي الو « لقع هل دهشي سيل ذإ  طقلا غلي. الو «نالعإلا

 : تادهتجنا راس ليبس هليبسو « ىعمس

 اهدقع ىلع لحلاو دقعلا لعأ ممجم مل نإو : امهترابع مم (9)

 مالسإلا : م (9)
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 هيف و

 20 اا شو روما عت صمت

 ' لصق

 [ نيصخشل ةمامإلا دقع ىف ]

 . ملاعلا قرط ىف نيصخشل ةمامالا دقع عنم ىلإ انب |مصأ 237 بهذ

 حيورت ةلزنم كلذ لزنل نيصخشل ةمامالا ىدقاع دقع قفتا ول : اولاق مش

 2 . رخآلا دق دحأ رعشإ نأ ريغ نم 3 نيحوز نم ةأرما نييلو

 نيصخشل ةمامالا دقع نأ هيف ىدنع ىذلاو . هقفلا نف نم هيف ليصفتلا

 ش لصح كقو 6 قئاَح ريغ فلاخملاو ططخلا قياضتم دحأو عفص ُْى

 0 يونلا عوسش نيمامالانيب للخنو ىدملا دعب اذإ امأو . هيلع عاجالا

 0 مطاوقلا نع جراخ وهو « لاب كلذ ىف لامحاللف
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 مامالا ماخ ىف ]
 ممل

 نم هعلخ زوحبالو «تمز دقف دحأو دقعلا ةمامألا هل تدقمنا يم

 ججرخو « رجفو قسفاذإ امأف . هيلع عم اذهو « رمأ ريغتو '””ثدح ريغ

 م2 ل نإو « نكمم علخ ريغ نم هعالتاف ؛ هقسفب "'” ةمامالا تمس نع

 : ضم - داز ََح 0(

 ةيحاتلا ىأ ء لوألا رسكي فالخم مج اعالكو . فيلاغاو : م (©) ما ثرلإا ب هد ا
 ماتجاو : داز ح (©) مطقلا : ح (5) ديعبلا عوسقلاو عساشلا (؟)
 ةغألا : م (5)

 02مم مااا ب



 دي هع وج او بيو عين ييمصسبمم عنب لعهص دم

 را طلسم سس دم يدعم

 دك

 اندجو أم نكمت هدوأ وقتو « كلذ عانتماو « هعلخ زاوحو « هعالخأب

 . هوماعاف اندنع تادبتلا نم كلذ لكو ءاليبس ميوقتلا ىلإ

 ملخ نم ىور أمو . اضيرأ لمتحم بيس ريغ نم هسفن ماهالا علخو

 نم ازجت هرامشتسا ىلع "هلم نكمم كلذف هسفن مالسلا هيلع نسحلا

 . كلذ ريغ ىلع هلم نكعو « هسفن

 (© لصف

 (©ةمامإلا طئارش ىف

 جاتحال ثيح ء داهتجالا لهأ نم نوكيي نأ مامإلا طئارش نم

 ةمامإلا طئارش نمو . هيلع قفتم“ اذهو ثداوحلاىف هريغ ءاتفتسا ىلإ

 ةدحن اذ « ابطيضو رومألا اصم ىلإ ”ايدصتم مامإلا نوكي نأ اضيأ

 . نيماسملل رظنلا يف فيصح ىأر اذو ءروفثلا دسو شوبجلا زيبج ىف

 ا” ىبجوتسم ليكتتلاو باقرلابرضنع ةعيبطر وخو سقت ةداوه هعرتال
 : اماججإ ةطورشم ىهو ءةءافكلا هأنرك ذام عمجيو .دودخلا

 رش نمو

 خلأ ... هلخ نكميف هسفن نسحلا ملح ىور نإو : هتارابع م (1)

 َح نع هانتتا امو 0 باب عم 3 ل كف

 منع تبثلاو ؟ اذبف : ل () ةعألا : م ()

 ش ىبجوتسل : م (5) ٠ ايديته: م (©)

 ' لاق ذإ شيرق نم مامإلا نوكي نأ « انباحصأ دنع ابطتا

 ل يل

2 

 اومدق»: لاقو يك شرق نم ةعألا 2 مسو هيلع هلل للص للا لوسز

 لامحاللو 5 سأنلا صضعب هيف فلاامم أذهو 0 اهومدقت الو اثيرق

 .باوصلابلعأ هللا «لاح ىدنع هيف

 . ةأرملا نأ "”اومجأو . همالسإو مامالا ةيرح طارتشاب ءافخالو

 زوحي اهف ةيضاق اهنوكزاوجيف اوفاتخا نإو « امامإ نوكس نأز وحال

 . هيف اهتداهش

 دنسلاىفدحا هاور ثيدحلاو .ثيدحلا ةيابن خلا... هللا لوسر لاق ذا : هلوقنم:صقم )١(

 أاعوقرم ميعت وبأو ىتاريطلا هاور (؟)

 ىلع : داز م (9)
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 اللب
 لعو بامعو رمبو ركب ىنأ ةمامإ تابثإ ىف لوقلا

 نيعجأ مهنع هلل ىضر

 ْ :إذ ةءاحصلا عامجإب ترث دَقف هنع هللا ىضر ركب ىلأ ةمامإ ام

 د

 5” نم كلذىف يوتسأو« هكملدايقالاو ةعاطلال ذب ىلع اوقطا

 « ًاييبصو ءارامو «رذابأ نإف ؛ مثريغو هيلع "”بذكتلا ىلإ 'ضفاورلا

 اعماس ءهل ًاعيطم ةنع هللا ئضر ىلع ناكو . مهيبأ ةركب ىلع © ةعاطلا

 .””مهمنخمنم ةمونغملاةبراحلاب اي” رستم «ةفيثح ىتب ةوزغىلإًاضهأن «هرمأل

 دقعىفا ًاساعثو ًأسارش ىلع ءادبإ نم « ضفاورلا هن صر امو

 ناكو ؛ ةفيقسلا ىف هنع هللا ىضر نكي. ممل: ا"* ب رص بذك هل ةعيبلا
 . مسو هيلع هللا ص هللا لوسر ىلع نزحلا هزفتسأ دق ع هسفنب ًايلؤدتسم

 . دابشإلا نم الم ىلع ركب ابأ عيابو « هيف سانلا لخد اهف لخد مث

 كليف : انلق . ةمامإلا طئارشل اعمجتتسم هنوكىلع اولد : ليقنإف

 باب 0 سقت م (1)

 ةعاط تحم : م (83 >> بيذكتلا : م( . م نع تبثلاو ؛؟ ىرتع : ل ءح (9)
 حارص : م (/) عانتمالا سامشلاو ةلماعلا ىف ةدعلا سارصلا (5) مهعاغم : م (8)

 ةمامإ ىلع عامجإلاب ءازتجالا اهدحأ : ناكلسم

 و ءاتلصف نإ مث ؛ اهب هفاصتا ىلع اومجأ امل
  مامإلان وكم اوقأ دنع ةمامإلا طئارش نم

 -_ رم وكر طنما ىلع نحنو معلا اهطنا رش نمو . أهميعمن م هنع

 7” ليلحتلل ههدصن ىف دحأ هيلع ركشي "ال « مههتفمو ةءاحصلا "”رابحأ
 ملعب « مسو هيلع هللا لص ىذا نمز ف 0 مطقنف عرولا امأو . مرحتتلاو :

 هتمامإ ىلع ةباحصلا عاججإو 5-0 عوطقم هيف حداق تش. لذ (هماود

 انيلإ لقت هعروو ؛ هعرو ىلعةبا قدصأ نيدلا نع ثحبلل 7 مريمشت عم
 . م0006 2١ ١

 الف 2 |هريغو © بركى دعم نب ورم ةعاجشو «'“ م'اح دوج لقن

 «هرأث ا هيلع اب تدبش دقف« هتافكو هتمابش امأ و ؛ هيف ةأراملل ىنعم

 مل - 09
 1 هن ريس املع تأادو

 مهتمامإ تايثإ ليسف ع مهيلع هللاناوضر 3 ىلعو ناهنعو رمعامأو

 عجرمو ؛ ركب ىبأ ةمامإ تايثإ ليبسك ةمامإلا طئارشا خيغامجتساو

 مهرمشت :م05) الو : م60 رايخأ : م )١(
 ىدع هبا لسأو . ىلماجلا دهتلا رخاوأ ىف شاع « ريهاشملا برعلا ماركا رم ميرك (5)

 ديدشتو لوأآلا مغب دودبع نبأ :م « ل ؛؟ ب (هز ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىدي ىلع

 دحاو”نييناهلا سراف ىدمزلا بركب ىدعم ْنِب ورمح روث وباوهو . ح نع تبثلاو ؟ ىناثلا

 كرداو ءمساو ةرجشلان م عمت ةكس لوسرلاى لع دقو دقو ٠ ريهاشملا تاعسشلاو نيرمعملاءارعشلا

 هريغو : 35 5 كلذ ىف فالح ىلع ه١ ماع تامو .اهديشو ةيسداقلا

 م6 ح نع تيثلاو ؟ هريس ::ل(مل هيلع : م (9) 0
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 فر

 ©0 نآلا انضرغو ؛ عاجإلاو رئاوتملا ريما )ىلإ ةمامإلا ىف مطاق لك

 هيف نأ نقينساو 4 هانركذ امي تك ال لقاعلا ردن ولو 3 زاجبإلا

 ظ . ةينغ لك أ

 لعجو «هدهع "لو هأيإ هلعجو « امهنع هلا ىضر رم كب ىبأ ةيلوتو
 حيحصت ىلع عاجإ ءامهبلع راكتإ ريغ نم ىروش © مهني رمألا رم

 عامجإلصح مل لوقي نم لوقب ثا رتك ١ الو «راصعألا رئاس ىف كلذ

 تجاهامإو « هل دحجي ةمامإلا نإف « هنع هللا ىضر ” "لع ةمامإ ىلع

 ظ . رخأ رومأل نتفلا

 لصف

 . [ةاحصلا نيب لضافتلاو لوضفلا ةمامإ ىف ]

 نوبرضت مأ « ضعب ىلع ةءاحصلا ضعب نواضقت له : لبق نإف

 . لوضفملا ةمامإ عنم ىلع يبني كلذ نم ضرغلا : انلق ؟ ليضفتلا 0

 رصعلال هأ لضفأ ةمامالل نيعتي هنأ ةئسسلا لهأ مظعم هيلإ راص ىذلاو

 ذإ لوضفملا بصن زوجيف « نق ناحيهو جره هبصن ىف نوكي نأ الإ

 مصتعمالو 4 ةعطق اهارأال ةلأسملا هذهو ءةمامالل اقتدتسمناك اذإ كاد

 مهني : صقت م09 2 نآلا : صق م (9) ١ ىلإ : سقن م (1)

 م نع هانتيثأ امو ؟ ىلع : لء حج (©ه) بلاط ينأ نبا : دازح (5)

 تيل

 « اهف ملكت ىتلا ةمامإلا ريغف داحآ رابخأ الإ لوضفلا ةمامإ مني نمل

 اذه ىضف الو . 297« ؟ةرقأ 5س : سو هيلع هللا ىلص هلوقك

 تحمل ةالصلا ةمامإ ىف لوضفلا مدقت ولو فيك مطقلا ىلإ هلاثمأو

 . لوضفلا ةمامإىف انلوق اذبف ! ىلوألا كرت نإو ةمامإلا

 ذِإ « ضعل ىلع ةعألا ضعب ليضفت ىلع عطاق ليلد اندتع مقيم 3

 نكمال ةضراعتم مهلئاضف ىف ةدراولا رابخألاو « كلذ ىلع دبش, ال لقملا
 نأ نظلا ىلع بلاغلا نكسنو . لوضفللا ةمامإ منم نم ليضفتلا قلت 3

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دعن قئالخلا لضفأ هلع هللا ىذر ركب ابأ

 نع ىور دقو « ىلعو ناْمعىف نونظلا ضراعتتو « مبلضفأ هذعب رمع م6

 « ريع مث ركب وأ "' مهين دعل سائلا ريخ : لاق هنأ هنع هللا ىضر ”لع

 ايراج « ديأقتلل ايناع هانيدأ هل وق وه اذبف . اهدعب م ريخن ملعأ ها مث :

 . حضاولا قحلا ىلع

 لصف

 [ ًامولظم نامثع لتق ىف ]

 تايجومو «امامإ ناك ذإ « ًنلظ هنع هنا ىضر نافع نب ناع لتق

 ىرخأ ةدايزب « هللا باتكل مهؤرقأ موقلا مؤ. هوهامهريغو ملسو دحأ هاور ىذلا (1)

 ابيب : م (؟)
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 عب ب م يحسم

 هس نجت م. مبا دهب وهيل ب تهجر ب بعص دبي نب جبع جنا ف ماوس مدن لدبي يباح حيبس حض عب جت يحووحمس

 فضن

 : هلتق بجوم اهنم " هيلع رج ملو « ءاماعلا دنع 7 ةط ويضم لتقلا

 ةلفس نم فايخأو , بوأ لكن م ةءاشأو « عاعرو « جيمح « هلتق ىلوت مث

 , ةعازخ نم ةلذارأو « ””ىمذنلا رتشألاو , 9 ىبيجتلاك 60 فارسا

 هنأ هيف ”” كلشي الف « '”هلتق ءالؤه ىلإ سيلف « لتقلا قحتسي نمو
 . ًامولظم لتق

 لصف

 [ ةءاحصلا ىلع نعطلا يف

 «ةضفارلا ءارتفا مظعو «ةءاحصلا ةعأ *”ىلع نعاطملا ترثك دق

 ةلجترأ لمي نأ «'”همزتلي نأ دقتعملا ىلع بجي ىذلاو . مهصرحتو

 ناكلاو طوبغملا لحم اب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اوناك ةءاحصلا

 )١( م نع تبثلاو ؟ ةنونظم : ع ء ل 1

 ) )9سانلا نم ةلفلا لوألاتفب ء عامرلا (©) م نع تبثلاو ؛ مييلع : ل« ح -
 نوفاتخم ىأ فايخأ سانلاو . طالخألا مضلاب ةباشألاو .

 / يبجتلا رسب نب ةنانك مهنم ةدنك- نم نطب حتفيو مضب بيج ١ : - سوماقلا يف (4)
 ىلع هالو ٠ ىنباتلا رعاشلا ثراحلا نب كلام وه (©) , هثع هللا ىضر ناهع لتاق
 هتأف لسع ةيرش يف همس نم ةيواعم هيلع سد ذإ اهيلا لضي مل هنكلو رصم هنع هللا ىطر

 . ها رج ةنس ثداوح ىف ريثألا نبا كذ 5

 « هنع هللا ىضر نابع لتق نيح ةنيدملاب ناك ام رتخألا نأب لوقت ةظحالم م شماببو

 . هلتق ىف نذإ كراشي ملف ؛ ةفوكسلاب ناك لب

 كش : م00

 ةمزلب : ع(ك)

 هلتق ءالؤه ىلا التق قحتسا نمو : هترابع م (5)
 موح وأ ب ىف اهدجت مو ؟ ةلخ : داز ل (ىل

 تلف

 صوصن تدهش دقو . ظوظحم ظوحلم)هنموهوالإ مهنمامو . طوحملا

 صنو ناوضرلا ةعيب "ةعيبلاب مهتلجج نع اضرلاو مهتلادع ىلع باتكلا

 رهد ىف هيلع اونأك أم ممل بحصتسي نأ , 9ندتملا ىلع قيقخ

 .نإف « هقيرطو لقنلا ريدتيلف ةانه تلقت نإف« ملسو هيلع هل ىلص لوسرلا

 تديبشثو هنم ارئاو لع ايف حد مل اداحا ناكو ربظ نإو ؛ هدر فعض

 ,ريملاهجوىلع لقتياملكل جىف ادبج اولا, الذأ ىنبخي مث .صوصنلا هل

 . ليوطتلاو ليصفتلا نعىنغلا لصألا وه اذبف . كلذمدعي نيدوذ داكي الو

 | لصف
 ١ [ هنع هللا ىضر "ىلع لانق يح ىف ]

 نسحو : ةاغب هولتاقمو :(9هتيلوتىف اقحامامإ ناك بلاطى أن يلع
 هللاىضر ةشئاعو . هوأطخأ نإو ريخلادصق مه نظي نأ ىغتق. مهم نظلا

 دقو ؛ نتفلا ران ةئفطن'و ةرثاثلا نيكست ةرصبلا ىلإ ريسملاب تدصق اهنع

 . ناك ام رمألا نم ناكف « مارطضالل تبًارشا

 هنع زواجستلا ىلو هللاو « للز نع ةباحصلا نم دحأو مصعب. الو

 ! مامإلةطورشمريغ ىهو « سانلاداحأل ةمصعلا طرتشي فيك و . هلضفو

 م نع تبثلاو ؛ مبنم : لح | )١(
 نيدتملاب: م (5)

 ةعيبلا ىف مهتلح : م 2522

 هتبوك : م (5)
 (؟م)و
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 لثقلا نإف «ةينامإلا نم ةمئآلل ةمصملا طرتشت نم لؤتب تزتكي الو

 ةمص مرلي مامإلا ةمضع تابثإةب نولؤاتعام لكو . اهطأرثشاب ىضنبال
 ا .ةجرخ الل "'هنأبجو هناضقو هنالو

 لقتسي  دئاقملا دعاوق ىف عطاوق « لاب حلصأو هللا جر هذبف
 كفرصت دقو . ةتافثصلا ةلج ىلإ ىفتتملا "اه. قوشتيو « ىدتبلا اه . ا

 ل ع ل حا وا ها 000 ككل اكلا طظح
 مماَحدُمت ىلع هللا للص « هلاضفإ ىلع روكشلا هل 8 و هذ انو هللا وعب ٍ

 . "الست سو نيمرك الاهبضضو نيبيطلاهلا ىلعو نيلسرللا مامإ و نييننلا ٠ْ

 ا وع وحب

 ية وة د عمة

 ءارآلاو مالعألل ليل س ريق ا ٍ

 اءودبفناك نإو ىنفت ؛هب روهشموفام ىلغ ةئضؤم ىف معلا انغضو ت ؟ 3 2 لومأ ىف ,ةلدألا عطاوق ىلإ «داشرإلا باتك ىلامت هللا دمح مت ظ 011
 ةيدجبالا تفورحلاب ةمدقملا تاحفص ماقزأ ىلإ انشأ - م دبع ىلاعلا بأ » : مالسإلا نكر مامإلا خب 1 000 ا كيلا دبع ىلاعملا ىفأ » : ةالسإلا نكر مامإلا جيشلا ءالمإ ءداقتعالا
 . هنع هللا ىذر «ىنيومجلا فسو ن هللا دبع نبا

 اه: ملء( ةئايجو. :صقت م.(1)
 / هدييأتو : صقت م (5)
 دم لع ةالملاو « ةلاشفا ىلع روكشلا لل دملاو : ىتأي ام (م) ةخسن رخآ ف دجو (49

 نب مساقلا ىبا نب قلاخلا دبع هبر ةمحر ىلا رقتفلا فيعضلا دبعلا هريرحنم غرف دقو . آو 1

 ينعايلصمو ىلاعتدل ادماس ةئايسو نيتسو نيتثئا ةنس نابعش نم نيرصعلا مويلا ىف ىومألا دح

 هلوع'ننحو تادمح داشرإلاباتك لمك : اذكه هتخس لك دقن (ح) امأ . مالسلا هيلع هيبن



 ًىضأ

(0) 

 , ىميعا ضايإ نب هللا دبع ابميعز ٠ جراوخلا نم ةقرف  ةيضارالا

 فراق نم فاصتا ىرتال ؛ مهم : ةمآلا هذه نم مهيفلانع رافك ] نوربو

 . 186 : معتلا نارفك نم ارفاك لب « كرش رفك ارفاكاينذ

 ه ٠٠١ : ةعبشلا قرف ىدحإ ةيديزلا نم ةقرف  ةيرتبالا

 المجاو انبر « اهلوقب هللا ليعامسا هنباو هتوعد  مالسلا هيلع هارب

 معزإ 6 مانصألا دبعت نأ ىبو ىتنجاو ه هلوقو « ةبآلا « كلنيملسم

 هنأ قحلا ء؟ع+ : ةقيقح أرمأ هيسل هدإو حلب رومأم هنأ لت هنأ ةلرتعملا

 . ؟4اب: ءادفلاو ءالتبالا نم ةصقلا ىف ءاجأم ليلدب  اقح أرمأ ناك

 ذ .« ءابطألا تاقبط ه هباتك ةعبيصأ ىنأ نأ 03

 ف وهو ىعخنلا رتشآلا مس ثداح هتياور ( خرؤملا ) ريثآلا نا

 ه 47؟ : رصم ىلإ هقيرط

 نومسل هعابتأو ء لمح نب مالسلا ذيع وهاد ( مئاهوبأ ) قايجلا نبا

 هب ةفآ ال ىح هنأ ءاريصب اعيم هللانوك» ىنعم : مع : اضيأ ةيمذلابو ةيمسشملا |

 هيمسإو نقتل مالك تبث اعر « بو : هتاذل ةتاث هللا تافص ماكحأ ايا

 ىذلا حلاوه كردملا لب ؛ كاردإب كردملا كردي نأ هيفن ءى٠غ : رطاوخلا

 كابل : تأذلا نود ةكردملا ىه « لاخلاو هلع هضقأنت ١ وحس : هب ةفآ ال

 هوبأو ىرب : 50 : اعشي اليوأت اهوحتو عبطلاو متخلا تايآ ليوأت ء واهو

 ملسأ نميف هيأر « مو. : اهلع تبرأ اذإ تاعاطلا باوُث طبحت تالولا نأ

 . 4. : هتبوت مصتال هنأ ةدحاو ةلز مادتساو

 . 94 : هدنسع ةعافشلا ثيدح دورو لبثح نأ

 كرات ىف دادغب خيرات هياتك ةميق - ( ىدادغيلا ظفاحلا ) بيطخلا نا

 ند: مالسالا ىف ركفلا

 00 عة م كولا 2ظ00

 تشن

 لعل هفيرعت « ف : مالكلا ملعب ةفسافلا طلخ ببس  نودلخ نبا

 ٠ ق: مالكلا

 ىروثلا نايفس نأ رك ذي ءل ا. نيمرحلا مامال هتمجرت 58 ناكلخ نأ

 هع : ندبتجلا ةمألا دحأ ناك

 « ًاقيدنز ادحلم راص مث ةلرتعملا ىنلكستم نم ناك - ىدنوارلا نإ

 . كفرا خسنلا ةلاسم ىف هايإ دوببلا ماهلتسإ

 . مل , نيمرخامامال هتمجرت (  تاقبطلا بحاص) ىكسلا نأ

 . ز : ىناماسلا رصن نب حونب هؤاتحا - ( فوسليفلا ) انيس نا

 نمو ه ةيآل هليوأت ١64 ٠ : ميلحلاب ء روصحلا , هريسفت سابع نا
 . 6/8: الحتسم ىأ «خلا ء انمؤم لتقي 01

 ةمظع ةئمق هركذ هم 46 «بهذلا تارذشو هباتك (خرؤلا) داعلان

 . م: نيمرحلا مامال هتمجرت : ى : ةعيشلاو ةنسلا لهأ نيب
 ط: هب فيرعت - ىضفارلا ديفملا لعملا نب
 : ةنسلا لهأ نم نيملكتملا ةمئأ دحا (  ديعس نب هللا ديع ) بالك نبا

 دوجو دنعالا اريخوأ ايهتوأ ارمأ هنوكب فصتبال ىلزآلا مالكلا ءهرزك

 . ١١9 : نيطاخلا

 . ق : داشرالا باتك حارش نم (  قاحسإ وبأ) ةأرملا نا

 و : تسر بقلا هباثك ميدنلانبا

 دعبأ نم نيدباعلا ناز ىلع نب ديز مامالا ناك ( قيدصلا ) ركب وبأ

 دعب هتمامأ ىلع صنلا م40 ةحفص اضيأ رظناو ء١٠٠ : هضفر نع سانلا

 دعب سانلا لضفأ وه ء ع؟م : عامجألاب هتمامإ توبث « 4١4 : لوسرلا

 0 . 40١ : لوسرلا
 . ل : ىنيارفسالا قاحسإ ىبأ خيش - لهابلا نسحلا وبأ
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 ىغتلا ناسجتسا ىفأ اني دح هتياور دس . ( نيسلا با دواد وبأ '

 0 نآرقلاب

 ىبال بيبصو رامع عم هتعيايم ٠ - / فورعم ا ىب احصل 1 ) رذ وبأ

 .478 : ركب
 ق. داشرالا باتك حارش نم - ىراصتالا نالس مساقل وبأ
 هأ د ءاجام نمض نمو « تلا قدصي نأ هايإ هلل زمأ :' بحل وأ

 ؟؟م : هب نمؤيال
 م ةرهارلا موجتنلا هباتك ىف نيمرحلا م أمال هتمجرت نساحما وبأ

 تاور ؛؟ه : نآرقلا د ىذتلا نامحتسا هفاثيدح هتباور ةريرهوأ

 . مةرج : تلا ء ةلصخ نوعستو نمب .ناميالا د ثيدح

 قلجلا نم هب صصخ املهل دجسي نأ قحتسا ام س مالسلا هيلع مدآ
 ١ه+ : هللا رمألا اعابتأ لب « نيديملا

 م : قتنملا باتك ىف نيمرحلا مامال هتمجرت  ىلجلا الملا نب دمحأ
 ٠١ : خلا « داؤفلا ىفل مالكلا نإ ١ روبشملا هتيب - رعاشلا لطخألا
 هج رم هلأ نيمرجلا مامال لماشاو نإك - ( باتك) داشرالا

 فق - ص : هحورشو هتميقبو هب فيرعت ؛ ع , مالكلا لع ف

 قرف دشأ 5 . ىجراخلا ىفنحلا قرزألا نب غفأن عابت تأ  ةقرازألا

 ا كرش رفك راك هللاب يصاعلا نأ ىرت « اددع اهرثك أو جراوخلا

 2 داحلالا ةمواقمف هيجأو -رهزألا

 0 : فورعم هايإ هللا لوسر ةيلوت -- ديز نب ةماسأ

 ط : ءايلعلا نم ريدك ابن جرخ روباسين ةيحانب ةديب - نارغسإ

 ميلقلا بأ خيش وه . طا: هب فيرعت - ( قاحس !وب أ) ىنارفسالا

 باتك بحاص وه ؛ ل : ىلهابلا نسحلا ىبأ ىلع جرختملا « ل . ىنيارفسالا

 . ممم : عماجلا
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 ذيملتو ل: مالكلا لع ىف نيمرجلإ مامإ خيش : ( مساقلا وبأ) ىنارفسإلا
 .ه99 ول ىبارفسالا قاحسا ىبأ

 « ريصيتلا باتك بحاص ؛ أبو. , هب فيرعت - ( رفظملا وبأ ) ىنيارفسإلا

 م <: ةلزّيعملا سأر وه لارغلا ءاطع نب لصأو نأ ركذيو
 انلعجأو ابر ٠ اهنوَعب هللا ميهاربا هوبأو هتوعد  مالسلا هيلع ليعامسا

 . ١95 . ةيألا « كل نيملسم
 ىدحإ ىهو . هل ةيليعامسالا ةقئاطلا ةيسن  قداصلا رفعج نب ليعاعسا

 | . ٠٠١ : ةعيشأأ قرف

 مثاه ىبأ بهذم ىلإ هتوعد « هيوب لآ ريزو  دابع نب ليعامسا

 مع : ىئابجلا
 تسيل ةيئطابلا نم ةقرف ١ ى : ابن نيكتكبس نب | ليكش  ةيليعاعسالا

 م ما/: ءىش ىف مالسالا نم

 روبظ ؛ خ : هدييأتو هللا نيدىلع ماوقلامه  (ةئسلا لهأ ) ح ةرعاشأ

 . ل: نيمرحلا مامإ مايأ ةلرتعملا نيبو مهني بصعتلا
 هتيلوت « نايثعلتق ىف ةك ارتشا -- ( ثراحلا نيب كلام ) ىعخينلا رتشآلا

 ا اهلا لوصولا لبق هتومو رصم

 : ىلجأيلا نسحلا ىبا خيشو بهذملا ميعز - ( نسحلا وبأ ) ىرعشألا
 هاب ةنسلا لهأ مامإ ءه مو ل

 « ناسللاب رارقإو , نانجلاب ةفرعم مهدنع نامإلا  ثيدحلا ايام ْ
 . مود : ناكرالاب لمجو

 : ةلداعملاو ةرعاشالانيب هدبع ىف لاوحآلا رارقتسا - تالسرأ لأ

 1 ا ةلودلا ىف سماخلا نرقلالاجر نماس( ىو ١ نيمرحلا مام

 . معو سب هتاقِل وم . اهدجب امو ك , هتمجرت ؛ه
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 نأ ىرت , ٠ : ةريثك قرف ىلا مسقنت ةعيشلا نم ةقرف ةيمامالا

 411 2 47٠2 419 : هدعب ىلع ةيلوت "ىلع صن لوسرلا

 ةرداص أهتلمحب مالآلا ءاوج ا: هقلخ نم رشلا سوجنلا لعج : نم رهأ

 اين :نادز» نود ةيونثلا دنع هنع

 هذه ذه لكو ديرم : داق « ىح هللا ( ةنسلا لهأ ) - قحلا لهأ

 كردملا ءوسو : : مهباسك أ ئبف « ءارقلا تاوصأ ةء أرقلا ءابو : ةمدق تافص

 زوج دوجوم لك فلدح : ملعب ملاع ادهاش ملاعلا نأ اك. كاردإب كردمادهاش

 « ءىث لك قلاخ هللا « )00 : ىرب نأ زوحي هناحبس ىرابلا ء وال : ىرب نأ

 بهاذم لاطبإ «؟.؟ أاضيأ رظناو ٠ ١4٠ ١9م7 : دابعلا لاعفأ كلذ نمو

 : دلوتلا لاطبال مهللالدتسا 00 نآرفلا نم ىأب :لالضلاو يدها ميفل اخع

 ىف تاداعلا قارخلا مهزيوجت م... : ةعاطلا ىلع ةردقلا قلخ فطللا ء مو

 ةعافشلا ء عرب : ابجاو سيل باقعلاو لضف باوثلا «مو+ : ءالوآلا قح

- 

 ٠ 58و . حل

 لهأ ل ضفأ ةمامالل نيعتب هنأ مبمظعم ىري (  قحلا لهأ) س ةئسلا لهأ ١

 47. رصعلا

 > ١ (ب) ظ
 نم تسيل « اليوأت عرش لكلو انطاب رهاظ لكل نأ ىرت  ةينطالا

 00 ءىش ف مالسالا

 بهذم راصنأ نما ؛ حا: هباقيرعت - ( ركياوي .أ ىضاقلا ) فالقابلا

 .ا اهفراق ناك ةةيسرك ذ الك بئاتلان م مدنل ابوجو ىري ب ع: ىرعشألا

 قاحسإ وبأ هيلع ذلتتو « ىرعشألا ىلع جرخت -- ( نسحلا وبأ ) لهابلا

 همابل: ىنارفسالا

 نأ هحيحص ىف ةياور ء )5+ : حيحصلا عماجلا بحاص  ىراخبلا

 الوب : ىموم نم نوراه ةلزنع ىنم تنأ ىلعل لاق لوسرلا
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 ءه 9 : ىلعألا هلإلا امهارا ىلإ بسنت دونلا نم ةقرف  ةمعاربلا

 تاوبتلا اهراكنا ء مجم : نييلقعلا حييبقتلاو نيسحتلا ىف ةلزتعملا قفاوت
 : ابحيقتو لوقعل ! نيسحت ىلع كلذ ءانب س٠ ؟: الوسر هللا تعب اهتاحأو

 9 ةزجعم ال اداتعم ريصي راركسلابو 0 طيضنيال دئاوعلا قرخ توا

 . م خا

- 

 مه: م .قدع١ مأع ىفوت ريهش قانوي لاطسفوس : سراوج انور

 م بع : دأدعي ةلزتعم مالعأ نم رمدعملا نب رشب

 مه : قرفغلا نسب قرفلاباتك بحاص - ) رهاقلا دع مامالا ( ىدادتغيلا

 ميو سبع . الصأ ملأتال لافطالاو مئاهلا نأ ىف امأر - ةيركبلا

 تاللالضب درفنا دقو ٠ ةيركنلا معد - دحاولا دع تأ ن ركب

 م ب6 :أهب رفك

 (ت)
 . ع+ : هنع هللا ىضر نايثع لتاق (  رشب ن ةناثك ) ىيجتلا

 ةرخآلاو رشحلامهنمةالغلا راكنإ. هماب+ :بهذملا,فيرعتلا  ةيخسانتلا

 مييلع درلأ : ؟يع هس ابق: ضاوعالاو ماليالا ف مييهذم : اب

 (ث) 00
 مع ؛ دأدخب ةلزنعم مالعأ نم  سرشأ نب ةماع

 مطوق نالطب ٠ م6 : ملاعلل نيربدمو نيلصأ تابثإب مهوق  ةبونثلا
 ؟/اباب : هئيعل حيبق َظ مالا نأب

 (ج)
 ٠٠١ : ةيديؤلا ةعيشلا نم ةقرف  ةيدوراجلا
 ىلإ ه ؟هم ماع هتافو دعب ةلريعملا ماسقنا (  رحب نب ورمع ) ظحاجلا

 ؟+ : دادغب عرفو ةرصيلا عرف

 تار. يا تالت كلك هت تيس ىلا ةطلطلا كلام لسلق سا دبل لكلا تبل خم لامعا 0  ةيفس م
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 ًاعيعت هللأ نوك ىنعم ؛ ا ةرصبلا ةلز نعم مالعأ نم - - (ىلعوبأ) ىنايجلا

 1١99 : ”ىراق لك ةءارق عم دجوي هللأ بأ مالك نب :هب ةفآ ال ىح هنأ !ريصي

 هللا تأيأ هليو 000-5 رطسألا ل احم هللا مالك مأيق ىلإ هريصم ؛ ؟؟»

 باوث طيحت تالزلا نأ هنباو ىر ء م١: اعشي اليو وأت اهوحتو عبطلاو

 . : ابيلع تبرأ نإ تاعاطلا

 ام تأواع عبس قوق هماقم ىف وهو امد كرحأ مالسلا لحي بج

 هنبا ىلإ هنم تلقتنا ةمامإلا نأ ةيليعامسإلا معز  قداصلا رفعج

 هز... : ليعامسا

 جورخ بهذملا اذه ءىلاعت برل ةثداح امولع هتابثإ لس نأ و فص نب ميج

 و : نيدلا نع

 ّى : اه نيكتكيس نبا ليكستت - ( ةيريجلا) - ةيبجلا
 ؟16١ :ديعلانعاقاطمةردقلا نب اطوق ءناوفص نب مهج عابتأ  ةيمبجلا

 ه5: مق ماع قوت « ريهش ىناتويقاطسفوس 2-3 سايج روج

 م ك : روباسن ىحاون نم ةريبك ةيجان - نيوج

 لد هيلع نيم رجلا مامإ هنب! هقفت نا (بآلا ) ىيوجلا

 عز
 م : نيم رجلا مامإل نيدتلا ىف هتمج رت د رك اسع نب ظفاحلا

 2 ١٠1ه : جراوخلا ءامعز نم | لجبل بهز نب صوق رح

 ارم : هدايشتسأ لعب نايع هجح دم دس تناك نس ناسح

 مالكلا ملعب ةغسأقلا طاخ بإدس ) خسشلا ( ماو ناسدح

 فورح و هوميدق هللا مالك ء ه جو : ايميسجت , اهب فيرعت - ةيوشملا

 اهكسمم « !؟م : ىلاعت هللا مالك نيع ءارقلا نم عومسملاو « تاوصأو
 1 كلذ ىلع درلا 4 +١5 : هتروص ىلع مدأ قلخ هللا نإ ١ ثيدح

 ى حب : نيدلا ىف ددشتلا ىف مولغ  ةلبانح

 (خ) |
 نرقلا ىف هتافو ؛ ةغالاو وحتلا ىف نييرصبلا مأمإ 3 نب ليلخلا

 ١غاب : لوآلا
 لما : ديعولاو دولا ىف ايلع دولا ٠ ٠٠ : اهب فير عت - جراو 8

 : دواخلا بجوتساو هلمع طبح , دحاو بنذ نم ولو ء بتي مل نم نأ ىر:

 . 59 : ٍةعاطلا وه ناعإلا دج : عؤم
 هنع ذخأ ءاه + : دادقب ةلزتعم مالعأ نم (  نيسحلا وبأ ) طايخلا

 ه ؟ع : هيبعذلا ةقرفلا سس وم ىعكسلا مساقلا وبأ لازتعالا

)3 

 ه0 : هلاويستنانإومالسإلانماوسيل ؛ةيليعاسالاق رف نم  زوردلا

 د
 « قابجلا نبأ مشاه وبأوه اهسسؤم نآل ًاضيأ ةيمشيللا ىمست  ةيمدلا

 ه "ع : لعفي ملام ىلع باقعلاو مذلل دبعلا قاقحتسا اهزبوجتل ةيمذ تعم

 د
 نم تسيل ةينطابلأ نم ةقرف ء ى: مهب نيكتكبس نبأ ليكتت 35 ةضفارلا

 ىلع صَل نأ ىرت ء ماب: خساتتلاب |متااغ ضعب لوق ءهاومب مالسإلا

 ةعيبلادقع ىف اسارش ىدأ ايلع نأب موتا ةحصال ء 419 : رتاوتم ىلع ةمامإ

 . 49م : ركب فأل
 ه1١:نيمرحلا مامإل ىلحلا الملا نأ ةميرت (ذاتسالا ) بلطملادبع داشر

 مظعم « مورلاب ةيئاكلملا ةيحيسملا ةقرفلا سسؤم اكلم روهظ -- مورلا



 رمل هتك ١ عمم يرسل الر ل ياست هبل ع ا يبس ا 7 ا ل ل ا سس ف عمم مسببا 2 6 0: اع اس ماسبب اهم سصسصمل يلا
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 ةباثع سييسملاب ةمأكلا طالتخا ىف مورثأ ىلع درلا ء ه عم. : ةيئاكلم مدرلا

 . ه. : لواخلا باحصأ ىلع درلا

() 
 وواب : ةغللاو ودلاف رويشملا مامإلا 5 ( ىرسلا نب ميهأ ربا ) جاجزلا

 47٠١ : هأيإ لوسرلا ةيلوت فراعت  ةثراح نب ديز
 .ه١٠.٠9 : ةيديزلا ةقرفلا بسنت هيلإ ندياعلا نيز نب ديز

 نملا لهأ ٠ ضفاورلا ن م اهدعل ةحص ال , ةعيشلا نم ةقرف . ةيديزلا

 مه .1٠.١ : ةيديز مويلأ

 تر
 ه عج : نيدهجما ةمنألا دحأ « ثيدحلا ىف مامإلا  ىررثلا نايفس
 ةيدوراجلا امه نايرخالاو « ثالثلا ةيديزلا قرفلا ىدحإ -. ةينايلسلا

 .٠.٠ : ةيرتبآلاو

 ماع قودتملا سادوجاتوري مهاجر ربشأ نم ل نويئاطسوسلا

 م6: م قف«

 0: ىبارافلل هتياعر أ ىنادجلا ةلودلا فيس
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 ١م نأر رقلاب نغتلا ناسحتسا ف ًايدح اههتاور - 0

 ..ح : روعسم مامإل ابتوعد  ةعيش

 (ص)
 ه0م:ةيحلاصلانومسي هعابتأ , ىلزتعم جر اخ  ىميقلا حرسم نب حلاص

 2ك

 رهاوجلا واخ زاوج ىلإ اهاهذ : ةلزتعملا جراوخلا نم ةقرف  ةيحلاصلا
 ءادتبا ضارعألا نع

 478 :ركب ىب الر امعو رذ وبأو هتعيابم - ( فورعملا ىباحصلا ) بيبص
 ظ (ط)

 . اة : ملاعلل دجوم راتخم لعافب ال « ةعيبطلاب مهوق - نويئابطلا

 ع
 8-3 :نتفلأ» افطإو جرئاثلا نيكسنل ةرصبلا ىلإ تراس  نينم وم لأ م أ ةشئاع

 مالالا نسحب هل وق ىطوفلا ماشم ذيل: و ىرصب ىلز يعم - ىرميصلا ل أع

 ٠ ؟ابتب : اهيلع ضوع ريرقت ريغ نم راشعالا ضحع

 ط : هب فيرعت ( ىضاقلا ) ىلزتعم ا رابجلا دبع
 ىدادعبللقرفلانيب قرفلأرصتق بأتك بحاص وه ب ىنعسرلا قزارلا دبع

 ماه مالسإلا نم 'ىشث ىف تسيل ةينطابلا نا نأ هرث ذ ءاب#

 مدع : ةعافشلا ثيدج هتءاور- ربع نب هللأ دع

 مال :, جراولا ءامعز نم  ىسارلا بهو ن هللا دبع

 هل تباث نب ناسح حدم ء 5٠٠ : هأنإ جراوخلا ريفكت نافع نب نايثع

 هلتق ع يم.  ع؟4 : رتاوتلاو عامجإلاب ةتباث هتمامإ ء 1؟ه : هدابقتسا دعب

 . «؟491 : امينعهتلا ىضر ىلع نيبو هديب ةيلضفألا ىف فالخلا : ١ , امولظم

 رف لاوقالا ضعب ىف لتق نيح ةنيدملاب ى مخنلا رتشالا ناك

 ١١ه : « ءافخلا فيشك ٠ باتك بحاص  ىنوالجعلا .

 هقرفلا سيئر ؛ ه++ : ةرصبلا ةلزيعم مالعأ نم - ( ليذبلا وبأ ) فالعلا

 . 49 : هريفكت ىف اناتك ةلزتعملا ضعب فنص دقو , ةيلذبلا

 ىرتا هامل : مكحتلا دعب هيلع جراوخلا جورخ بلاط ىبأ نب ىلع

 معز احيحص سيل ؛ 4١9 : هنم صنلاب ةتباث لوسرلا دعب هتمامإ نأ ةيمامالا

 نامثع دعب هتمامإ توبث ؟ ؛؟/ : ركب ىبأ ةعبب نع الوأ عنتما هنأ ةضفارلا



 اع يوم ل ترف جوملا وو ف ل سس ل سمس ل ع 0

 يال اا

 ا
ْ 
ٍ 
 ا

 د ل ل تلأ ر جإ حل سي عاصي رجول للا - ديد > دوسعف وما هع دم در نييك لدي تست
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 نايف ةتننو هب ةياتفآلا ق فالخلا ءاوغا د عمو راو آو عاضجألاب

 غمس : ةأغب هولئاقم ناكب 209 . : امهتع هللأ ىضر

 49/1 : نكي بألا بيبصو زذ يأ هتغياتم ل نسا نب رامع

 نديزمامالا ناك« ه عو : هنامز ىف شساثلا سأر ناك باطلا نب رمع

 ىنأ نم ضب ةتيلوم ؛ ه1: : هنقر نع شأثلا دقبأ نم نيذبأملا ند لع

 4994 : رتاوتلاو عامجالاب هتمامإ توبث « 4م. : كلذ فراعتو ركب
 . ا : ركب ىبأو لوسرأا دغب سأنلا لضفأ وه 1

 0 مدح :برعلل تناك د : ةوم نأ ىرت دوييلا نم ةقئاط - رس

 . ممم, : ىنايعلا ز دوضتملا مايأ ربظ قدلا ىنابفصألا ىسع وبأ وه أبسمم وم

 (غ)
 مامال ربشألا ذيملتلا ء ىو ة .طابلا لع هدر - (مالسالا ةجح) ىلاوغلا

 ص : ةفسالفلا ىلع در ا ىف نيم رلا مامإ تافل وم نم هتدافإ « ف : نيمرحلا

 (ف)
 ل: ىنادحلا ةلودلا تفيسب هّوايتحأ - ( فوسأي ملأ 0 ى ب أرائفلا

 ؟م(:ىو وقلاو عئابطلاراث ! نم دانسفلاو نوكتلا نأ ىلإ مجاهذ - ةفسالفلا

 0 ل
 ى : ةنمللا لقأ عضم ليكستلاب هزمأ نابل رداقلا

 أذه عفد خهتل واحم ٠ : ”ةم : اهنغلو امد ىللغ للملا لذأ .قافتا  ةيردقلا ظ

 ١ م : مودع بمللا

 .ك : ىف 0 ل ل اطماكلا ءانثلا ةلقن - ( ةلاشترلا بحاض ) ىريشقلا

 « ءاكحلا يرأت » هباتك (  نيدلأ لاج ) لفت
 « انكو رس ةعاطلا وه ناميإلا نأب ةلوق -( سابغلا وبأ ) ىنتالقلا

 . مه+ : ضقنيو ديدي كلذلو
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 | كتل
 ز :ةيمالّسإلا ةفنلفلا ف عجرم ءاتيقننبا د هباتك - (قرشتسملا)وم ىداراك
 بهم ةئسف قتلا ارك نب دمع اتتيعز ٠ يسجتتلا ىف ةيلاغ ةقرف  ةيماركلا

 ابضقانت ع4 5 ء 9 : امج ىلاعت لأ مهتيمشت من: ه ”مو ةثس وأ

 مأيقب لوقلل اذ زيصم ءىم: هب ىرابلا فاضتا و ىنن:عم ًاثداح الؤق امتاثإ ق

 . ؟ؤ- ناشللاب رارقإلا طقف وه ناعإلا ؛ىبب : ىلاعت هللا تاذب ثداوح

 0 ةقيقحلا ىلع أديم هنوكب فصتيال ىرابلا - (منم املا .أ ) ىغكلا

 ًاعيعم ىرالا هتيمست ؛ 4 ةحفص اضيأ رظنأو د5 هعابتأ تافسعت ضعب

 ىربال و ىرب ال هللا ؛ 7و : اهقئاقح لع تامولعملا ًاملاع هوك هانعم , !ريصي

 . 817/5 : هريغ الو هسفقن

 نيب ةنتفلاو نيمرحلا مامإ مايأ دادغبب ريزولا - (رصن وبأ ) ىردننكلا
 . ن: ةلرتعملاو ةرعاشألا

 نيمرحلا ماعإل « ةيماظنلا ةديقعلل » هرشن ( ةمالعلا يش ) ىرثوكلا
 ديدج رشم ةيأد ناخرؤي داشزإلاو لماشلا ىا ؟ نأ ىف هيأز ءذ س

 ْح مالكا ع 2

 م
 رظناو ١ ++ : زيحتملا وف رهؤجلا نأ ىلع محالطض!  تؤئتلكتملا .

 وأب 23. ةخفص
 ز:تالاقللاب ابْزأ عم رج و رظنلانغ تبن -(قتابعلاةةيلخ اردت لعلكؤخملا

 :اولزلزوأ ظحف نيت دولاب نشيرقفصو  مالسلاو ةاللصلا هيلَع ذمم
 لتر سوم : هتازؤتتم ؛ ل66 موه م: ةوبت تاث] ىف لوقلا ؛ ؟مم#
 . ممم : نآرقلا ريغ هل تاكو مم

 , ةيمآمإلا قرق ىئدحإ ةيرقابلا ةقرفلا بسنت هيل] - رقابلا نيسحلا نب دمع
 هدم : هزجغ ةنس هلا



 .ٌةورك

 . مو: ةيماركلا ةقرفلا سسؤم  ىناتسجسلا مارك نب دمح

 .ى : ةنسلا لهأ موصخم هليكنت - نيكتكبس نب دوخ
 ل : دادغيب اهؤاشنإ  ةيماظنلا ةسردملا

 ؟م١ : ديعولاو دعولا يف الع درلا  ةئجرملا

 نويلسملاو هللا ىبأيو ه هبف ءاجشيدحهتياور (  روهشملا ثدحلا ) لسم

 0 مس: « ركب ابأ الإ

 عيسملاب ةملكسلا لواح وأ داحتا فىراصتلا بهاذم  مالسلا هيلع حيسملا

 . معو ,.ي# : هتأزجعم ىف دوييلا حدق نالطب ؛ هز ءه٠مءة45 4م

 ى : اه نيكتكبس نا ليكستت  ةيشملا
 ٠+ : ندلا هايإ لوسرلا ةيلوت ةرهش  لبج نب ذاعم
 ىلإ هقيرط ىفوهو همس نم ىعختلا رتشآلا ىلع هسد (  ةفيلخلا ) ةيواعم

 ٠ مه 409 : ىلع لبق نم اهيلع ًايلاو رصم

 نيك-ةكبس نبا ليكست ؛ ح : ديلقتلا ضفرو لقعلا اهديجمت  ةلزتعم

 اهتأشن« ل : نيمرلا مامإ مايأ ةرعاشألا نيبو اهئيب بصعتلا روهظ ؛ ى ب اج
 رهاوجلاولخ ءوال : علا ابفيرعت « م : القع رظنلا بوجو ,ه < : اهؤامسأو
 تافصمودعملل ,ه٠»+ :نيعرف ىلإ ابعرفت ؛ عه : ؟5 : م : ضارعالا نع

 ءومم : ةثداح ةدارأ هلل اهتاهثإ «ء*+ : , نيلثلا » ابفي رعت عوج : تايثإلا

 هتل نوتش ةرصبلا ةلزيعم ضعب « هم : عناعأ ةلالد نع ابخويش بارضإ

 ةرصب ةلزنعم ؛ وذو « هم وز ؛ هم ١54 : ل ىفال ةتاث ةثداح ةدارإ

 اهتلواحع نالطب ؛ ++ : بئاغلا ىلع دهاشلا ىف ماكحآلا ةلالد اناحأ نوضقني
 بم :رصملاو عمسلاب هللا فصو ىف اهمالك ء دب : هسفنل ادي رم هلأ نوك عنم

 : مك : كلذ ىف مهبهذم سأسأ : 79 : تافصلا ىفن ىف اهقافتا ؛ اهدعب امو

 مولعم اب نيملعلا قلعت ماا بز انك: هتودح لاح رودقم ريغ ثتداحلا

 د عجول

 ريغ ىف ىلاعت هلل 3 005-5 تادارإ نودمتعي ؛ 1١ : امهلئاع بجوت دحاولا

 : مالكا ةقيقح ىف موطبخت 0 ٠١ 03 ١!ءم : ثداح هللا مالك 3 55 - لاع

 تاأفص نم اكتم ملكتملا نو ٠١4: : سفنأاب مناقل مالكدلا مراكن و

 فالخلا ؛ 1١١5 2ل تارجيعملا تاثإنع مثدص ؛ 1١١54 20أا لاعتإلا

 ى# فكأ : هب روهام مودعملا ؛ ا! :١1١١ مالكلا ةفص ىف قيقح ريق

 ةيعسفلاو مسالا سب مهتي ودل 3 1: 6 دوجولا نع ةدنأز ةقص ءاقبلا نوك

 كاردإبكردمأ دهاش كردملا نأ ىلإ مومظعم راص ؛:ت55ذأ : ةفاصلاو فصولاو

 :عناوملا 019 :ىئرملاىئارلا نه ثعبفي عاعشب نوكي ةيؤرلاب كاردإلا ء د5

 : هل ريغلا ةيؤرو هةسقن هللأ ةيؤر ّى مهفالتخا ء الاول ةيؤرأأ كاردإلا نم

 داقتعا 5 0 ةيؤرلا عنم ىلع « ىنآرت نل ه ةيأب مال دتسا نالطب ء ربك

 نا لع ميعامجإ :اؤ مك : اطاات ةيؤرلا زاوج كفدعي نآك ىسوم نأ موصحت

 ٌُّى زو م ةداعإل حلصت 5 ةئداملا ةردهلا ( أملا © مهاعفال نوقل 5 دايعلا

 ؛ م. .: هلاعقأل دصلا قاخ َّئ اهببشو ابمصع رهو : ةلخا ىلع هتداعإ لقعلا

 نمضتيال مكوصأ لع قالا ء "ها ىلخ ذ ةيدشلا هذه رضع لع درأ

 « 15 : لالضلاو ىدهلا ىف مهبأر « م. : عارتشالا فالخي تاذ تايثإ

 :ثداحلاو ميدقلل ًارودقم نوكي نأ ليحتس هثتودح لاح ىف ثداحلا ء بو

 : أذه لع درأأ مالا تاراضملاو تافاتخلا قلعتت ةردقلا ؛ 1489 ١ ١"

 نم ريخ وه ال ديرم برأأ ؛ ممم وم. : هنالطبو دلوتلاب لوقلا ءمبع
 : روصملاب هللأ ىلع ماض كلذ لوقلا : 2#: تارواظحملا ال 2 دايعلا لاعفأ

 مالسلا هيلع ميهارب ؛ ؟م : رمال دارم هن رك نمضتي ”ىثلاب رمآألا : ع5

 ةقص بسك ةدارالا 55: املاح كلذ ليت لب 3 هدإو سيد رمؤي مل

 ءام. : ارش هريثعت ام ديربال هللا نأ ىلع مال دتسا :؟؛و4 :' اج دارملا

 ' دايعلالاءفأ نه رشلاو ريا "جل: المع راص صيصختلا هلخد اذإ مومعلا

 هيدي يريد تس وو هي سس ج١ 2



 4 لع فلا قانش هللا قيفوت "مع : ىلاعت هللا تارودقم نع ناجراغو

 : لوقعلا كر أدم نم سييقتلاو نيسحتلا ؛ م. . ووو : :هدنع نمي ديعلا نأ

 ,م مو: ىلقعلا رظنلا :كرديأم امهنمو 3 ةمسديلاب كرديأم حبقلاو نسملا نم ؛« ؟همب

 ىتح هجوأل سو مالألا ب ف الا ليج ل هلكك لذ ف مهيلعد رأأ

 اءدأم بايمن ل افطالاوما ملاماليإ قوط وصأ اسجل م لا افطآلا مالا

 هتعدأ أمف ةأنثعملا ىلع درلا ؛ خ١٠ ؛ ؟/: ةأرعمملا مزلب رع أ مهتعدبملا نيخس انتل

 مالملا ىف اهئارآ بارطضا ءجمح مب : هوجول ماليإلا نسح نم
 درلا ؛ موه : هلاضفأو هلاعفأ ىف ةريخ اهمأر ىف هللا سيل ؟ ؟ميب : حلمألاو

 لطي كللذب اهوق ؛ موج : القع م 2 ةتلاو نيسحتلا ىف راثلإ لهأ ب اةعب اييلع

 اهراكنإ ؛ مرج ع ءايلوألا قحف كالا قارخأا زاوج اهعنم ؛ ؟وو : ردقلا

 هدايع هللإ لضينأ زيوجتب ةرجعملاةل الد ىلع ابضارتعا : مم : رحسأأ دوجو

 : ةرجعملاةلالد هجو ف ةئسلا ل هأ نم : م أيعمجاجح , مجمع ع ةنسلا لهأ ىأر لع

 عملا ةلالدب لوعلا اه بقتسي داك ال سعب

 : كلذ ىف اهلع درلاو : ةعيرش ةدم ءاهتنا نيب امإو ءاتباث كح عفربال خسنلا

 نم رعسلا ؛ م4 : كلملا وه قزرلا . م_+ : هلجأب اتيم سيل لوتقملا ء سو
 ةداعال |موعنم مر : تمدع أذإ رهاومجلا ةداعا زاوج . مدي : داعلا. لاعفأ

 داتلاو ةنجلا قلخ ابئم فئاوط راكنإ ؛ مب#» . ضارعألا نم قسال مف

 5 : لوسرلا قدص ىلع ةزجعأ

 لوقلا ف اهيلع ضارتعالا :ه "ىلا <: بجاو باقعلاو مح باوثلا ل

 جدأو وخلا ابتقفاوم برم : تادايعلا ىه مانت م كيب أتلا ىلع باوثلا قاقحتساب

 . 520 نايمج و ند ةقأأ ل عض 3 دولتلا ٠ ب :اتلا ريغ قاقحتس | ىلإ ريصملأ 8

 ليم 4 0 : ؟"مخ تاعاطلا باو طيحم ةدحاولا ةريبكلا نأ اه ريهامج 0

 لوق ن . ايقابطإ ب جراولاك ةعاظلا وه نامالا نأ ىل ىلإ اهنم ريثك

 . 406: متح ةبوتلا
 : : حلمالاو حالصلابلوقلا َّق نويدادخلاو 0  ةيرصبلا ةلزتعملا

 تايجاو تايثإ ىلع قافتالا عم مهتاوخ ]هب لاقام مظحم مراكنإ 0

 هع نإ ع

 , مهم درو . نيدادغلا ىلع دزلا دعب مويلع درلا ؛ "مح . ىلاعت هللا ىلع

 ؛؟ملإ : اقحتسم هعوقوأ نس هنأ الأ باقعلا طاقسا زوجي ؛ ؟99 2ك35دل/

 00 موب : لضف هنع زواجتلاو , لدع صاعلا باَمع
 درلا ١ ؟مبب : ايندو انيد حلصآلا لعف بوجو  ةيدادغبلا ةلزنعملا

 ؛ 581: مهتم فئاوط دنع باقعلا طاقسإ زاوج ؛ وج ؛؟94 ؛ 9و : مييلع
 ىلع رصملا باقع هللا ىلع متح لب. « وفعلا زاوج مدع نوري مهنم ريش

 .؟95 دبألا

 7 ب كارتالل هعانطصا - ىسانعلا ةفلخلا للأب مصتعملا

 ولخ اهزيوجت 2 :١8 ض !رعاآلا دوجو اهنم فئاوط راكنإ  ةدحلملا
 ماعلا نأ مرمظعم ىرن 454 اييلع درلا ءي»# : ضار علا ت0 نم رهاوجلا

 ما: عر هلاب اهؤازبتسا ؛ م4 « ؟و : هيلع وهام ىلع لزم
 , عدبلاو م اوهآلا لمأ ىلع درلاوهيبذتلا باتكب حاص - (نيسحلاوبأ) ىطلملا

 * م مم : ةرصبلاب ناك لازتعالا روبظ ل اوأ نأ دكت

 م مورلاب ربظ ىذلا اكلم ىلا بسنت ةيحيضم ةقرف  ةيئاكلملا
 ىأف ءاضقلا ىلع ىروتلا نايفس دارأ (  ىمابغلا ةفيلخلا) ىدبملا
 ١١ : روبشملا لوزنلا كثريدح هيف ماج . كلام أطوم
 ةملكسلا داعأ قد مالسلا هيلع ىسيع ةضراعم ب مالسلا هب هلع قسوم

 ؛195:هدوجو ريدقت ىلع هل اءاطخ ناك ىلزآلا هلأ مالك ى. :هيف اطولخا و أ

 ديب أتي هرابخإ 4 ؟ملو ء م6 ؛ 1م : اهزاوج ليلد هللا ةيؤر هلإؤس ك7
 احدق يبلقني مالسلا امهبلع دمتو ىسيع تأ: زجعم ف دوويلا حدق ؛ هتعبرش

 .٠ م:/ ةحفص رظناو , 811400 1 : ىسوم ةزجعم ف

 « ةيبرعلاو ةيدوويلا تافسلفلا نم جي زم ه هباتك (  قرشتسملا ) كنؤم
 | 0 : ةيمالسالا ة ةفسافلا عج رف

 هر ٠ ش

 !اءءبه "6 ماعدنافو « ةقراذألا خيش وها -قرزألا نب عفان



 هن وألا لس

 انامحأ هعابتأو هتقفاوم , ةيراجنلا ةقرفلا شيئر -( نيسحلا 9 )راجل ٠
 , بي : هللا ةدارإ ةلأسم ىف هيلع درلا ؛ دع : ةلزتعللل انامحأو ةئسلا لهل
 زاب هرنغالو هدفت ىرب الو ىربال هنا ناب هلوق

 : هللاةدارإىف اههذمىلع درلا , ج» :راجتلانيسحلاىأىلا بسنت  ةيراجتلا
 ضعبل دي رع هللانإب :ابضعب لوق « د, : ةلاسملا هذه ىف تاضقانم ابمازلإ ء قب
 ,دابعلا لاعفأ قلاخ هللا نأ ىف قملا لهال اهتقفاوم ءابو : هسفنل تادارملا
 ١١1١ : مالكلا لعف نم ماكتملا ناب لوقت اذه عمو

 ١٠ه: نآرقلاب ىنغتلا ناسحتسا ىف اًيدح هتياور  ىاسنلا

 ةيئاكلملا ىه نايرخآلاو , ثالثلا ىراصنلا قرف رايك نم ةقرف  ةيروطسنلا
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 ش موه: ةقلتلا

 لالسهتسا
 ا

 رصعلا حور ب 3

 فاؤولا ؟

 باتكسلا ملل

 مالكسلا لع ةسارد ىف ىأر -

 بغل ولأ ةمد

 رظنلا ماكحأ ىف باب :

 كشلاو لوملاو مارظنا ةداض» ىف لصف ب١

 ملعلا لصحي رطتلاب » ب «

 دسأقلا رظنلاو حيعصلا رظنلا » ب +

 ةلدألا ف »

 اعرش رطنلا بوحو » ف

 معلا ةقيقح باب

 ثداحو مق ملحلا لصف :

 اهدادضأو مولعلا » ب *

 ةيرورض مولع لقعلا #3

 ماعلا ثدح ىف لوقلا باب

 مدقلا مدع ةلادعتسا ىلع ليلدلا ىف لصف

 معناسلاب ملعأا تايثا ىف لوقلاب اب

 تافصلا نم ىلا## هلل بجي اق لوقلا باب
 ىلاعت هللا مدق ىلع ليلدلا لصق ب ١

 هسفن ىلاعت هللأ مايق 2 |

 ثداوحلل ةفلاخلا هللا تافس نم +

 نيفالخلاو نيلثلا ىث» ا 4

 هب هللا فاصتا ليحتسي اهق 3 به

 ةيماركسلل افالخ امسح سيل ل هللا نأ ىف ه ا
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 ضارعألل هلأ ا لويق مدع يف لصف مس#

 ارهوج ىلاعت برلأ 0 ىلع ليلدلا ىف » لم

 ىراصتلا ىلع درلا ىف تكن ىلع سيصننلاو ش

 ةئادحولاب ىلعلا با

 كيرف ملاعلا عئاص لصف -

 سبعا مي“ ىناعت ىرايلا 0 -

 أ. ماش « قئاذ هنأإ ىلاعت ىرايلا فصوي ال » -

 مهلا سا سلا نع دوجولا ريتسم قاب برلا » 598

 تافصلاب معلا تابثإىف لوقلا باب

 ش اهيركدنم ىلع هرلاو لاوحألا تايثإ ىف لصف ب
 هيركنم ىلع درلاو بجاولا ليلعت 0
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 ا

 جا مج

 ةثداح مولع تاشإ ىلإ مهج بهذ »ل +

 هأث رمأ ملكتم هللا » .
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 ىسشتلا مالكلا ةلزرنعلا تركتأ ه
 مالكسلا هب ماق نم ملاكسللا #8

 نيفلاخلا هيش اه

 ةيوشحلا دنع يدق للا مالكد» ب
 ةءارقلا ىف لوقلا » ١

 ءورقأا يف لوقلا » - ؟*
 فحصللا ىف الاح سيل للا مالكد 89

 عاومسم للا مالك» 4
 مت هللا مالك لازنإ ىنعم » 8

 دحاو هللا مالك ١15

 تازلا تاقصلا ةرياغم مدع  اا/

 ءاقبلا ةفص ىف مالكلا» -

 ىلاعت هللا ءامسأ يناعم ّق لوقأا

 مسالاو ةيمسقلا ىف مالكلا-١
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 اك جهه

 ىلاعت دنيا ءامسأو عرشلا لصق ل ؟
 * ىلاعت هيا ءامسأ ىتاعم » ب +

 هةجولاو نلزيعلاو نادياا - 4

 ىلاعت هنا ىلع ةيؤرلا زاوج تايثا باب

 كاردإلا تايثاىف لصف ١

 ةسخ تاكردإلا ه8 ل ؟

 يدب نأ, زوجي دوجوم لك ؟

 ىلاعت هلئأ ةيور 2# ب5

 . قفودلاو سمللاو مشلاو ةيؤرلا نيب قرفلا » ما

 لامعألا قلخ ىف لوقلا باب

 امرت دعلا سيل لصف لو

 هلامفأب هتيلاطم نيو هماسحأو هناولأب ديعلا ةبلاطم ني قرف 6
 اهرودقع ةثداحلا ةرسقلا قلعت » ا

 عبطلاو متحلاو لالضااو ىدهملا ىف » -4

 ايكحو ةعاطتسالا ىف لوقلا باب

 قبت ال ةثداملا ةردقلا لصف 5

 اضيا ةثداحلا ةردقلاف »

 ' ىلاعت هلل رودقم هثودح لاح ىف ثداخلا » دج دمهم اع

 دحاو ةثداحلا ةردقلا رودقم » -

 قاطيال ا فيلكتلا »
 ' اهوممو موعطلاو ناولألا ىلع ةردقلا »
 مق الام ىلع نا ةردق » م«

 هقوتلاب نيلئاقل ىف ع درلأ ىلع لمتش -
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 ْ روحتلاو ليدعتلا ّق لوقلا باب

 حيبقتلاو تياسحتأا 2 لصق 5 ١

 فاوأ ديعلا ىلع القع بحاو "ل هنأ ىف 3 5

 .اهماكحأو مالآلا 9 #0

 اضيأ ضاوعألا ىف »  غ
 عحلصألاو حالصلا ىف لوقلا باب

 فعالا ف لوقلا لصف

 تاوينلا تانثإ ىف لوقلا باب

 .ابطئارشو تازجعلا ىف » * 
 تازوعلا نع اهزيمتو تاماركللا تايثإ ىف » +
 هب لصت امو حلا ىش » ع

 لوسولا قدص ىلع ةزدعلا لدت هن ىذلا هولا يف لوقلا باب

 ةزجعلا ريغ ىبنلا قدص ىلع ليلدال لصف ١
 ةرحمملا ةلالد ىف طرش هللا ىلع بذكلا ع انتمأ 8# ذ*

 ملسو هيلع هللا يلص د انيبن ةوبن تايثإ ىف لوقلا

 خسفلا ىف لصف ١
 ملسو هيلع هللا ىلص فغ تازجعم ىف تا

 ْ نآرقلا راجعأ هوجو 5
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 ةدأ بعإلا باب

 ا
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 تلا ةيواس

 عمسلاب ةقلعتملا ةرخآلا ماكحأ نم لح باب

 1 ش ش هانعمو مورلا ف لصق ١
 رانلاو ةنملا ّق 2 تعا

 فحصلاو ضوملاو نازيملا طارصلا ىف ب

 درلاو لامعألا طابسإو باقءلاو باوثلا ىف باب

 ديعولاو دعولا ىف ةئحرلاو جراوخلاو ةلزرعلا ىلع

 ديبأتلا ىلع باوثلا ىف لصف ١
 ديعولاو لامعألا طابحإ ىف لصق ب ؟
 ةلزتعملا هلع تاعاطلا باوثل ةرييكلا طابحإ ىف سا #

 ةرييكسلاو ةريغصلا نيب قرفأا ىف
 ٠ ةيصعملا ىلع اريهم تام نميق ف ب ©

 ةعاقجلا ف م ه5

 ماكحألاو ءاسألا ىف باب

 ناعإلا ىنعم ىف لصف
 هناصقن و ناعألا ةدايز ىف »  ؟

 ةيوتلا باب

 ةبوتلا لوبق ىف لصف .- ١

 ةبوتلا بوجو ىف » اس ؟
 ضعللا نود ضعبلا نع ةيوتلا ىفه ذا

 مهنلا 25 َّى هد :

 ؟ ةيوت رفاكلا ناعإ له»  ه

 بنذلل دئاعلا ةيوتىفه 5
 ةمامإلا ىف لوقا

 رابخألا ليصافت ىف باب

 هب ةمامإلا دهتعت ام رك ذو هتفصو رايتخالا ىف باب
 نيصخشل ةمامإلا دقع ىف لصق

 مامإلا ملخ ىف » * 
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 ةاعصلا نيب لضافتلاو لوضفللا ةمامإ ىف » ٠
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 ءاردصضإ

 لغرف نسح مشاه ىيحي روتكدلا ذاتسالا ىلا باتكلا اذه ىدهأ

 ٠ نيدلا لوصأ ةيلك ديمعو « رهزألا ةعماجي ةيمالسالا ةفسلفلا ناتسا

 « هقلخو هملعل اريدقت ٠ اطنط ىف رهزالا ةعماج عرف

 اقسلا ىزاكح دمحا / د



 : ةظحالم

 ةيتكم ةطوطخم ىلع « رصم رصم 7 ىق ةرم لوأل باتكلا اذه عبطي

 ةيرصملا ولجنالا ةبتكمل رشنلاو عسبطلا قحو « ايكرت ذ ىف ثلاعلا دمحأ

 ٠ ةرهاقلاب ديرف دمحم عراش

 م اةال/ 9 تاه 97*112 نئلوالا ىداسج

 نمابضتلا راد ةعبطم

 ىلعوظال - ىئماس عراش م:
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 1| ضر وم

 < ميركلا ىمآلا ىبتلا ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ٠ نيدلا موي ىلا ريخلاب مهل نيعباتلاو « نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو

 دغب افأ

 < دمحم نبأ « فسوي ني « هللا دبع نبي« كلملا دبع )١( خحيشلا ناف

 نم رشع نماثلا مويلا ىف دولوملا « ىلاعملا ىباب ىنكملا + هللا دبع نب

 نيرشعلاو ىناثلا قفاوملا ٠ ةرجهلا نم ةرشع عستو ةئامعبرا ماع مرحملا

 مويلا ىف ىفوتملاو ٠+ داليملا نم نيرشعو ةيئامثو فلأ ماع رياربق نم

 « ةئامعبراو نيعبسو نامث ماع « رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو سماخلا

 نم نينامثو ةسمخو .فلأ ماع سطسغأ نم نيرشعلاو سماخلا قفاوملا

 ١ هاللتلنلا

 ةفسلفلا ملع وهو - مالكلا ماع ىف + ردقلا ليلج اباتك فلآ دق

 لوصأا ىف ةلدالا عطاوق ىلا داشرالا » : هامسو «  ةيمالسالا

 ٠ « داقتعالا

 د دع د

 حيشلا وه هدلاوف ٠ نيدو ملع تيب نم هللا همحر  نيمرحلا ماماو
 هتاةيعفاشلا تاقبط.ىف.#ىكبسلا»ا ركخا دق ٠ هللا دبع نم: قوي قب هلا 5

 ناكق ٠ نيج اريثات (5) هدلو :ىف رثا دقو ٠ قلخ ىلعو املاعو ايقت ناك

 : دومحتب قيلت ةيقو ةروتكذلل نيمزحلا ماما ىنيوجلا : : رظنا )0(
 * * ."برعلا مالعأ ةلسلس

 م“ ىيحي روتكدلا ذاتسالا "زنيزعلا اتقيدص لثم' نيمرحلا ماما (*) *
 .!ماظعألا :نيملسملا ةمكآ نم اماما ارنا ةدلأو قاف ٠ لغرق نسح

 : كالا هج



 « زاجحلا دالب » و « دادغي 7 ىلا لجو دقو ٠ فلس ريخل فلخ ريخ

 نم غلب دقو ٠ .ىتفيو رظاني « :تاونس عيرأ « ةمركملا ةكم ذ» ىف رواجو

 بقلي .هبيقلت ىلع .نوملسملا ضرح نأ + ايتفلاو ةرظانلا ىف ةداهتجا

 ٠ ةدوهجي مهنم افارتغاو + ةل اميركت 4 نيمرحلا ماما

 ىلا داشرالا » :تيضلا خقاذلا .هباتك نيدلا لوصأ ملع ىف فلا دقو

 روتكدلا : هب ىئتعاو ةققح دقو « داقتعالا لوضأ ىف ةلدألا عطاوق

 نمو.* « رصس » ئق - معثلا دبع ىلع ذاتسآلاو ب ىبوم فسوي ةمحم

 ىف 4 م 19741١ ةنس ةينننرف ةمجرت عم « ىنايسول قرشتسملا انهلبق

 يس + نسوا »

 ؛ ملاعلا ثودح نعو « ةفرعملا ةيرظن نع باتكلا اذه ىق:ثدحت دقو“ >

 ٠ ةتافصو للا نع ثدحتو.٠ ملانعلل“قلاخنلا وه لإ نا قييين

 ءاوتسالا ةلاببسم : اليوط نيل تملا لاب تلخش ىتلا .لقاسللا نمو

 رهقلا ىتعمباذه داشرالا باتك ىف فلؤملا هنواو ٠ شرعلا ىلع

 ٠ لاحمعألا .قلخ ةلاسم نع: تدعهت مث ٠ ولعلاو :ةبلغلاو

 نم ناسميالا هيزي هنئأو ءىشث لمك قلاخ شا نأ تئقاآف

 تازجعملا نيب قرفو « ةزجعملاو ةوبتلا نع ثتدحت مث ٠ ارايتخا هدابع

 وه هلله دمحم ةوبن ىلع ليلدلا نأ نيبو ٠ ءايلوالل ىتلا تاماركلاو

 ءايبنالاو ٠ هلَط هفك ىف ىصحلا حيبست لقم « ةيسحلا تازجعملاو نآرقلا

 نبيع ىهنلاو فورعملاب» رمالاو ٠ نشحاؤقلا تم نوموصعم مامالا ىدل

 هتبثاو ©« تاومآلا نم ثعبلا ىف ثدحت مك ٠ ملسملا ىلع نانجاو « ركنملا

 ٠ ةيلفعو ةيعمس ةلدأي

 هللا نم لضف باوثلا نأو + نآلا ناتقولخم رائلاو ةنجلا نا : لافو

 هنع ةمامالا نآنبدبو ٠ نينمؤملا ةاصعل ةعاقشلا تبثآو « نيقتملا يل

 : هع هللآا يشرب 8 ىلع.» ىلع ضني مل ع ىبخلاو ةيرايتخا نيملسملا

 5 ظ ظ 0 ٠٠ ةيماطالا. لوقت امك

 انف ان



 : « داشرالا 2م بانك حرش دقو

 سض 11١51 ماع « .ةارملا نبا © دمحم كنسي نب ميهاربا ١

 ظ 0 ٠ ىعفاشلا ىلع نب رفظملا نب رع ؟

 000 4 داشرالا حرش ىلع داعسألا ) بحاص ب

 ه1 1 فيتا ؛ 6 « رضاخن نيا ناملس « مساقلا وبأ  غ

 ؟ ةوميمب نب ربكي رويس

 | طيس اظادقلا ٠ دهس. فتوي رزج ميار ك + قادتللا وبا -»

 . .« داقتعالا ىف داشرالا

 اذه عيطنو ايكرت ىف ثلاثا محا ةتكمي ةخسف نع روصم' 21 مقرب

 0-0 1604 ا وسل ىف 1 « ةرقناب تل ةئلك دبمع ٠ ىاتآ

 نيخأ قس 1 رمل ئدامح زهتش قف م نيرشعلاو ىناكلا 2 دحاألا ماوي

 . 1( ةكام عبو نيئامثو

 , « نوميم نب ركب وبا رسفملا ةركذ ىدلا « داشرالا » ص انققح دقو
 . م» سوم فسوي هي روتكدلا 3-1 ىذلا 45 دانشرالا ١) باتك ضن ىلع

 ىف م 15 يي رج 1 قق عربا ؛ معنملا دبع ىلع / ذاتسألا ةليمزَو

 فقورف اندجو دقو (ط) زمرب عوبطملا صنلل انزمرو ٠ ةداعسلا ةعبطم
 © داشرالا » صن نيبو « عوبطملا « داشرالا » صن نيب ٠ ىنعملاب لحت

 .د رسفيل « نوميم نب ركب.وبأ » مامالا هركذي ىذلا



 : قورفلا ةذه نمو

 ةدرجت رظنلا دسقي مث ا (ط) نيدحوملا (خ) نييلوصالا و

 (خ) عطاق ورطل دادسلل هدانتسا عم *  (ط) ةديحب رظنلا دسفي مث (خ)
 ٠ اهيلع هسفت ىف ردقتي وه ةمزال ةفصب - ع (ظ) ءورطن الوا ذادسلل

 ٠ اهيلع هسفن ئف وه ةمرال ةفصب (خ) هدوجو ريدقت لقعلا ىف ردقت الو

 (ط) مونلاو (خ) 'مزهلاو  ه (ط) هدؤجو ريدقت لقعلا ىف ررقتي الو

 تويبكب هتوبث اطورشم هنوكو مولعلا ليبق نم لقعلا نوك نم عئاملا اذ

 لفعلا نوك.نم عتاملا (خ) دارملاب ملعلاب ةطورشملا ةدارالاك « اهنم بورض

 ةدارالاك اهئم بوريض توبثب ةتوبث اظورنشم هنوك ٠ مولعلا نع ايلاح

 « داشرالا 7 صنل انزمر دقو ٠ خلا ٠.٠ (ط) تدارملاب ملعلاب ةطورشملا

 بتاكو (خ) زمرب 2« هرسفيل « نوميم نب ركب وبأ مامالا هلقن ىذلا

 لاق : لوقي ةرمو « نوميم نب ركب وبا رسفملا لاق : لوقي ةرم ةطوطخملا

 ءرسقملا,لاق لوقيقرمو (ن) زمزب هيلا زمزي ةرمو © نوميمنب ركبوبا هيققلا

 نوميم نب.ركب وبا رسقملا لاقب تارابعلا اندحوف ٠ هيقفلا لاق : لوقي ةرمو
 ٠ مامالا لاق : لوقي ةرمو ٠ ىلاعملا وبأ مامالا لاق : نتملا بحاص نع لاقو

 مامالا مالك صن انعضو دقو ٠ ىلاعملا وبأ ماَمَألا لاق : ةرابعب اندحوق

 .٠ حراشلا مالك نع زيمتيل « دوسألا طخلاب ىلاعملا وبأ

 ضعي ىلع شماهلا ىف تاقيلعت انعضوو (ص) زمرب لصالل انزمرو

 - لقاسملا

 ةنيدم ىف ٠ نوميم نب ركب ىباآل « داشرالا حرش » قيقحت تاآدب دقو

 - ٠ نينامثو ةسمخو

 ٠ 6 :بينأ ةيلآو تلكوت هيلع للاب الا ىقيفوت امو »

 .اقسلا ىلع دمحا ىزاجح دمحأ / د 1

 مم ١ هرم 6 ر/الا : نفل ٠ كيوكلا
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 < ر بأأ 7" ل“ ذك 5

 مسن مااساتم /|

 ٠ نعآو < رسي بر

 - « نوميم نب زكب وبأ » هقفلا ظفاحلا « دحوألا مامالا لاق

 : هنع هللا ىخر

 اهعهاو « اردق اهمظعأو ؛ اعوضوم عئانصلا فرشأ ىه مالكلا ةعانص ظ

 7 تامولعم اهعمجلو .« ةفرعم

 هل ىذلا  زعو لج - ىرابلا اهمولعم ناف : اهعوقوم فرش اماف

 + .لجاكلا :كوجيولا

 ٠ هارخاو هايندى ف ناسنالا مصعت ةعانص اهنالف : اهردق مظع اماو

 ملعلا ناسنالا دتع ناك اذا ٠ ناحابتسيال هلامو همد نأ : ةايئد ىق هتدصعق

 ؛ رانلا ىف دولخلا نامالف : ةرخآلا ىف ةمصعلا امأو - زعو لج  هللاب

 نم ةرذ لاقثم هبلق ىف نم « رانلا نم اوجرخأ » ؛ زعو لج هلوقب

 )١( ٠ « ناميالا
| 

 لج هللا لاق ٠ هللا دبعيل قلخ امنا ناسنالا نالف : امهم اهتوك اماو

 حصتال تادايعلاو (8) ©« :نودنعيل الآ :©.سنالاو نجلا تقلخ امو ا: رِعَو

 لهو ٠ هنم تادابعلا حيصت مل انمْؤم نكي مل نمف ٠ ناميالا طرشي الا

 رافكلا نأ ىار نم مهتمق ٠ ءاملعلا كلذ ىف فلتخا ؟ هيلا اهب رمألا هجوتي

 لوصالاب نوبطاخم .مهنأ ىأر نم مهثمو ٠ عئارشلا عورفب نوبطاخم

 ٠ هقفلا لوصأ ىف كلذ نايبو ٠ ةصاخ

 هلك دوجولاو ٠ هلك دوجولاب قلعتي هنالف : هتامولعم مومع اماو

 ٠ هتاذ تافصو  زعو لج - ىرابلا دوجو وهو ٠ ميدق ىلا مسقنم

 )١( تايراذلا (؟) نآرقب سيلو ثيدح "0



 هلدأ ىه تيح. نم تاقولخملا ىف رظني « مالكلا ةعانض ىف رظانلاو

 - هللاب ملعلا ىلا هتلضو. اذاف .نعو لج-- هللاي ملعلا ىلا قرظو لئاسوو

 تاانمولعم معأ ةعانص دحوتالو :٠ هلك دوخيولا هل لصحتك ثقف رعو لح

 رص امنا : اهي بولطملا نأ ملعو « اذه دهمت اذاف + ةعانصلا هذه نم

 امناو « ايرورض سيل  زعو لج. - هللاب ملعلاو  زعو لج كلاب ملعلا

 ممعلا + ةعانصلا هذه ىف هي ىنتعيام مهأ نكيلف - :قرظن ئبسك وح

 .: ناد اهيلا وعدن 'ةعاتصلا هذه نا : كلذ ىف :ضوخلا ليق ملعاو

 نوكيو « هقحتسيام ىئاسنالا لضفلا ءاطعا : ىناثلاو « عرشلا : امهدحأ

 : ْ 7-5 ع 1 3- 5 هل لاح

 ءلا ال هنأ ٠ ملعاق » : لوقي  زعو لج - هللا ناف ٠ عرشلا امأف

 : )١( .٠ « هللا الا

 ٠ هللابملعلابىلاعت رمأف (9) 4 نوملسم متنأ لهف + وهالا هلاال نأو ؛ هللا

 ىئاسنالا(8)لضفلا ءاطعاامأو ٠ ةعانصلا هذهي هيلالضوتي امناهثاب ملغلاو

 امئاو ٠ ةيدارالا هتكرحو هسحب قطانلا ريغ ناويحلل كراشمو « تانبثلا

 هن روصتي ىتلا 2 .لقعلا' ىه ىتلا « ةقطانلا ةوقلاب امهتع لصفن

 ريغ ناويحلاو تابنلا هيف هكراتشي ذا ٠ هئامنب افيرش ”نميلف ٠ تالوقعملا

 قطانلا ريع ناويحلا نآل ٠ ةيدارالا هتكرحو هتايحب افيرش سيلو ٠ قطاتلا

 هتوق لامك رهظيو ٠ ةيلقعلا هتوقب هلامكو هفرش امئاو ٠ كلذ ىف هكرشي

 - 5-5 ٠ ةعانصلا هذه ىف ةيلقعلا

 ىلع ءادتعالا فقيو « اهبلط ىلع ممهلا ثعبنت نأ ىغبني اذهنو
 . 9/1 6 ٠ اهليصحت

 )١( دمحم ١4 دونه (؟) ١5
 ( 2ناضلاب لبق نم تقظنو <« ةكمهملا داصلاب ةظوطخملا ىف قطنت

 ةمححتملا 0 3

 ذا



 "5 اب
 ىف

 رئفنلا ماقكحا

 غلابلا لقاعلا ىلع بجيام لوا » .ىناعمئاوياءاتمالا لاق

 حيحصلا رظنلا ىلا دصقلا : اعرش « ملحلا وأ + غولبلا نس لامكتساب
 ٠ « ملاعلا ثدحب ملعلا ىلا ىضفملا

 هفحاو :بيترت نسحأ نم اذه ٠ بوم نبركوباسغم ا لاق

 كرحدال ناكو ٠. ملغلا ناك اني ." ةعانصلا هذه ىفبولطملا نال. الواو

 ٠ تابولطملا رئاس ىلع + هب الا ملعلا ىلا لصوتي الام مدق  رظنلاب الا

 ؛ ةمجرتلا هذه ىف « ىلاعملا ىبأ » ىلع ضرتعي اققيويش نقعي ناكأو

 ٠ هدج- ركذ هنأل - ةيعرشلاو ةيلقعلا ماكحالا نيب اهيف عمد هقأ : لوغيو

 ٠ نظ ةبلغ وأ * ملع هب ماق نم هي بلطي ىذلا اوه هنا : لاقو

 : لاق' ٠ ىعرش مكح اًدهو. ٠ لقاعلا ىلع بجيام لوأ هنأ ركذ مث

 اذهو ٠ ىعرشلا مكحلاب هطلخيالو. « ىلقعلا مكحلا درقي نأ هقح ناكو

 لمشت اهناف ٠ ماكحل : انلق اذا انأل ٠ مزليال « ضرتعملا اذه هضرتعا ىذلا

 ىلا مسقنت ماكحالا : لوقث انأ ىرت الآ ٠ ىعرشلا مكحلاو « ىلقعلا مكحلا

 الف « امهلوانتي ماكحالا ظفل ناك اذاف ٠ ةيعرش ماكحأو « ةيلقع ماكحأ

 ةذمه نم دصقملا ناك املو ٠ هركذ اميف « ىلاعملا ىبأ » ىلع نعلدم

 هي ماعلا :ناكوا + اهي ملعلا نفح قعد: لج أ ريك لاقتنلا ء ةعامعلا

 لوأ « ىلاعملا وبأ ».مامألا مدقق « رظنلاب الآ هيلا لصوملا لضوتنال

 ةعانملا اذه .ىق رظنلا نوكيالا ىتح « خلابلا لقاغلا ىلغ بحجيام

 ٠ :ىلاعت هللا رمآ بسح هلا

١ 



 ميسقتلا 2:لاك نم مهتمك : تابجاولا لوأ ىف سانلا فلتخا من

 )١( « هلوسرو هللاب اونمآ » : نلاعت هللا لوقيب كلذ ىف جتحاو ٠ ناميالا
 ديلولا وبا ىفاقلا » و « ىنانمسلا رفعج وبأ ىفاقلا » : اذه ىأر نممو

 هلوقل ٠ للاب ملعلا : تابجاولا :لوأ نأ ىأر نم نماثلا نمو « ىجابلا
 ملعلا نأ ىار نم مهنمو (7) « هللا الا هلا ال هنأ ٠ ملعاق » : ىلاعت
 . ملعلا ىلا لضؤملا رظنيلا تابجاؤلا 'لوأ نا : لاقق ٠ رظنلاب الالصحتيال
 نال ٠ ديقي لب ٠ الاسرا اذكه لسريال لوقلا اذه نأ ىأر نم سانلا نمو
 دصقي نأ قحلا نمق ٠ دعاوق ىلع سساتيو ؛ ناكرأ ىلع ىنبني دق رظنلا
 . اهلحم ئف ةيولوألا عقتل « رظنلا نم ءزج لوأ ىلا

 نم لمع رظنلا نأ .  هنع هللا يضرم « ىلاعملا وبأ مامالا )» قارو
 وسصه دصقلا نأ .ىآرف ٠ اهيلا دِصِقلا دعي الا لعفي نأ حضيال لامعألا
 د( مشاه ىبأ» َنَح ىكح ايه كل 4 5 «ئلاعملا ىدبأ)) ئلع درج ملو 5 مدقتملا

 : حيحص ريغ اذهو (« هيف روظنملا ىف كشلا : تابجاولا .لوأ » : لاق هنأ

 . ادوصقمو ادارم ناك ثيح. .نم + رظنلا ىضاقتي رظنلا ىلا دصقلا نآل
 ىلع رمتسي كاش بر ذا١٠ هيف رظنلا ىضاقتي الق «© ء«ىثلا ىف كشلا امآو

 ظ ٠ هيف كوكشملا ىف رظنيالو « هكش

 رايتخا وهو ٠ تابجاولا لوأ وه ناميالا نأ ىري نم لوق امأو
 دازو « رفعج وبأ ىضاقلا » هب جتحا امب هيف جتحاو « دماح ىبأ مامالا لا

 هتقيو « ناميالاب ٍبرعلا ِبِلاَظَي عع ىبتلا لازام » : لاق نأ ؛ كلذ ىلا
 +اهب مهظعي ةظعوم وأ « مهيلع اهولتي ةياب «٠ ناميالا درجمب مهنم
 اذاق » : لاق « ةديقع قيدحتب مهذخلاي الو « ملعب مهبلاطي نأ ريع نم

 نوكي كلذكف + هلاحو هلع هللا لو سر رصع نم مولعملا ؛ اذه ناك
 ظ ظ . « رمآلا راصعالا ركاس ىق

 )١1( دمحم (!؟]) 03 عانستلا ١4



 « نيدب نيدت تناك برعلا نآل ٠ -رظن هيف «© مامألا هلاق ىذلا اذهو

 ؛ كلذ اؤكرت مهنآ مهب نظي ذاق ٠ اهفالسأ نع هتذخأو « اهئابآ نع هتترو

 ٠ تاداعلا ىف ذيعب اذه . ةجح.  ريغب هضيقن ىلا اوراضو « رظن .ريغل

 زئاجب سيل ٠ ةجحح. ردغ َنَع « ءابآلاو فالسالا نيد « مماألا نم ةمأ كرت نذل

 ىدهلا رونو « نيقيلا جلك نم مهبولق ىف هللا لعجام لولو ٠ تاداعلا ىف

 نوكت نأ بجو ؛ كلذك كلذ ناك اذاو ٠ فلسلا هيلع ناكام اوكرتام

 لكي هللا لوسر رصع مكح <« رظنلا ىف اهمكح , راضعألا ركاس

 ٠ تابجاولا لوا نافيالا لعج نم لوقيام » ؛ ةمئآلا ضعب لاق دقو

 لوأ ناميالا نأ ئأر نم لعفي ىذلا ام ٠ ةوينلا ايعدأ ؛ نيلجر ىق

 جعبتي مأ ؟ امهعئارش ,ضقاني نضرف عم اغيمج امهعبتيا ؟ تابجاولا

أ حصي الام اذهو ؟ ليلد ىقرف ريغ نم امهدحأ
 نم ديالو ©« هب لاقي ن

 بذاكلا نم امهنم قداصلا نيبتي ىتح « امهرمآ ىف رظنلا
8 + 

 وأ < روكذلا قح ىف ملتحملا وه غلابلا : ىلاعئ اوّباماحمالا لاق

لبلا نس لامكتساو « ءاسنلا قح ىف ضيحلا
 هنا : ليقف + هيف فلتخم غو

 رثع ةينامث هنا : ليقو « اماع رشع ةتس هنا : ليقو اماغ ربشع ةسمخ

 ٠+ (« اماع

 دصقلا نأ كلذو ٠ ردن : « رظنلا ىلا دصقلا » : مامالا لوق ىئفو

 دبالف « ادارم تدرأ اذا تنآو ٠ دارطاب ملعلا ةبحصب  ةدارالا وهو

نلا :نوكي نأ بجي اذه ىلعف -. هي.اناع نوكي نإ
 ىضفلا « حيحصلا رظ

 ىلا هتاضفا دعب الا نظنلا ةزنوم: ملعيالاو .- ةدسماقت امولعم < ملعلا ىلا

اع ريغ هرظن لاح ىف رظانلاو ع ملعلا
 دادضأ نم دش رظنلا نال ٠ مل

  ملعلا باوبأ ىف عقيس ُ اذه نع ليضفتلاو ٠ ملعلا
 - ىلاعت هللا ءاش نا

 نتن
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 )١( نييلوصألا خالظصا ىف رظنلاو-“ + ىلاطهاوبازفا كمال لاق

 ٠ ٠22 «:نط ةيلغ وأ اقلع هب ما نمدب' تقظي ”قذفلا “+ ركفلا ع

 قلك ءقاينلاا خم ودتلا اذيع 1 يومي نبرككوبارسفم ا لاق

 نسيلا هنا: ىرسي نم مهتمقا# سحب ىنع نميل وأ ذتن هلع ؛ هيف راظتحلا

 هنا“: ةلتعلا' ىف تلق اذأ كنأ قرت الأ ٠ داودحملل رضاخ ادحتا نآأل ©« كحي.

 هعاؤناو ملتلا“ ٍتْورَخ تخمذا دقف © هب وهام ىلع موتلعملا ةقزفم:
 نم ةب بلطي قذلا ركفلا ها : رظنلا ىف تق اذا تتأو + دحنلا ادهب
 ركفلا هنا : ةيف تاق اذا كلذكو ."نظلا ةبلغ ةقخت لخدي مل « املع ةبن ماقا
 كين نير هتكت لخدي مل ٠ نظ ةبلغ هب ماق نم هب بلطي ىذلا
 ' 2 ذكي سيلو ميسقت اذه انتا : اولاقف ٠ ملعلا

 ةائاحتلا ةوون تقم هلا قآل + دك اذه ' نآ :ىزو نم راظنلا .نمو
 ةيلغ وأ املع هب بلطي ام رظنلا نا : انلوق ىف اذه لصح دقو ٠ دودحملاب.

 1 دحاأو ابرضن وأ نيدبرضد لومشلا اذه نوكب 0 ينادي اليا 20 َنِظ .

 املع هب ماق نم. هب بلطي. ىذلا هنأ » : هنع هللا ىضر يقل اق ئفو

 رظنلل دهن دقو ٠ نيتهجلانيتاه ىفرظتلا رفح. هنأل [مالكر « نظ ةبلغ وأ“
 هسساقلا ةقراعم نم.هنعاهلاا نشر وه ءركخ ام اهنم « اهريغ تاهج
 .< نظ ةبلغ الو املع هب بلطي الو « رظنلا, نم برض اذهو .. دساقلاب
 : هيلع هيومتلا هب. دصقي .دقو ٠ رظانملا كيكشت هرظنب . دصقي دق رظانلاو
 . .بلظ ىف رصحني ال رظنلا نأ: اذهب نيبت دقو ٠ ىئاطسفوسلا دصقم اذهو.

 , ملعلا ريغ اهب بلطي رظنلا نم بورض كانج. لب « نظل ةبلغو ؛ ملعلا
 ٠ .نلظلا .ةبلغ ريعو.

 ٍط : نيذحوملا )١(
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 ( داشرالا حرش ١ م )



 حيحصلا ىلا )١( رظنلا مسقني مث» :(كاعل اوباماتمالا ىو
ثعلا . ىلا :ىدؤي ام لك': هنم حيحصلاو © دسافلا ىلاو

 دئقذلا هجولا ىلع .رو

 « ةادع ام دسافلاو ٠ ليلدلا لدب هنم

 هجم نوشلا يف لاتقل ةفلتحلا ١ ةنويمصس كون ركوب

 روظظنلاب ملعلا نآل ؟ رظتلا نم ءزجب وه له ٠ ليلدلا هنم لدي ىذلا هجولا

 هلاقو + ليلحلا لدي هثم :ىذلا هجولا ىلع روثعلا دعب صحتي امثا « هيف

 ءرظنلا نم سيل « ليلدلا لدي هنم ىذلا ةجولا ىلع روثعلا نا راظنلا رئاس

 .«ملع : ليلدلا لذي هنم ىذلا هجولا ىلع روثعلاو ؛ ثحبو بلط رظنلا ند

 .دق ملعلا كلذ لوضحمب نكل « رظنلا ءازجل نم .نكي ملف « نيقيو « دادسو

 لدي هنم ىذلا هجولا ىلع روقعلا دنع مزلو © ثحبلا متو رظنلا ئضقنا

املع انهأ : ليق ناق . هيف روظنملاب ملعلا ء ليلدلا
 هجولاب امهدحأ قلعتي ن

 ؟ ملعلا ددعتي .هل مآ هيف روظنملاب .ىتاثلا قلعتيو « ليلدلا لدي هنم ئذلا

 :هسفت وه < هيف نوظتلاب ملعلا نأ + رظتلا لهل نم قاذحلا ةراتخا ىذلاق

 ٠ ليلدلا ةجوب قلعتي

 .قلسعت ول ذا « دحاو مولعمب الا قلعتي ل تداحلا ملعلا : ليق ناف

 ؛ .لطاي اذهو»+ ئهاقتنالام ىلا ةعبراو هتالثب  قلعتي نأ زاجل نيمولعمي

 كلذ نع باوجلاو * نطوملا اذه: ىف لمالا اذه نم؛ليلدلا مترينك قيغف

 .ناف + رخآلاب لهجلا عم امهدحا ملعي نا زوجي نيمولعم لك نا : لاقي نا

 :امهدحأ ملعي نأ زوجيال نيمولعم لكو ٠ امهي هقلعت ليحتسي دحاولا ملعلا

 «لبقلا تفرع اذا كنآ ىرثالآ + دمتمامهج هلعلا ناف ىناثلاب ملعلا عم الا

 نيلثملا دحاي كملع كلذكو ٠ دعبل كتفرعم دعب الا ةملعت نأ حصي مل

 ملع امهب قلمتف + ركل ملعي َنآ امهدحناب,ملاعلل هبألا : نيربغلا دحاأي'و ا

 * هيفا يوظنللا مطيبوأ لظانلل نوجيتل ذا .. انوه نمالا كتذكو . حلاو

0-0 
 طم: خلا + ىلا قيمق رظتلا موو
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 .لدي هنم ىذلا هجوولا ملعي نأ الو « ليلدلا لدي هنم ىذلا هجولاب هلهج عم

 .ملفعلا ةرورضلاب ايضتقم ملعلا ناك املف + مولعملاب لهجلا عم ليلدلا
 ؛ مولعملاب ملعلا ناب ءاملعلا ىضق اذهلو « دحاو ملع امهب قلعت ىناثتلاب
 هملع قلعت دقف ملاعلا ثدح ملع اذا ملاعلا نأ ىتح. © ملعلا سفنب ملع
 رخآ ملعب مولعم هنا : انلق ول ذا + هملع سفنب ملاعلا ثدحب قلعتملا

 . ةياغ ريغ ىلا لسلستيو رخآ ملع + رخآلا ملعلاب قلعتي نأ اضيأ بجول
 مدع

 . نع )١( ةدرحجت رظنلا دسفي مث ال +: ىلاعئاوثارماتمالا لاق
 : 2 . (+) « عطاق ورطل دادسلل هدانتسا عم دسفي دقو الصأ ليلدلا ننس

 لا لضوملا رظنلاب ءىث هبثا : الوميم نسيركيوبارسغملا لاق
 كلذ ىلا ريسلا ديري ىذلا ناف © نيعم دلب ىلا ةلصوملا قيرطلا « علعلا
 هيلا غلب « هكولس ىف رمتساو « هيلا ةيدؤملا ليبسلا كلس نا ؛ دلبلا
 ,مل « هكولس .ىف ايشام رمتساو ليبسلا كلت نع بكن ناو « ةلاحصال
 . ةكولسملا قيرظلاك ليلدلاو كلاسلا وه رظانلا كلذكو ٠ ادبأ اهيلل غلبب
 - ةلاحمال ملعلا نم هدوصقم غلب « هرظن ممتو ليلد ىف رظانلا رظن ناف
 : رشبآ هجوب رظنلا هسفي دق مك « ادبا ملعلا ىلا لصيال اذهو ٠ هيأ ل صوملا قيرطلا ريغ اقيرط دلبلا ىلا كلاسلاك ناك ةهبش ىف رظن قآَو
 عطاقلا اما + رظنلا ىف رمتسيال مث ؛ ليلد ىف هرظن ءىدتبي نأ وهو
 فكلاسلا ةباثمي وهو < ملعلا ىلا لصيال اضيأ اذهو ٠ رظنلا نع با رضالاك هراتكي عطاقل اماو « كلذ ريغو 6« مونلاو ةلفغلا نم هيلع ارطي ىرورصض
 : هيلع ارط ءايعال كولسلا نع كسما مث « دلبلا ىلا لصوملا قيوطلا ىف
 . هينا لا صوملا كولسلا .عانتمال « هلبلا ,ىلا لضيال اضيأ وهف ٠ كلذ ويح أ

 دع 2 2

 ظ : هديحب )١(
 ِط : عطاق ءورطل الوأ دادسلل (؟)



 نم( )٠١ ةفئاظ تركت : لق ناقو كاعتاوثاماحمالا لق

حلا : مولعلا كرادم نأ : اومعزو ٠ ملعلا ,ىبلا رظنلا-ءابضفا لئاوألا
 ٠ شاو

 ' مالك رخآ يلا «:مهتملاكم ىلإ ليبسلا فيكذ

 - 01 يةنوتمافت ةلؤع <: ةلوهيم ع رجب لاق

ريمت ىلا هيناسئالا ةؤقلا 'اولطبا تاهوسحللا نه فراعملا نأ: ميئاعداب
 

 تاسوسحملا ىف ناستالل ةكراشم مئاهبلا نال هئايبلا نع ناسنالا اهي
 مل ولو

 هد 3متر راكم قلاكح لب ٠ ناسنألا لضف لطبل . اسوسكم الإ امولعنم نكي

 ةفرعمك ةيهيدبلا اهتم :ةيرورضلاف . ةيرظن اهنمو ةيرورش اهنم : ناسنال)

ولخيال دحاولا عىثلا نأ : ناسنألا
 نمو ء لقعلاوهاذهو . تايبثالا و ىفنلا نع 

 ملنضخت كلقذكو القاغ::هئوكن ع ناستآلا جرخأ ةقف « هتنثي ماو ةثلطنأ

 ىركنم"نكلو ٠ انمونكم انتدتَع هم ناك ناو « هقاذلو همالآبو هسقتمس قاستالا

 تايئرملا ئه قتلا ةحسضخلا ةذتمت هلأ تانسوبصملا نم اوتبكي مل رظنتا

 وص زظنلا“.نأ مثا. تاسومللا و تاقوذلاو تانفومشملاو تاعومسملاو

 مكاهجملا نق قمت مقل مئاهبلا ئلع ناسنألا' اهب لا لغف ىتلا' ةليبغفلا

ناستالا هب لضفي ىذلا نكت + امازسم
 مسقي ءعالقم مك, رظنلا وه امتا 

ومعصم :متنأ له : مهل لاقيو . ماقالا ركذ امك « ههنلع مالكلا
 ملعلا ىلع ن

 ؟' نوكاش نوبيرتسم-متنأ مأ © رظتلا داسقب

 هتضعب جفني مهل وق. ناك ٠ نومعصنم مهنأ :اومعز ناف
 ذا ٠ انفعب:

 ينمو ؛ اسويدحبم نوي كا تعب ةنفيكو سوسحمب سيل رظفلا ناسف

 نمحلا قلعتيال ءافتنالاو مشعلاو: ةؤافتناو هةمدع : رظنلا لاطنبا مهلوق
 ؟ هن

 تحتسب

 مهلاجر رهشأ نمو + تانويلا له نم نويئاطسفوسلا مه (1)

 )1 سايجروج )0 ةرضاعتف# *م١6ق 211١ ةكئسع ىفوتملا « ساروحاتورب 1

 ٠ [ داشرالا ” ض ] م*ق 4٠ ةنس ىفوتلا



 مسهتأ مهؤاعدا لطني اذهو, ؛ .سوسحبلا_ىلع ا!دئاز.امولعم اوعذا دقفا

 « مامالا ركذةمك نواس مث + نياوحلا يف مولعلا راصجتا ىلع نوممصم

 اوعدا ناف ؟ ارظن هومتملع ما ؟ ةرورض رظنلا داسف متملعأ : مهل لاقيف

نلا نالطب اهب.متملع نقلا :ةروزضلل هذه مهل ليقو ٠ اوتهاب ةرورضلا
 < رظ

 « .ساوجلا ىف ,مولعلا كراذم مكرضح :تلطبأو :؛-ساوحلا نع كجيرخ كقأ

 نيبح كلذ لعفي امناو ٠ .تهابم رظنلا نطوم ىف ةرورضلا نعدم نا مث

 ىعدا « ليلدلا ةماقا هنكمي مل املف.» هاوعد ىلغ ليلذلا ةماقا نع رصقب

 ىف ةروريخلا ىعدم سفلو .. اهسفنب ملعتو « :ةملستم لبقت ئتلا ةرورضلا

 هاوعد ىف ههصخ نم ىلوأب + ءىش :تابثا موري وهو « رظنلا نطوم

 عفي الأ ةيرورهلا تامولعملا_ىف نعو ,لج هللا ةداعو * هتابكا ىف ةرورضلا

 نمف « اهل نينعذم. اهب..نيلياع ةفاك ءالقعلا نوكي نأو : اهيق قالتخالا

 هتبلطب .دقف © ىجدملا كلذ هاعدا اه اهنم نومظيال ءالقعلاو ةزورض ىعدا-

 0 : ,ةاوعد-

 مهلوق ضاقانت دقف © رظنلاب رظنلا داسف اوكردا مهنأ : اومعز ناو

 ٠ رظنلا داسسف هب فرعي « هنم-اءزج اوتبثاو « رظنلا ةلمج اوفن نيح

 ٠ ىثزجلل ةرؤرمخلاب فان ئلكلا ىفان' نأ : ءالقغلا دنع مولعمو
 0 ع

 0 ظ 5

 « رظنلا مقيثأ ذا ٠ .متنا.::اولاق ناو »: .. ىلاجظاوباماحمالا ىق

 (1):مل .« :ةرورفلا ىلا مكاوعد نودئستا ٠ ملعلا ىلا .هءادآ متيعداو
 . ةلوق رقت ىلا 5 رلخنلا ىلا اهنودنست

 هلالطبا مهيلع ركنا امل ءالؤم دوم نير كيوب قلل لاق 1 . لو ٠ لنيوممم: 3 21 5
 ليلدب انودلاطي نأ اودارآ ؛ هيلع ليلد ةماقأ نع مهزجع نيب ىتح رظنلا

 طا: هك 13
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 انتبثأ نا انأ اونظ مهنا مق ٠ انيلع سكعنت اهائيعدا ول كلذ ىق ةرورضلا .

 ٠ اليحتسم مهدنع- اذه ناكو « هسفنب ءىثلا انتبثأ دق انك « رظنلاب رظنلا .

 املع مهديفيا ٠ اذه مهلوق نع اولأسي نأ : مهتملاكم ئف ادبن ام لؤاف

 ثبعب اؤاج دق اوئاك « ائيش مهديفيال هنأ اومعز ناف ؟ اتيش مهديفي ال :مأ/

 نكت مل اذاف ٠ ةدئافلا هدمتعم مالكلا نال . مالكلا نم وعلو  :لوقلا نم

 يدعهو ب اثيش مهديفي هنأ اومعزإ ناو مالقلا دونصقم لطب * ”ةدئاف '

 :.سظفلا نمبريخي اونكمت دق ءالؤهف. انيلد -داسفا نم. هنوقوزي“ اي

 اندصق امنا : اولاق ناف ٠ مهلوق ضقاتتف - هحيمج لاظنا نولؤاحي مهو“

 : مهل لاقيو: + مدقت ام مهيلع داعي هناف +٠ دسافلاب دسافلا ةلباقم اذهي.“

 نوكب اومكح ؛ ديفتسنآل اولاق :ناف ؟ نوديقتست ل م اذهب- نودرفتستا »

 ىف اضوخ كلذ ناك ؛ مكليلذ لاطبا هبا ديفتسن : اولاق ناو « اثبع مهمالك *

 ؛ كلذب دصقملا نآل « رظنلا هوجو نم دسافلاب دسافلا ةضراعم نال « رظنلا

 وحنك اذهو + همصاخم هضراع ىذلا دسافلاب « هليلد داسف مصخلا ىري نأ

 ةرورضلاهيلعتيعداىذلاف + رظنلاب هلا ملعي ال )ميف ة ارسل وستعمل اعمل -

 ىتلا © هاوعد ؛تابقا ىف ةرورضلا اضيأ ىعدي نأ هل « رظنتلا نظوم ىغ

 : ةرورضلا ىوعد وه ىذلا دسافلا .لباق دق نوكيف ٠ رظنلاب الا ملعت ال

 ٠ هتالواحسو رظنلا لاجم نم هلك وهو ٠ ةرورضلا ىوعد وه ىذلا دسافلاب

 تابثا هئنآل « هايا مهلاطياو .. رزظنلا تأآبثا انيلع :مخراكنا امأو

 ؛ ملاعلا تدح ىف رظنلا ىف انذخأ اذا اناق ٠ لطاب وهق « هسفنب ءىخل]

 مدقئام وهو « رخنآ رظنب هتبكن اناف « رظنلا تابثا ء رظنلا وركتم اتلاسف

 ةرورض هوملع له ٠ رظنلا نالطبب مهملع ىف « مهيلع مالكلا مسقن نا نم

 ملعلا ىلا ىدؤملا رظنلا سفن نكي :ملف  .مدقتام ىلع - ؟ ارظنا ولا

 تبثن مل ةقيقحلا .ىلعو ٠ رظنلاب ملعلا ىلا ئدؤملا وه ؛ ملاعلا ثدحب.

 مهن « :كارمحللا حج رمكلا# اةقو .٠ ذم عون هاثتبثأ امنا ٠ ةسفن ءىقل؟

 امناو ٠ تاريخملا نع اخراتخا ربخلا نع اترابخا سيلف « رِمَخلا نع ربخف

 ملسعلاو « :ثداحلا ملعلاب هتويثو ضرعلا ملعي كلذكو ٠ رخآ ريخ وه

 انكر



 لوصقو ٠ ضرعلاب ضرعلا انملع ا ضرع ثداحلا)

 رضشتا لا 4 هسفنب قلعتي امك « تامولعملاب قلعتي ملعلاك اذهو » : مامالا

 ش 5 ٠ هلوق

 انرظن اذا انآل « رظنلا مكحك اذه ىف.ملعلا مكح سيل لبق نا

 ؛ نافلتخم نارظنلاف « رظنلا تابثا ىف انرظن مث « ملاعلا ثدح ىف

 يلا ضيا سو سب واس هدا ياس

 : لاقي نأ : كلذ نع باوجلاف ٠ :فالتخا الو رياغت نود « هسفنب قلعتم

 اوملع اذا مت 3 زال حصني وفعلا ف لوم ٠ ملشلا تدح نف رتل

 رخآآ ىف كلذ نيبتسو ٠ رظتلا توبق كلذب حّص « « ملعلا ىلا رظتلا ءاضفا

 :٠ لصفلا اذه

 اهملعي تامولعملا نأ : هب ديري نأ « ىلاعملا ىبأ » لوق لمتحي دقو ظ

 ريااخغت بدقف ٠ ملعلاب « ديز » ملع « ورمع ملعيو ؛ ماعلا ديز

 ةباثمب اذه نوكيف « ديز » ملعب سيل « ورمع » ملع ذا ٠ انهه ناملعلا

 تابثا ىف رظنلاو ؛ ملاعلا تانثأ ىف رظنلاو ؛ ملاعلا ثدح ىف رظنلا»

 ٍ امهعمجي رظنلا مسا نكلو :٠ نارياغتم نارظن امه ذا ٠ رظنلا

 كي

 نالطبب امطاق تسل : لاق ناف » .ىلاعئوباماحمالا لاق
 «٠ :ليطفلآ قمم. ةلوق رشتا ىلا #١ وزقتلا

 ؛ لاجملامهيلع قاضامل ءالؤه ١ بوم انيركوبارسفملا لاق
 اوفقو ع اطخلا دمالو ) هبف ىذملا حيف مهتكمي ملو ع 3 رظنلا راكنا ىف

 كلذ دنعو ٠ رظنلا مهل تبثن نأ اويلاطو ؛« نيدشرتسملا 0 فقوم:

 مل عالقعلا نأ : لاك نم مهنمف . مهتملاكمو مهتبواجم ىف راظنلا فلتخا

 الا



كلل ل“ 1 اهنَع جورخلا نوع وريو 5: 0
 ,مل اذهو ٠ ردققلا ىلإ ضر 

 61 / ءاملعلا نم ريكك هضري
 اجلم ئضاقتت الو ؛

 +. ينال

سملا اذهل لاقي نأ مامالا ,هركذام : .ىهذاقلا لاقو
 ىف رظفا : ةهرت

 ل كلذ هيذؤيسف « و امكرلظت ناف + اهيِف رظنلا بحصتساو ء ةلدآلا

 هنأ نيبتي كلذ دنغو : ملعلا ىلا رظنلا هي ىضفأ ركذأ | ناو. ؛ ملعلا

 .- رظنلاب رظنلا تبثي هجولا اذهبو ٠ فراعملا ىف رباكم 4 قئاقملل لطيم

 “ رظنلا توبقل ققحت : ام روظنم يف رظنلا سقن نأل - مامالا ةركقاق ىلع

 .« اذنه ىف هشرتسملا مكح نا : « نسحلا وبآ » بهذملا خيش لاقو

 * هل لاقيو ٠ دئاعملا ىلع بترام ليلدلا نم هيلع بتريلف دئاعملا مكح

 ارظن ٌملعي وأ )2 اةرورض ملغي نأ نم هئالظب لخي مل ؛ « لطب نارظنلا

 ددنجق انأل « الطاب كلذ ناك « ةرورض كلذ ملع هنأ : معأز معز نانق

 4 اظن ملع ناو « مالقعلا اهيلف فلتُحيال تايرورمغلاو كلذ ىف هانقلاخ

 دقش رثسملا بيرتسملا نال « ةوجولا ريا اذهو ٠ رظنلا توبث كلذ ىقف

ي رثتسي هنكل « ةقيقحلا نيف ةئاعم وم امئا
 ه' كاشرتسألاو ةبارثسالا ىوعذد

 ٠ مصاخملا ةملاكم ملاكيو « دياعملا ةلواقم لواقي نأ قحلا نمف
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 لصف

 ..كلشلاو لهجناو 82 زظنلا ةذاضم

 .. رولفتلاب ملعلا داتي (13 نافنلا » : ىلا فاشمإلا لاق

 .لييصفلا اذه رخآ ىلا (؟) « هيف كيكشتلاو « هب لهجلا داضيو « هيف

 ميلعلا ناك اذا : ليق نا 0: وم سركبويا مهلا لاق

 و ؟ ملعلل اذه رظنلا نوكي.فيكف غ رظنلاب الا هيلا لصوتيال ىبنكلا
 اذه لاقيب نأ كلذ نع باوجلاك © رخآلا دضالاب هيلا لصوقي دقلا ناك

 ضوكي ذأ نمضتمال ةلاقتتا:ايفوكو "+ لاقتفا ةقرحلا نك « ةكرحلاو نوكاك
 . ,ىتاكلا نيحلا ىلا ةقم:لقتثا نيح ىفا+“نكاتتقآ 'كلذل .نوكس اهبدقت دق
 .اميناب ملعلا عم « ةكرحلا دوجو ىف اطرش نؤكسلا مدقت دجت انكف
 : هل ادض ناك ناو ملعلا لوصح ىف اطرش رظنلا نوكي كلذكف -+ "ناذاضتم

 اا وهرو ؛ معلا: رظنلا هين ةليؤي: يذلا هجيولا بهنع: هللا: ىيقر #رمامالاا نيبو
 .لصحمالو « مهل .دجاوب سيل ملعلل ابلاط.مادامو « بلاط ثحاب رظانلا
 .ملاعلا مجن نحن : ليق ناف + رظنلا ءضقبا مجيب ملعلا هل لصحتي اهنإو ؛ هل

 .باوجلإف ٠ اللع منوك.عم نظإن اذهف ٠ رخآ.ليلد يف رظني « ام مولعمب
 ؛ رظنلا ىف رخآ ليلد .ىف ذخا اذا مولعملاب ملاعلا : لاقي نا : اذه نع

 هيولطم امثئاو ؛ هل لضحت دق هنأل « مولعملاب ملعلا لوصح هبولطم سيلف

 .ىف كلذب اع نكي ملو < ملغلا .ىلا :الصوم :الييد ليلدلا .كلذ نوكب .ملعلا
 ٠ رظنلا ءاضقثا دعب هدافتسا امناو « هوظن قاح

 0 ةهل سيل لوصفلا ضعبو ٠ ةطوطخملا ىف سيل لصفلا ناوذع )١(
| 

 ط : كشلاو 6
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 فالخ. ىلع دقتعملاب قلعتي لهجلا نأ : لهجلل هتداضم هجو نا ركذو

 ٠ ثحبلاو بلطتلا ضقاني كلذو «  هيلع ممصم هب فوضوملاو © هب وهام

 « هدقتعاام ىلا نكسو هيلا:هسفن تنكر دق رمآلا ىلع ممصملا نأل « نيب اذهو

 ءىش هل لضحي مل نم بلطتملا نأل ء هثحبو هبلطتل اداضم كلذ ناكف.

 ( رظن هيف « هب وه ام. فالخ ىلع ةقتغملاب قلعتي » : هلوق ىفو ٠ دعب

 قلعتي امك لهجلاو * هدوجو وأ ءىقلا تاذ ىلا عجرت [نأز امأ ةيفالخلا نإ

 ىف نسحألا ناكف « هل تاذ ال مودعملاو ٠ مودعملاب قلعتي كلذكف « دوجوملابن

 اذه نوكل . هب سيلام ىلع دقتعملا داقتعا هنأ : لاقي نأ ةرابعلا

 هسقق < اهروع حولا دعا اذا دك مودعملاو دوجوملا معي ريبعتلا:

 نيب ددرت ككشتلا نأ : هبع هللا ىفر نيبو: ٠ هب سيلام ىلع ةدقتعإ

 ةدابخم ؛ هبلطو قحلا ةيغب تناكف « قحلل )1١( ةيغب رظنلاو « نيدقتعم

 امل لئاق هلاق ول « رظنلل كنثلا ةفلاخم نأ ىلع ٠ نيدقتعملاب ككقتللا

 بلطلا عم نوكي دقو ٠ معي هيغبو بلط رظنلا نال ٠ فينعتلا لك فنع.

 ةرثع اهيف راد ىف لخدو ؛ دبع هل قبأ ول لجرلا نا ١ ىرت الأ ٠ كشلا.

 تايبالا ىأ ىف ككشتم .اهيف ِهبلط عم وهف ٠ اهيف هبلطي لعجو « تايب

 ِ 1 0 ٠ اذه ركتي الو ؟ وه

 : لاق ىتح رظنلل مدقتم كشلا نا ؛ « ىئابجلا .مشاه وبا » لاق دقو

 أذنه لدف « يل » ذاتسألا كلذ ب كابو . اجيبح لوا هنأ

لقا ىذعم ةقيقح ا ٠ ملال 52
 ا 5 3 00 ىف ةدوجوم 3 ق

 ٠ امهيف' دوجوم: ددرتلاف هلاو :© نيدقتعملا دنا. حجرتب هلا كشلا نع نظلان

 5 ص : قحلا ديعب رظتلاو (1)

 اناا



 ىف
 رظنلاب لصحي ملعلا نأ

 ملو « ةدادس ىلع مت اذا )١( رظنلا» ىكاعئاوباماتمإلا لاق

 :لصفلارخآ ىلا« « هيف روظنملابهلعلا (؟) لصحت « ملعلا ىفاذت ةفآ هبقعت<

 نأ ىف راظنلا نيب فالتخا ال : ادومم نير كوبا سغللا لاق

 سيل وأ طرشش وه له نمضتلا هجوى ف فلتخا مث ٠ ملعلا نمضتي رظنلا»
 وع طورشملا نأب : جتخاو ٠ طرش هنا : لاق نم ءاملعلا نمف ؟ طرشب.

 ةايحلا تناك املو ٠ ملعلاو ةايحلاك < هطربش عم الا هدوجو حصيال ىذلا
 ناك امل كلذك ٠ ةايذلا دوجو نود ملعلا دوجو' حصي مل« ملعلا ىف اطر

 ىف اطرش رظنلا' نوكي نأ مزل <« رظنلا دوجوب الا حضيال ىبسكلا ملعلا

 طرشلا مكح نا : لوقي « ملعلا ىف طرشب سيل رظنلا نأ : لاق تمو ٠ .ملعلا
 رظتلاو « ملعلا بحاصت. ىتلا ةةايحلاك ؛« هطورشمل ابحاصم نؤكي نأ“
 ظوزتتمللا انفققو سيلا ظرتقلا قاف اضياو + :هديق قال + ملعلا بهصيالم
 « تدجو اذا ةايحلاك + ظرشلا .دوجحو دنع ةلاحمال طورشملا دجوي ىتح

 رظانلل هبالو ٠ املاع ىح .لك نوكي ىتجح. ؛ .ملعلا دوجو اهدوجوب مزلي مل
 ٠ هيف روظنملاب ملعلا هل' لصبحي .نأ: < هافوتساو ليلد ىف رظن اذا نوكي نأع

 2« ضرتعملا هب ضرتغا ئذلا اذهو ٠ طرشلا مكخ رظنلا نذا .قراف دق:

 لك بحصي نأ. مزلي سيلف-« ملعلا تبحص ناو ةايحلا' نأآل « مزليال
 زوجيكلو « .ةكرحلا: دوجو ىف طرش نوكسلا نأ ىرت الآ ٠ هطورشم طرش-
 002 +. العم !ةطدوم قات

 دج .عيحصلا وللا 2:

 خ : لصحيف  ط : لصح (؟)

 انا



 دوجوب مزلي ىتح « هطورشم ٍلصحيال طرشلا نا : هلوق امأو

 ددعتت طرش اسهنمف ٠ مسقنت: طوربشلا نألا ء طورشملا دوج «: طرقلا

 هتاطورشم ةدعتت ىذلا طرشلاف . هتاظورشم ددعتتال طرشو + هتاطورشم

 ةماعلاف « ةصاخلاو ةماعلا اةدادشأاو « ملغلا اهتاطورشم نم ىتلا ةايحلاك

 ةايحلا تلصح اذاو ٠ لهجلاو رظتلاك ةصاخلاو « .موتلاو ةيشغلاو ةلفغلاك

 ٠ نييعتلا ريغ ىلع تاطورشلا هذه نم طورشم دجوي نأ نمدب نكي مل

 .هبيبجيوت .نأ حصيالو ٠ تاطورشملا هذه نم هحا و. امو هج اماو مِلِع اما

 هلع لحملا ولخب ةلاكتسال « تاطورشملا هذه نم دحاو دجوؤيالو ةادحلا

 نأ : اذه نم نيبت دقف ٠ طرشلا هءاضاقت طورشملا دحتا اذاو © دادضالا

 + ادحاو اظورشم ناك اذا نييعتلا نع اما « ظورقمال نمفاقتم ظرشلا

 ٠ هترثكو .تدوجت اذا تاطورشملا نم ادحاو وأ

 '" اهلولعم ةلجلا. باجيا هبجوي الو «:ملعلا رينلا .ولوي هلو » : هلوقو

 ٠ .لصفلا رخآ ىلا

 لولجملا اهناو - ةلولعم .نوكتال تاوذلاو تاوفلا .نم تاذ .ملعلا

 .ريبمألا نآل « ةلولعم ثاذلا نونكت نأ لاحتسا اهئاو ٠. مكحلاو لاحلا

 ابتاذ اهنوكب ةيعلا :تناكو + اناذ هتلع نوقت نأ بجول + .كلذك ناك ول

 ادلوم رظنلا نوكعانتما امأو ٠ كلذك رمألالسابمتيو , .ةلولعم نوكت نأ بحي

 .ىذلا نأ : اهنمف ء عنشلا نم همزلي امل « لظاب جرلوتلا .ناصأ .ناق « ملعلل

 مش « اعجوم « الوم املك الجر.ملكف « .ةمهسب ىمر اغا ىمارلا نأ :.لوقي

 كلذل .لعف + ميلكلا .مالآ نا : .نولوقي ديلوتلا باحصاق « .ىماولا .تام

 دعبأ موش الو + هؤازجل .تددبتو م مماظع ترخن دقو + .ثيملا ىماولا

 ةنيمجبلا ىلع دلوتلا ناك اذاو ٠ تيم ىلا لعف ةبسن نم قحلا نم ةبسن

 .دلويال رظنلا ركذت نا : مهلوق مث ٠ ملعلل لطاب اضيأ رظنلا ديلوتف « لطاب

 ركذت نا : اولؤقي .نآ مهتم" ىذثاو ٠ هدلوي رظنلا نأ : مهلوقل رسك : ملعلا

 ان



 « .ىلاغت هلا لعف نم ةرورمخ ًارطي رظنلا ركذت نأ : ملغلا دلود رظفلا#

 لاعفاو « ركذتلا”لغافل الكف ملعلا ناكل ؛ ملعلل ادلوم ركذتلا ناك ولق

 لج - هللاي ملعلاو « ةدلوم نوكت نأ مهدنع حصيال - ذلعو لج هللا

 ترا سل يل ا

 3 ٠ ”مهالنع لاحم قيلكتلا“نالظطبَو © فيلكتلا لطيلا

 رظنلا نوكي لا لس دقن ١ ملعلاو رظنلا نيب ةقالعلا نع اولأس اذاو

 ىه امهنيب ةقالعلا نا.: مهل لاقيف' ٠ ادلؤم“نوكي نأ لظب دقو « هل ابجوم

 ت هقاقي قجفانم طعم + طورشملاو ظطرشلا ةقالع

قاعلا دارأ اذا 2 لاقف 4 هب ملعلاو ءىثذلا ةداراب ,مامالا كلذ لثمو.
 ل

 هيبنتلا مدقت دق .لوقلا اذهو « دارملا كلذي .املاع :نوكي نأ هبالق « ادارم.

 2 0 ٠ 9(1) هيفا لوقلا ءاقيتسا قاع دقو « هيلع

 .لب « دارملا كلذب ائاغ ديزكأ نؤكي نأ ةهيف] مّرلي ال دارملاب ةدازالاو

 ؛ .متصلل دوجسلات هلل ةبزقث ناق' لل ابرقث منضلل دجاسلاك الهاج نوكي دق
 ؛ هين سيلا# ىلع هدقعتو# +لوفؤس وه ليو نقع اهولس سبأ
 : سايقلاب وأ كاحآلا ربخب اهيلا:لضؤت ةيبقف ةدابغ دضق اذا: فلكللا كلذكوب

 .:(9) ةفؤنظم:ىه: لب ةمولعم هدنع تسيلو + ةدابهلا كلت ىلا دصقي هناف

 ءىشلل ةدازالا كل './هارصلل ملعلا ١ بهعوتال ءىثلل -ةدارالا نأ نيت ةدنقف.

 ٠ .اكش.وأ اننلظ اماو الهه اماو املع اما « تاداقتعالا :تم اداققعا نئقتقات:

 نكي مل ثيح نم © ادارم ديري نأ « لهاذلا الو لفاغلا نم 'حفمطي :هكل افيل هب

 + تاداقغالا: ثم -داقتعا ددنع

 ص .: هيلع لوقلا )١(

 ص : ةنومهقتم (7).
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 .. الهج نمضتيال حيحصلا رظنلأ نأ ىف .

 انك  .ملعلا .نيضتيحيحسلا راظنلا» :لاعم اوباماتمإلا لاق

 «كلذك املع )١( نمضتيال امكو ٠ املع نمضتي ال دسافلا رظنلاو - قبس

 ٠ لصقلا رخآ ىلا « لهجلا نمضتيال

 : لصفلا اذه ىف لوقلا قيقحت : نومم نيركوبارسغللا لاق

 ,لوصحنم ديالف ءهيلا لصويعل اذاو ٠ (7) ملعلا ىلالصويال دسافلا رظتلا نا

 « انظ اماو اكش اماو الهج اما ؛ نييعتلا ريغ ىلع + تاداقتعالا نم داقتعا

 رنظلا وأ كشلا وأ لهجلا نييعق امأو * دادقألا دحا م لحفل ولخيال ذأ

 ٠ حيحصلا رظنلا نمضتي امك كشلا هلو ليهجلا نمشتيال دسافلا رظنلا ناف

 ”ههلضوت الو + ةيبش اهتوكن ملاعلا اهدروي دق ةهبشلا نأ ىرت الآ . ملعلا

 .ىلا ليلدلا لصوي امك لهجلا ىلا ةلصوم هبشلا تناك ولق ٠ لهحلا ىلا

 ٠ .لاحبم .كِلذو« .لهجلا ىلا ةهبش اهنوكب ملاعلا تلصوال « ملعلا

 لك .لد « ةيسفنلا .هتفضب لد ال لتلدلا نأ » مامالا لوقو

 . ,نع ليلدلا ىف برضت نأ ىلوآلاو « هلولدم ىلع املع هب طاحأ نم

 رىرت الأ ٠ - امدع نوكم :دقف ادوجبو .نوكي امك ليلدلا .نأل « ةدسقنلا ةفضلا

 ىو ٠ هبذك ىلع اليلد: نوكت ءىبنتملا اهب (*) ئدجتتي ىتلا ةّرجعملا مدع نأ

 هتفصب لد.:[1ذا] ليلذلا :نا : لاقيالل نأ بجو « اليلد نوكي دق مدعلا: ناك

 .. دوجولا ىلع“ ةلدآلا فيقوت كلذ ىفو ٠ دوجوملل نوكي امثا « ةيسقنلا

 ٠ ادوجو نوكتو امدع نؤكت ةلدآلا نأ نيبت' دقو

 )١( هنمضتي أل امكو «٠ كلذكف ٠ط

 ) )7نض : امئاو

 ءا او



 لصت

 ةلدألا ىف

 :حيحصب لضصوتي ىنلا ئه ةلدألا » : ىلاع لاوباماتمالا لاق
 رخآ ىلا « ارارطضا ةداعلا رقتسم ىف ملعي الام ملع )١( ىلا اهيف رظتلا
 : ,نكوفقلا

 ظ

 -هناف © ىبسك مولعم .ءلك [سيل] : بومم نيركوبا سغللا لاق

 .لهأ نيب كلذىف فالخال [ملعي] هب « دبعلل ايرورضاملع هللا قلخي نأ زوجي
 .نوكينأ زوجياله اب ملعلا نا : نولوقي نيذلاةلزتعملا هيف فلاخيامئاو « ةنسلا

 .مدقت ريغ نم دجوي له « ىبسكلا ملعلا هيف فلتخملا امناو ٠ ايرورض
 .هلوصح زوجتي ىبسكلا ملعلا نا : قحسا ىبأ ذاتسالا بهذمف ؟ ال مأ رظن
 م ايرورض دبعلل ملعلا هللا قلخي نأ متزوج امك : لاقو ٠ رظن ريع نم
 .رظنلا ناك اذاو : لاق ٠ ملعلا اهب بستكي ةردق هل قلخي نأ زوجي كلذكف
 ٠. ملعلا ليصحت ىف نذا هل رثأ الف ؛ ملعلا دجوي ذئئيحو « ىضقني مث دجؤي
 :هدوجو زوجيال ىرظنلا ملعلا نأ : ةمكآلا رئاسو ىئضاقلا هاضترا قذلاو

 رظنلا دجوي نأ خصيال امكو ٠ همدقتي رظنلا نآل ؛« رظنلا مدقت دعب الأ

 .ملعلا دجوي نأ زوجيال كلذك + ملعلا هبقعي ال مث ؛ احيحضص امات ىفوتسم
 تنمضت امك نييعتلا ىلع ملعلا نمضتي دق رظنلا نآل « رظنلا مدقت نود

 مهداقتعا اماو ٠ لامجالا ىلع تاداقتعالا نم اذاقتعا وا « ملعلا ةايحلا
 نأ امك ٠ امهداضتل «ء هيحصي مل امنأ [ وهف ] ملعلا بحصيال رظنلا نأ
 ىف اظرش نوكسلا لضح دقف « :نوكس مدقت دعب الا اهدوجو حصيال ةكرحلا
 .ىرابلا نا : مهلوق امأو « نيدض امهنوكل امهعامتجا ةلاحتسا عم « اهدوجو

 ةردقلا هل قلخي كلذكف ٠ ةرورض دبعلل ملعلا قلخي امك  زعو لج

 ط : خلا ٠.٠ ىف ملعي الام ىلا )١(



 ٠ نكملاب :قلتتا امنا ةميدقلا ٠ طرش ,مدقت ريغ. نم بك ملع دوجوو .'

 نت

 .ىعمسلاو ىلقعلا ىلا مسقنت ىهو » : هلوقو: «

 ؛« ىلقعلا ىلا مسقنت ةلدآلا : لاقي نأ ٠ اذه ىف معألا ميسقتلا

 اهنم ٠ اماسقأ مسقني ىعّضؤلاو ٠ نئئشولا :ةلوتف“ لزاتلاو « ىعتضولاو .

 ءاليلد بصنو.« هيلع عضووت انم وه ىعضولاو - ةتايبئتايام وهو ٠ ىلقعلا

 عضولا اذهو ٠ هزوربو هجورخ ىلع اليلد لبطلا برض لطجب ىذدلا ريمالاك

 ةلدالا ىهو: « :عراننشلا نمانوكيو:٠ انلثم امك ٠ عراشلا ريغ .نم نوكي.

 . .تاداعلا قراوخ. نال « تاززجعملا ىه.ىعضولا ةلزنم .لزانلاو ٠ ةيعمسلا.

 مدقتيمل ناك ناو (1) «ئدبعي قدض» : :.لجو زع هللا لوَق ةلزنم تلزن

 .تربسهظ اذا هتال © قلجلا نهبو هنيب ةعضاوم  زعو لج هلا نما

 ىعضولا .مكح ىف. اهتكلو ٠. ةؤيئلا .ىعدملا لوسرلا -قدص دقف تازجعملا

 ٠ تاوتنلا .(؟) -بإي .ىفن هليل: كيتايس ام ىللع ةيلقع ةلالد لاديال ثيح نم.
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 ىلا هفاضأو « ني ىبنلا هلاق ثيدح لك وبن : ىسدقلا ثيدحلا )١(

 نم هانعمو نآرقلا ظفل نأ : نآرقلا نيبو هننيب قزفلاو - لجو زغ هللا

 امأو ٠ ىبتلا تم ظقللاو + هللا: نم :ئتحملا# +. .ئييدقلا تيدحلا انمأ . هللا

 هناتفق  .ىندملا كمحتمخييشللا ةفبالجلا/ لوقي امك,بي ىقيدقلا كيدهنلا' ةناكم.

 ؛ هدانسأ رابتعاي < ةودنزملاو لوبقملا نيب رقع ىبتلا ىلا هتفاضا ىف تراقتم

 باتك رظنا 3 كلذ ريغو : مهظفحو هتاور ةلادعو هدنس لاصتا ةيحان نمو.

 ٠ . 1 ,ةيسدقلا :ثيداحنالا ىف ةئئسلا تافاحتالا“

 0 < : باتكإ (19)

 ارا



 :ةفصمب لد امق::(1):ىلقعلا _اماف »2: .:: ىلاعم اوارفاتمالا لق

 ريدقت لقعلاىف ردقي الو + اهيلع هسفن ىف ردقتي وه « (؟) ةمزال

 ' .  * 'لصفلا_ رخآ .ىلا ©« ةدوجو

 ركذلا - دارطألا اهمكج ةلدألا 5 نومم نيركوبارسغم لا لاق
 ملاعلا:ثودجب :لصوتت انأل,:-اولاق .٠ سكعنت هلآ : اهمكح نأ : ةمكألا
 ةنمدع لدي ملو 2 اهودعم ملاعلا ناك دقو ب رفو له. جرايلا هوجو ىلع

 ,ليلدلا ناك اذاف +٠ هيف لوقلا لضفن 'نأ ىعْبني اذه: < ئرابلا مدع ىلع
 انهه ليلذلا ,قلفا + .دئايس ىلع ملاعلا ملعب انللكشاك طرقلا ةلزقم ةلزاخ
 ناك ناو « .هتايح. .مدع ىلع لدي ملعلا .مدغ نا : لوقت ىتح سكعنتي ل

 دوجو ىلع املاغ ملاعلا نوكب انلالدتساك « ةلع دوجو ىلع .مكحب لالدتسالا
 كلذكو + ملعلا ءاقتنا ىلع ليلد « املاع ملاعلا نوك ءافتنا .ناك « ملعلا

 ءاحفتتاب كلرقلا مااقتنا مزل < ةظورعم قيفت"15) طرقللا نأ : لوقف
 هصصخي ,ضتقم ىلع لدي ثودحلاف :٠ ملعلل نمضتملا رظنلاك  ظورشملا
 ري قطو“ ةوسولاا زفامب ةفاكي هيي كا زوي داق نكاجلا ةوهولاو
 زوجيال ذا «نقتملا ملع ىلع لادلا ناقتالا كلذكو « هابختقا ضتقم ىلع لاد
 نامزي ضصضصخملا ضيصخت كلذكو ؛ هب ملاع نع الا نقتم لعف ردصي نأ

 لزن ام الو « ىفضولا كلذك سيلو <« صصخملا ةدارا ىلع لدي « ةكيه وأ

 نع لبطلا برض جرخي نأ زوجي دق ريمآلا نأ ىرت الأ « ىعضولا ةلزنم
 لج  .للا.نآل ؛, ىعضولا ةلزنم لزانلا كلذكو + هزورب ىلع اليلد هنوك.
 ىلع اليلد كلذ سيلو  .ةعاسلا تارتقا دنع تاداعلا قرخي دق  زعو

 لجش ا عضيدقئعمسلا. كلذكو +: (*) ئلول ةمارك اهقرخي دقو ىبل قيدصت

 : طن: ملا ' ++ امف هلدألا نم ىلقعلا (1)
 طا دوج قفتلا رفة زرقف لو“ اهتلح سقت ئىفاوس ةمزالل ةقصم (9]

 امو :”تاوبنلا .باتكل انمىدقت ىف عامل وألا تامارك ثحبم رظنأ هر

 < وقفت ةيره :9) :تايلكلا رقك _ :ىؤارلا مامالل اهب قلعتم

0 
 ( .داشرالا حرش -» م.)



ا دتتسي ىذلا وه ىعمسلاو > : هوقو
ابتل بجي رمل وأ.:قدص ربخ ىل

 «٠ مع

 ؛ رمآلا هانعم ىذلا ربخلا وأ <« هللا نع غلبملا لوسرلا ربخ ديري

 « نئارق هب :تنوتقا“ ئذلا: :وه-هعابتا بهي ىذلا رماآلاو ٠ ىلوأ لوأآلاو

 ٠ بوجولا هاشتقم نأ ىلع تق

 ةممسشسشسسسسل

 حسنو ٠ نيملسملا نيب .هيف كادجال ةاروتلل نآرقلا خسن (1)

 ةنيكجلاأ فوم ٠ نوملسملا هيف فلتخا - نآّزقلا ىف نه ةيإل < نآرقلا ىف يآ

 كلذو ٠ حوسنمو خمان هنأ .ليق ام نيب قيفوتلا ةلواحم ىف ءاملعلا نفعت

ذب اوعقميو ٠ مكحم هلك نآرقلا نأ | يدك
 . هيف كشلاب نيلطبملا مالك كل

 حوستملا دوجو ليلدب ثدحم قولخم نآرقلا نأب ةلزتعملا جتحا دقو اذه

 رمقن - نآرقلا ىف حسنال : انباتك رظنا ] اميدق .نوكيذل حوسنملاو + هيف

 * [ صصمبي ىبرعلا ركفلا راد



 اعرش بجاو رظنلا ؛نأ ىف

 ء بجاو فراعملا ىلا لصوملا رظنلا >" :ىلاعم اوبارماتمإلا لاق
 ”لدألا نم ةاقلتم : فيلكتلا ماكحأ ةلمجو * عربشلا : هبوحو كردمو
 ٠ لصفلا رخآ ىلا « ةيعرشلا اباضقلاو « ةيعمسلا

 وصهو ٠ ةئسلا لهأ بهذم اذه : نومهم نيركبوبا غلا لاق

 .. اهزيوجت : اهيف لقعلا ىراصقؤو.“٠ ةزئاجن فيلكتلا ماكحأ نآل ٠ حيحصضلا
 + ايسدعلا .نيوعقب ريغ نب لير هن دهرت وع ملا .زييعتاو

 لصوتي لقعلا نأ ىلا ةلزتعملا بهذو » . ىتاعم اوباماتمإلا لاق 0 ن1 | 5
 ٠ هلوق,رخآ ىلا « رظنلا اهتلمج-نمو ٠ تابجاو كرد ىلإ هب

 .تفلاخ ةلزتعملا هتدقتعا ىذلا اذ» : بوم نركبوباسغم لا لاق
 تامولعملا اومسق ءامدقلا. نأ كلذو + مهتادحاو مهّؤامدق « راظنلا هيف

 ؛ لوأ تالوقعم : ماسقأ ةعبرأ سايقلاب هلو رظنلاب اهيلا لصوتيال ىتلا
 . تالويقملا ليبق نم عكارشلاو ٠. تالوبقمو ؛ تاروهشمو ؛ تاسوسحمو
 ىلا دنتست تالوبقملا اولعج ءالؤهو ٠ لخادتت ال ةيمكحلا ةمسقلاو
 ةفاك اوفلاخ اضيأ كلذكو ٠ لئاوآلا هلاق امل. افالخ كلذ ناكو ٠ تالوقعملا

 مئارشلا ىلع فيلكتلا ماكحا نوفقوي نيملسملا نم راظنلا نأل « نيملسملا
 مدقت امك ةصاخ زيوجتلا الا ء اهيلا اليبس.:لقعلل اولعجي نأ ريغ نم

 ش دع دع د
 ٠ « ةلاسملا ىتاتسو-» : هلوقو

 ىف اًوهبشو ٠ لقعلاب ةيعرشلا .ماكحالا بوجو قلعت لاطبا ىف مالكلا ديري
 مكب لآ « القع رظنلا بوجو كردم متيفن اذا : اولاق نأ ىهو + ةهبش اذه
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 ءاج اذا :ىبنلا' نال « فيلكتلا لاظيبا ىلا رمآلا
 نافق ةزجعمب ءاجو «

و ,. .ةتزجعم ىف نورظتي قلخلا
قدصب ماعلا: يلا :لضوت ,له

 الولف : اولاق ؟ ه

 بوجو فقوت تنآ اذهاي اولوقي نا قلخلا نكم4 : هلم بجي رظنلا [نآو

 'مولعم رظنلا نكي مل ناف + هعب نيبقي مل كقذضو : كقدص. ىلع رظنلا

 ىع مهمزلي ةولاق يذلا, اذهو. . :قلخلا نع ىبنلا ةجحي تطقس « لقعلاب

 كلذو ٠ فيلعتلِإ يف ملعلا ىلإ ٍلصوملا وه لقغلا نا : مهلوقا
 : اولاق مهنأ

 هعاطأ ول اكلامو ابرهل نأ ة ايجدكأ . نارطاخ هل لصحيكردملا غلابلا نا

 ىواستو « نالامتحالا هدتع ضراعت اذاق . هل بر ال هنأ : رخآلاو + اجنا

 ١ لا هل جميل ؛ هيلع بجوو# رطنتا هيلع قي, نارطاكلا هس“

 هل ضرعي مل نم هتيازا": كلذ دنع: منهل لاقيف ٠ نيرطاخنلا نيذه

 انئيلع اودست نأ متمز امك .2©-كقعلا' قيرط هيلع دسنا دقف' < .نتارطاخا

 ناو « ةفاك رشيلل ناضرعي اسيل نارطاخلا كتاذ اضيآ مث + عرشلا قيرطت

 بحستم : ريشبلا ىلع نلسرقم فيلكتلا مكحو , مهنم داحآلف )١( اضرع

 ٠ ةيهث وذ هذه يدكتصوب لور ١ لقاع ةثع دقوا ىرولا ىلع

 لظبيو  دوجولا هيف مهتفكي' ارمآ اوعدا- لاجمل مهيلع- قاش املو

 عقوي + اكلم فلكم لكل هللا ثعبي : اولاق مهنا كلذو : ةدهاشملا هيف مهاوعد

 كلملا نأ اوعدا نأ مهنأل « تيب هوعدأ ىذلا اذهو ٠ نيرطاخلا هركف ىف.

 « عونصضصم توصلاو فرخلا نادل - لطاب كلذف توصو فرحب ملكتي

 كلذ. دجي مل انم: دعاو لكون" :اهكرح ىف لقاغلا ىوغسي تاسونسحملاو

 مهلوصا ىلغ لطاب وهف ؛ سفن مالك كلذ نأ ::اونعز ناو . هكردأ الو

 لصحلم' نال ٠ انلؤصا ئلع انضَيأ طاب وهو .٠٠ سفنلا“ مدلك نوركتي. مهن

 نوعدي الو « هكردنال اني ةداغلا هللا ئرجأ' ائرزغ سؤوفخ ىف مالكلا نم

 لسصضصأ'© بولقلا ىف ديلوتلا نأل ٠ قشلا بولقلا ىف هدلوي كلملا نأ

 لوسر ىلع بوجولا 'فقوتي :نأ' اوعثم مهنأ مث ٠ هب نولوقي الو ةنوعمي

 ىلا كلم :ثعب .ىلا .بوجبولا .اوفرض مث © قلخلا ىلا هللا ةثعبي دحاو

 ظ ٠ قلخلا نم دحاو لك

 . 0 و سس ذأ

 نه : ضرع )١(
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 .:ةينأ .مكتهبش "نا :مهل نؤقن ءانافخ-٠ هوركذام :ناللطب نييت'اذا مث مهككشت

 , يلمس < :هةعرش:اولبقي نأ“"ىلا .سانلا وغدي لؤسرلا هنأ ولا + هونت "تناك

 . ناف : © ةداعلل ةقراخلا :تازجعملاب نوتأيا ءايبتألاو امأو ٠ ةزجعم زيغ نم

 ..ىظنلا ىلا :قيؤفنلا ثاعبِناَف. +: رظنلا ىلا اهتدهاشم دنع ثعبتت سوفنلا

 مهل لاقي مث ٠ عرشلا ىلع فقوتم بوجولاو « تازجعملا هتضتقا رما

 نع قكمتلا :هظراف * امتاو تجاؤلأ "ز رمآلاب معلا بوجولا ظونكا نم .نينل

 :كرتئلعذخاؤوموهف « بوجولاب هلعلا نم انكمتم فلكملا ناك اذاق « هب ملعلا

 ( هيلع هبوجو بجاولا :كلذب ملعلا نع القاغ هنوك طقسي الو + هب ملعلا

 ٠ مهتاداعو مهتادابع ىف اهتوفرعيال قلخلا ماوع ىلع تابجاو نم مكف

 ريثكو + سانلا لماع نم لك ىلع.بجاو فرصلا ىف هقفثلا نأ ىرت الأ

 ملعلا « هب .ملعلا نع مهبارضا طقسي ملو « كلذ نوملعيال ماوعلا نم

 .نكي ملف ع ةلاحم ال « اومثأ هنم ءىث ىف اوعقو اذاو « مهيلع هيوجوب

 ٠ مهل ارذع هب مهليج

 دم دج د

 هشاكملا ملع ىلع ءىثلا بوجو فقوتي الو » : مامالا لوق ىئتعم وهو

 : ليق ناف ٠ هب ملعلا ليصحت نم بطاخملا نكمت طرشلا نكلو *« هذ

 -: انلق ؟ عرشلا ةهج نم لالدتسالاو رظنلا بوجو ىلع )١( ليلدلا ام

 ٠ بابلا رخآ ىلا « ىلاعت ىرابلا ةقرعم بوجو ىلع ةمآلا تعمجأ

 «« رظنلا الا قيرط هل نكي ملو « نيفلكملا ىلع بجو امل ملعلا نا : لوقي

 .« عوضوب الا حصت مل امل ةالصلا نأ امك + نيفلكلا ىلع رظنلا بجو

 .رظن : « ةمآلا تعمجأ ».: هلوق ىفو ٠ ةالصلا بوجوب ءوضولا بجو

 ..نحنو هلي ادمحم هيبث  زعو لج هللا راثكتسا دعب دقعني امثا عامجالا نال

 . هتايح ىف نوملعي اوناك - مهنع ىضرو - دلع هللا لوسر باحصأ نأ ملعن

 ,رصع جرخي « عامجالاب اذهن ع ريبعتلاو  زعو لج # هللاب ملعلا بوجو

 طل ::لادلا ام (1)



 نأ ةنسجلا ةرابعلاو + مولعملا اذهب ملا نع !هللع اهنا: كوشو :ةامحم

 ٠ .بجاو - زعو :لجب:ب للاب ملعملا نأ :.ةروربق ع ةمالا .نيدنم :هلع.:.لاقي

 . ىف اماع.ريبعتلا :اذه..نوكيف ٠. .نظنلا.:ببوجتو :بوجوي !ملغلا هبوجوو

 ٠ ةنمزآلا :غيمجت -الماشو:«. زايضتعالا

 ةفئاط دنع تابجاولا لوأ وهو  ابجاو ناك ناو رظنلا نأ :.نَلعو

 « .لامعالاب برقتلا نأل +« هب لا ىلإ برقتيال بجاو ةهناف: ءاملعلا نم.

 ملعي مل + هللاب ملعلا ىلا انقاص ارظت رظانلاو « هللا ملع نمل نوكي امنا

 ٠ ةب ملاع ريغ وهو ٠ هنم برقتلا هتم حي الف ؛ دعب هللا
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 1 3 ضر

 [ دبيهمت ]

 ىضاسقلا بهذف: ؟ دودحملا ثاذل خراش لوق مآ « ةودحملا تاذ ىلا عجار
  ىلاعملا ىبأ ماقالا بهذمو ٠ لاوقألا ىلأ عجار هنآ .هنع هللا نفر

  مقتاز قدح اذا اذهو +٠ دودحملا تاذ ىلا عجار هنأ : ءاملعلا نم ريثكو

 دحلا نأ : لوقي ىذلا نأل ٠ ىنعملا ىف افالخ كلذ نكي مل « هيف رظتلا

 « ملكلا لبق نم هب ملعلا ىلا لصوتيال هنأ ملسي « ءىثلا تاذ ىلا عجري

 ىلا دحلا فرصي نم [ناف] ٠ ايقيآ :كلذك لاوقألاو ٠ ظافلألا ةظاسوب الا

 ؛ دودحملا ةقيقح فيرعت وه امئا كلذ نم دوصقملا نأ ملسي + لاوقألا

 دجن انأ وهو « رمأب حجرتي ىضاقلا لوق نكلو ٠ لوقلاو .ظفللا درجم ال

 هذهو ٠ فيلكتلا ماكحأ مهديدبجتك « هل ةيسفن,ةفص الام اودح دق ءاملعلا

 « هكرات مالي ال هناب بجاولا انددح. اذا اتاف ٠ ةيسفن تافص تسيل اهلك

 سقث هفيسم ةيبجاولا لعجت اًيبسل اناف « هبيلعاف ماليام هتاب روظحملاو
 لوق ىلا كلذ عجرن امئاو « مارحلل سفن, ةفص ةيمارحلا هلو ؛ بجاولل

 ةلقغ 56 ال « دودحتملل عماج وه دجلاو ٠ هربخو هيهنو هرمأو عراشلا

 مَكِبعَلا ةسح قا ماطألا نقتراو .« اهني نييلام هنقا لكتمي لو هئم ودام
 عماج دحلا اذه نآل « هب وهام ىلع مولعملا ةفرعم .ملعلا » : .لئاقلا لوق

 « هب ؤهانم ىلع » : ليقو ٠ .هيبسكو هيرورضو هثيدحتو هميذق ملعلا عاونأل

 كلذكف دوجيوملاب قلعتي امك ملعلا نآل « اهيروه ىتلا :ةفصلا ئلع : لقي.ملو

 ملعنو ©« نيدضلا عامتجا ةلاحتسا ملعن انأ ىرت الأ ٠ مودعملاب قلعتي اضيأ

 ٠ هدوجو زوجيال « مودغم هلك اذهو ٠ نيناكم ىف مسجلا نوك ةلاحتسا
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 سانلا ضعب ناكو ٠ دوجوملل نوكت امنا « مودعملل نوكت أل ةفصلاو

لا ملع ةهج نيج هْنعَربِ« هلطبيو دحلا اذه ىلع ضرتعي
 * لوقيو ٠ هيبرع

 ديز كب » : لوقت ٠ اهيف ردكلا متيال ىتلا « ةصقانلا تارورجملا نم هثا

 “ هب وهام ىلع » زوجيال كلْذكف““ تكستو « ديز كب » : لؤقتالو « ذوخأم

 برعلا نآل « مزليال لئاقلا اذه هلاق ىذلاو ٠ وهل اريخ رورجملا اذه لعجتف

 ::ةولؤفنا نأ ١ اع دقف « ذوخأم ١ نوديرب مهو 6« كبديز ” زجت مل ناو

 ريمآلا » : : تولوقيو .نوفذحيف « ىدفم » نوديري مهو « تنأ 'ىمقت »

نيبت دقف + .اهيلع ىلاو هنأ نوديري « ةرصصبلا ىلع
  فودحملا نأ : أذه نم 

 معز امك « رقتسم » و.« 'نئاك» اهيف نيضتقي ال رابخألا هذه ىف

 - مالكلا جص تلصع اذاف ٠ ةدئافلا هيف رظنت اهناو لكاقلا اذه

  .ملهلا .ةيدحت ترق ىلفأ 5 » : ىلاعملا ىبأ مامألا لوقو

 ' 'ملعلا : مهضعب لوق اهنم )١( انباحصأ ضعب نع ةروثام ظافلأ :نم

 - هوُجؤل ةنع' بقزت دخلا" اذه ناف + « هئباروش اهله وكما ةينك

 ليج نع مولعملاب ةطاختألا وه: نيبتلا نأ نم مامالا هركذ ام : انقذحأا

  ميدقلا ملعلل عمج ملعلا حب ضرغلا ذا ٠ دحلل لطبم اذهو ٠ .ةلفغ َةَلْفَع وأ

 سفن سيل نايبلا نأل « ملعلل حراشب سيل نييبتلا ناق : اقيأو ٠ ثداحلاو

كل تنيب“» : لوقت كنأ : كلذ ىلع كلديو « ؛هلعلا
 « هملعت ملف رمآلا اذه 

 .تئيب : كلوف نآل ٠ انابتاو انيقي اذه ناكل ملعلا سقن نايبلا ناك ولف

 ريدقت حضيالو « ةيفن ملعت ملو « ملعلل تابثا وهو ٠ تملعأ ىنعنم' ىف

 .ء ٠ دحاو رمأ ىلع تابثالاو ىفنلا

 تودستم ناكل ؛ ام نيبت ناك ول ملعلا نأ .: --
 هى 4
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 اينآل ٠ يعتق ةناجم دحلإ وم نخب املاع هلحم .نوك“ بجيوأ ام هنا »

 مو ملع "وهف ٠ اع هلحم نوك بجوأ ام لك : لوقن
 نوللك بجي مل

 3 ادن ختتقيل نئاكفنالاو دارطالا دَوْجَم نكلو ٠ : ملعب نسيلف 6 ملاع ةلكم

 جديدا نيش ساكعنالاو هينا عنف اهتم دارت لب 2 ا ىف

 0 ةةكيفحتب فيرعتلاو

 .نسفت ىف ماهنالا ىقب ٠ املاغ ةلجم ا 7 هلغلا : لئاقلا لاق اذاو

 : ١ املاع لضملا نوك بجوا ئذلا اذه ؛.لوقي نأ هلو - ملغلا حم لكاسلا

 ؛ همكح هباجياب هل بجي ال الا_ملعلا .دخ 'ئف 'ئضرعي مل اتخيشو ؟ وهام

 : رداقلا نوك بجتوت ةردقلا 'ناف + اهمكخل بجوت نأ نم اهل دبالق ةلع لكو

 انديحم :نوكي نأ حلا. مكخو +" اديزم ديرملا نوك بِجوت ةدارالاو. «*اَرداق

 .:ملعلا دح ىف لئاقلا لوق : مامالا اهتع بغر ىثلا ةوذحلا نمو ٠ دودحملاب

 .ىزعي دحلا اذهو « هناقتاو لعقلا ماكحا هب فصتا نمم حضيام هنا »

 ,جرخت )١( هنأل - مامالا ركذ امك رصاق ده وهو 0 ذاتسالا ركب ىبآ 5

 مسيةقلاب ةفلغو + .تاليجتسللاو :ةملعكو ؛ هسفئل ءرملا ملعك مولع هنم

 لخديالو ٠ كلذ وحتو ناولآلاو تاكرحلاب ملعلاكو « ةيقابلا تكاموجيلابو

 هما ىلع لشلفلا اذه لطم قللو ٠ ةيئاكم قاقتالاب ملعلا لا هتحت

 .,لمجف ٠ ملعلا ىلع اليلد ماكحالاو ناقتالا ىأر هنأ : دحلا اذهب ملعلا

 « ليلدلا ساكعنا نأ : مدقت دقو ٠ ساكعنالاو دارطالا نم دحلل ام ليلدلل

 7 ٠ نظوم لك ىف حصي سيل
 دلع دع ديم 5 ظ

 ااولأق دقف ٠ ةلزتعملالئاوا (؟) اماو» :٠ يلا عم اوبارماتماللا لاق
 ٠ « هب وهام ىلع ءىثلا داقتعا وه : ملعلا نح ىف

 د .

 نصح : جرحت سيل )١(
 ح : اماق (؟9)

 هم



 وهوَ داقفعالا ةلقفلب (7 ) اوغاج دومه نيز كوبا سفلا لاق

 لمعتستن ا ىغبتيالدودحلاو 3 .هوحنوليحبلادقعب ىف, هتقيقح امنا _ ىئزاحم ظفل“

 نأب اذه .مهيلع ضرتعاف ٠ ةككشتمو , ةظلعتم .اهنأل « ةيزاجملا ظافلألا اهيف

 نأ : انملع,دقو ٠ هب وهام ىلع عناصلا توبث دقتعت ةدلقملا نا : مهل ليق

  «هنه ضلختلا اومار : نرضارتعالا اذهاومزلا املق : ملعب سيل كلذ مهداقتعا

 نيطوت غم ] هب وشه .ام ىلع ءىثلا داقتعا وه » : دحلا ىق اوداز ناب

 دعلااذهىفاوءاجف « ارظنوأةرورض « عقو.اذا [ (7) دقتعملا ىلا سفنلا

 يا دودحلا ىف زوجي له ٠ هيف فلتخي امب + ةدايزلا هذهب

 مسك ارظن .هنم عقوامو « مسق.ةرورمض مولعلا :نم عقوام نال ميسقتلا

 هيف فلتخي نطوم وهو « محاو ظفلب دودحملا رصحت نأ اهمكح دودخلاو

 . هيف فلتخي امب دحلان ع اوبرضن نأ مهقح نم ناكف راظنلا:

 ئلع الا قاطني ؛ 2 اندنع ءىثلا نال ؛ مه دنع تاليهكسلأب فل[ ع اندنع

 حصي ىذلا ' مودعملا ىلغو دوجوملا ىلع مهدنع قلظنمو « دوجوؤملا

جو زوحيدل قذلا مودعملا امأو 0 هدوحو
 2 . اى سيلف ةدو

 : كلذد دارأ )ا مولعمب سبل لاخملا نأ 0 9 : مشاه وبأ لاق. اذهلو

 مسي + هامرس ع + :هج وسام ىلع ميوقلا داقتعا وه ملعلا

 يهست األ نأ أةمدَلَم نأب دحلا اذه ىف مهيلع ضرتعي الو ٠ امولعم نذا

 -رعو لج للا نع ملعلا نوفني مهذأل « هئامسأ نم كلذ سيلف « |كقت

 ٠ هنوتبثي الو

 ا: لا : انياب لبعألا»
 ط نم ةدايز (؟)
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 )١( لاو ميدقلا ىلا مسقني ملعلا » :كاعئاوتاماحمالا لق

 0 © .ثداحلا

 ع و قع : الوهم نيزكوُبأ ملل لاو

 ٠ لوأ هل ئذلا وه تداحلا ناق « تابثالاو ىفثلاب تريبتعا اذا اهتحح

 * ةياقتم هنع ةيولوألاف ٠ هل لؤآ ال ىذلا وه ميدقلاو « هتباث هل ةيلوالاف

 ٠ ةحيحص اهناف « تابثالاو. ىفنلا نيب رودت ةمسق لكو

 عر

 ىرابلا ةفص ميدقلا (1) ملعلاو» .٠ ىاعئاوباماتمالا لاق
 بجوملا ٠ ةيهانتملا_ريغ تامؤلعملاب :قلعتملا « -هتاذذب (*) ةمكاقلا هئاكيس

 ايرورض هنوك نع سدِقتملا « ةطاحالا .مكح ئلاعتو . هناحبس .برلل

 د ه2 0غ ايساك وأ

 نأ - ذاعو :نلح 7 عت ةبزكوبر هقفن لاق

 ؛ذهبو ٠ امكح هل هايج ذاف ويا قانلق اذا 4 ٠ هب تماق 5 لسد

 ٠ املاع هلك مسجل

 2-1 نأ تافصنلا ىف ضوخلا تدع ةنالطب ب 5 لطاب 59

 يع ”تامواعملاب اقلعتتم دم نوكي نأ - العو لع ب هملعل بجوو ٠ ىلاعت هللا

 -" ()اهنم دحاولا ملعلا قلعتي ىذلا نيقولخملا مولغك نكي ملو < ةيهانتملا

 نأ لقا اق ' ط : ملعلاقت )١( .طظ : ثداحلاو )١(

 اهلل ص : مولعمت دحاولا اهثم ملعلا (4)
 تر



 - العو لج - هتامولعمف - كلفذك«فاك ول )١( رمألا نأل ٠ يعم مولعمب

 زئاجلاو بجاولا :: .ةثالثلا كوقعلا  ماكقيانب قظطقي ةنلع نإ ٠ ىهانتت كل

 ٠ مودجملاب قلعتي نأ ٠ « .نكيملاو ليجتسملاب هقلعت نم بجوف ٠ ٠ ليحتسملاو

 ةراقو 2 21 هلع للا 2 كإ ادبأ ملعيال ليحتل د

 ٠ ريع ةتامولعلاو : امولع  العو لج. هتامولعم ءازاب ناك ولق + ادوجوم

 -وجؤ ريدقتو ٠ ةيهانتم ريغ اضيأ مولعلا نوكت-نا بجول < ةيهانتم

 هاسوعنإو - العو لج - هملع داحتا كلذل بجوف ٠ لاحم ىهانتيال ام

 : ٠ ةلاختساو اناكماو ادوعوو يدع .تامولعملا ىلع

 : 'نيهجو نم ايَروُرَم هنوك نع - العو لج - هملع سدقتو

فصتم ريغ ةردق هب قاعتتام وه ىرورضلا نا : امه دحلأ
 صرت الأ ٠ هب ة

 - ةميدقلا ةردقلاب قلعتم وهو ٠ انب موقي ء انيف ىرورملا ملعلا :نأ

 : نيهجو نم ارودقم هنوك ليخي - ذاعو لج - ىرانلا ملع مدقو

 . ٠ بجاو ريغ نكمم رودقملا نأل ٠ .ةبوجو : ىناتلاو  همدق : امهدحأ

 نودكم قطا يح قح ع ثداغ ىرورضلا ملعلا نأ : رخآلا هجولاو

 هنأل ٠ اهلبقيال هتآل ؛ ثداوحلل الحم ةئوك ليحتسيو  زعو لج  ىرادلل

 تبث دقو: ٠ تداح .ثداوحلا“ نع 'ولخيإ الامو « اهنع لخي ملل اهلبق ول

 ,ىبسكلا ملعلا نآل ؛ « ابسك هنوك نع سدقتو ٠ هثودح لاحتساف « همدق

 رظنب اقويسم هنوك ليحي ب رعو لج - ىرابلا ملع مدقو +٠ رظن همدقتي

 ظ ٠ هل لوا ال ميدقلا ذا ٠ همدقتي
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 ىرورضفلا يلا مسقني ثداحلا ملعلاو :ىلاعملا اوباماتمالا لاق

 ريغ وتنمو ل ثداحلا ملحلا 6 0 . قىرورضلاف 6م ,ىبسكلاو ىهيدبلاو

 ش , © ةجاح وا ررضب نرتقالا عم « دبعلل رودقملا

 ات ل . مد2.+ ةتايولعمو +... رثآلا (1)
 0 0 : روذقم [ لا ] ريغ ثداحلا ط ؛ وه (*)

0 



 ىفوي نإدينقتلااذهبوامالا دارا, ؛ بوميم نر كونا فلا اق
 :هوجو»:ىلع قلطت دق ةرورسقلاو - هنم قتشا  ىذلا- ررضلا ىتعم « ىرورضلا

 «.ايحنؤكي.ن؟ ملاعلا' ةزورمخ نم: :لؤقت امك « هنم دبال اموزل مزليافه اهنم

 ةمزالملا كلذب دصق امناو « ؛نهه فتنم ررشلا ىنعم نأ : انهلع ذقوب

 ىببسكلا ماعلا ىمسين [هنم بجيول « .بجصتساول دييفتلا !اذهنا م٠ ةيحاصملاو

 هبنإ بطلا ,ةعاتصب فرعي يذلا بيبطلاك ٠ .ايرورمف. « ررض هب نرتقملا

 ملع'اذهف ٠ مهدنع ةفرعملا ةمدقم_ىمّسي ىذلا ملعلا وهو: 4 لدغ ضرع

 نويمجلا نأ مث ٠ ةلاحمال [ررض] نيفزملا اذا ءررض هب نرتقا ذق + ىبسكب

 0١ ١رودقملا ريغثداحلا ملعلا قوه : هل وقب مامالا ةدحؤو ٠ : ايسر ةنومستالا

 يهل ا هللا درفتي مولعلا هذه لب ؛ هل: بستكم ريغ ىنعي « ددعلل

 امه كللذ ريغو ه مهتاولأو مهتحصو مهمألا قلخب درفني امك + دانعلل

 قظي' نأ زوكحي لق ه مولعلا هذه ىف ءاملعلا فلتخا مث ٠ هيف مهل بسكالا

 ىلع كلذ ناجأ نم مهنمف ؟ كلذ زوجيال وأ دابعلل اهيلع ةردقلا ىلاعت هللا

 اضيأ زوجي 1 زعو لج هللا اهقلخي امك .مولعلا هذه. نا لاق ته قالطالا+

 دابعلانأ.: لاقو٠ هلك كلذ نمعنم نممهنمو ٠ اهب قلعتتاردق دابعللقلخم نأ

 اولاقو ٠ مهئازحلأو مهتاذلو مهمالآ ىلع نوردقيال امك اهيلع نوردقي الا

 نم لفعلاو < دابعلل ةبستكم ةيرورضلا :مؤلعلا نكت نأ حصي فيك : اضيأ

 : ذاقاع :نوكي نأ هترورض نم فراعملاب بستكملا نأ انملع دقف ؟ اهتلمح..

 لقعلا مدقتي نأ كلذل بجو*+ مولعلا باستكا ىف طرش لقعلا نأ حض اذاو

 ملعلا امأ ٠ لاقف كلذ“ مشق نم ءاملعلا نمو ٠ اهنغ رخاتي الو اهيلع

 ٠ دابعلل ابستكم نوكي نأ زوجي الف « لقعلا وه ىذلا ىرورضلا»
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 ٠ ©« ىرورضلاك ىهيدبلاو » :ىلاعلاوباماتمألا لاق

 . هيعلل رودقم ريغ هنأ ديري : الوميم نيرككتوبارسغملا لاق

 ص : رؤدقم (1)
 نه * آذآ (9)
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 قسم ىف:ىروربغلا مكح:نوو-» + .. . ىلليوئارما تملا لاق.
 3 هبنع كاسقكفنالا (١ ص55 الو: ىلاوتي :تنأا: ةذاسحلا:

 ٠ هلوف رخآ ىلا: « هيف (؟) ككشتلاو

 نا:لاقينأباذه [ىلع]ضرتعيدق - ؛ بومنم نب كونا. هلال

 ٠ اهيف ككشتي مث : ايرورض اهملعيو « نآرقلا نم ةيآلا ظفحي هق لجرلا

 . قرورض ملعي سيل نآرقلا ٍظفح' أديم“ نأ : لاقت ناب »ع ةذنع لصقني اذهاو'

 .مولعلا رئاسو هثدبم ىف ككشتياامكف هيف ككشت ناف٠٠ ىبسك,ملع وه امئاو
 :عامتج-ةلاحتساب ملعلاو تاكردملاب ءرملا:ملعو 6 هسفكي عرملا ملعك 9 ةيرورضلا

 « اهمكح- نكي ملف ٠ لاح لك ىف ةيرورض [ مولع ىهو 1 * (7) تاداضتما

 9+ ع د |
 مافلا وه :: ئيمقلل علضلاو اسر سقارلا

 وهو ] ىرظن ىبسك :ملع3 5 (4) نا: مث. ةتداحلا ةردقلاب.رودقملا ثداحلا

 .ههب هيلع ترمتسا .امءاذه:(2:)- [ لبلدلا :ئف حيحصلا رلظنلا هنمضتي ىذلا

 ٠ « ةداعلا

 : انيبو« هيف مالكلا مدقت دق اذه : أبوهم نيزككوبأرنغملا لاق
 ,مدفقت نود.ملعلا: دجوي نأ زجي مل « .ملعلا ىف اطرش ناك اذا رظنلا نأ

 2« رظنلا هيلع بجي فلكم لك نأ هدري اضيأ ىأرلا اذه نأ مث ؛© رظنلا

 .نطيأ دقف + رظن مدقت ريغ نم ثداح ملع دجوي هنأ ىعدم ىعدا اذاو

 املع هللا تملع دق رلخنلاب رمأ اذا _ لوقي نأ لئاقلل ذا ٠ رظنلا بوجو

 «تاداعلا نآأل ٠ هيغدم نم لبقيال اذه نأ الا : رظن همدقتي مل < ايبسك

 ٠ نيمركملا ءايلوآألاو ءايبنالل الا قرخنتال

 ط : كيكشتلاو (؟) ط ؛ الف )١(
 . (نم) تادافتملا ةلاحتسا' عاشجاب ملطلاو (6)
 خ : هبب هيلع (0) خ : نأ (4)
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 مولسعلا دادضأ ىف
 .دادضأو ء اهصخت كادضا مولعلل » ىلا هئاوباماتمالا لاق

 وهو ٠ لهجلا اهنمف + ةصاخلا دادضألا اماق ٠ اهريغ داضتو « اهداضفت
 .٠ « هب وهام فذئاخ ىلع دقتعملا داقتعا

 .ةرابعلا هذه ىلع هيبنتلا مدقت دق بومم نبركوتا سفم لا لاو

 .« هب سيلام ىلع دقتعملا داقتعا وه : لاقي نأ نسحلا ريبعتلا نأ : انزكذو

 ويه ىذلا لهجلا نكيلف « هب وه ام ىلع.مولعملا- ةفرعم ملعلا ناك اذاو

 .لهجلاو ملعلا عمجي سنج داقتعالاو ٠ هب سيلام ىلع مولعملا ةقرعم : هضيقن

 ٠ نظلاو كشلاو
 .؟ 22 3 د

 .ىف ةبارتسالا وهو ٠ كشلا اهنمو » -؛ ىلاعشاوتاماتحمإلا لاق

 ٠ « ىناثلا ىلع امهدحا حيجرت ريغ نم نيدقتعم

 قلعتلاامهترورخ نم نظلاو كشلا ,. وبهم بر كوبا سغملا لاق
 قلعتي نأ همكح ثداحلا ملعلا لب ٠ كلذك لهجلاو ملعلا سيلو + نيدقتعمب

 .حصيال ملعلا )١( نوكي نأ الا « نيمولعمب قلعتي الو « دحاو مولعمب

 « نيدضلاو نيريغلاو نيفالخلاو نيلثملاك ٠ ىناثلاب لهجلا نود امهدحأب

 ٠ رخآلاب ملع امهدحاب ملعلاو + رخآلاب لهج امهدحأي لهجلا ناف
 وه امئاو « ةدحاو ةقص نم سيل.:كشلا .نأ : مشاه وبأ معز دقو >

 دقتعملاب ىناثلاقلعتيو < نيدقتعملا دحلب « .نيداقتعالا دحبأ قلعتي نيتفص نم

 امهنم دحاو لك ناكل نيداكتعا كشلا .ناك ول ذا + لطاي اذهو ٠ رخآلا

 : هداقتعا ىلع اممصمنيدقتعملا دحالدقتعملا ناك [ولو] ىتح « لهجلا ةباثمب

 :نولوقي مهو ؟ اعمتجي نأ زاج ذاهف ٠ نافالخ ٠ نيدقتعملاب « ناداقتعالا مث

 ٠ ىتاثلا دجوي مث « لوالا داقتعالا مدعي لب « امهعامتجا زوجيال

 ص : امهدحاب ملعلا حصيال نوكي 1
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 ةوربقلا نم عهو-- قققلا اهنمؤ»-» : ىلاعكا اوباماتمالا لاق

 : *ةنيدقتعلا دحآ خجرتي هنا الا )١( كشلاك

 نسينا ئف نوكي ىذلأ حجرتلاب : يومي نيركوُباربفم ا لاو

وجوم ىه انت 0 ..نيدقتعملا ف ةدارتسالا ناك ككاو: ٠ كلا قراف هي
 4 ةد

 ٠ كشلا ىف ةدوجوم ىه .كلذك + نظلأ:

 ) توا ةماعلا ةادبمفالو ١ 2 :كاعئاوباماتمإلا لاق 0 ٠

 دض وه له. ٠ توملا ىف. فلطخي. ٠ : نومم نب ركبوبا .بفلالاق

 ىف طرشنئهئىتلا ةايحللدضوهامئاؤ. ءةل' ادشرسيل وأ مامالاركذامك ملعلل -

 امكأ 6 نيو سب داضتتال .توملاو .ملعلا نأ حتحا « اذه لاك نمو ؟ ملعلا“

 : لاك نمو ٠ ةايحلاو توملا مكحو 2 لهجلاو ملعلا هكح. داضتي

 : : ةرورضلابو ٠ عامتجمالا ةلاجتسا ئلا عجري داضتلا نأ : لوقي ٠ ثبت

 لافي هناف « مدع تؤملا نأ حر نم امأو ٠ توملا عم عمتجيال ملعلا نأ

 باتتلا' اذه" انحتف ولو * 9 دوج تؤملاو ١ مدعلا ىه ةايحلا لعل وأ : هل

 ظ ٠ دادضآلا نم ادض تبثنمل

 ع .ةيشغلاو 0 (00 موفلاو » 0 ئلاحملا اوباماتمإلا لاق اك

 : : 3 ةدارالا داضتو « مؤلعلا داضتن ةذهف:

 )ع 2 ايل تاداقتعالا دايفني عوشلا“ ' : نومم نير كك؟وبارسغم ا لاق

 داضتو « اهلك تاداقتعالا داضت نأ : ةيشغلاو ةلفغلا مكحو ٠ ليختلا ادعام

 املع © تاداقتعالا نم اهدا بحت نأ (2) دبال ةدارالا نال , ةدارالا»

ىلع  هريغ وأ ناك
 .: اه هئايب قبس ام 

 ط : ددرتلا ىف كشلاك )١(

 ح : مرهلاو (؟)
 ظ : داضت ئناعملا هذهف ()
 ىع + نآل (غ)
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 . 2 0 - 6 ةيروربف لقعلا مولع نا ىف 55

 ىلع -ليلدلاو < ةيرورف ' مولع لقعلا «ْ * قاعئاوباماتمالا ىق

 ولخلا ريدقت عم 5 هب مفاصتالا ةلاحتسا : 1( ةيرورفلا مولعلا نم. هنأ

 + « مولعلا عيمج نع

 دعبىتأي رطنيف هذولا اذه هيوم نيكو رسما لاق“

 لو سواعلاا ميم ومص او فكم نونو حيرصتفلا انركذ امك لقاعلاو كاقه

 ىلع : * 1ث لدقف 0 ام تامولعمي املاع نوكي نأ « القاع ةاتضرف اأذأ انل كبال

 دجروي نأ نكمآل « ملعلا لوضخح' ىف اطرش ناك ولو ٠ ملع لقعلا نأ

 يي 1 (يسمشعو 8 خأ 4 م ل سو لدعلا

 ٠ املع لقاعلل 52 «-(؟) ١ نوملاعلا هلا اينقت امو 0(

 ظ دج د د 07
 نوك نم (*) عناملا ام : ليق ناف» . ىلا ئاوتاماتمإلا لاق

 ةادرالاك « اهنم بورق «٠ هتوبث اطوزمتم هنوكو * مولعلا ليبق نم لقعلا
 225 ٠ هلوق رخآ ىلا « دارملاب ملعلاب ةطورششملا

  ملع ريغ لقعلا نوكنامأ بوميم نيركوبا مسغملا لاق
 507 هزليدل 0 1 لظاَبَف فراعملا وصخ ىف اطرش

 مث ٠ هنالطب مدقت دقو ٠ :مولعميملاع ريغ لقاعلا نوكي نأ ئضتقي ناك كلذو

 هنأ مو تدي 2 لل * ظ.: .ةيرورضلا ( 1
 1 5 تروبكنعلا ميل

 ثوبكب :هتوبك اط قم مولقلا ن نع :ايلاَخ "لقعلا .نوك نم ' عئاملا (*»

 اي“ نقلا َط دارملاب ملعلاب ةلحورشملا ةدارالاك ٠ اهثم بورش

5 
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 ( داشرالا حرش - غ م )



 اذاو « هلوصحب فيلكتلا روصتيام وه امئا : لقعلاب .نيملكتملا دوصقم نأ

 - بورض .ىلعو ءاحنأ ىلع قلظي لقفلاو ٠ قيلكتلا عقترا « همدع ردق

 ٠ ,القع. : هراقو ىندسيو .ءهالقاع : راقولاو ةبيهلا اذ روهمجلا ىمسي دقف

 : ةنؤومسيو + القاع : ةليبففلا يف طلع فرضي ىلا اضيأ نومسي دقو

 ٠ القاع هومسي مل ةليضفلا ىف هملع هلو هلقع لمعتسي مل ناف ٠ القعتم

 تالوقعملا هب ملعتام ىلع لقعلا ,قلطي دقو ٠ اركامو ايهاد هنومسي امئاو

 هي'بستكيام ىلع لقعلا انقيأ قلطي دقو ٠ راظنلا دصقم وهو ٠ لوألا
 .تالوقعملا ىلا لقعلا ةبنستك + قلخلا ىلا اذه ةبستو ٠ نسحلا قلخلا

 - لوألا

3 6 

 - ةيرظنلا مولعلا نم لقعلا سيلو : :كاعلاوباماتمإلا لاق !

 .. © لقعلا مدقت + رفنلا ءادتبا طرش ذا

 نأ همكح ظرغلانا انملهق ةنوممنب كبوت علا لاق

 اماع انضرف ول انأ ىئتح * ملعلل ةايحلا مدقتك « « ىنعملاب طورشملا مدقتي

 .نهوَقَم .نآأ اقم مصيف 'انفن[ فالق: ل ا

 .نوكي نأ كلذب لطبق - لقاع ريغ نم.ىبسكلا ملعلا ىلا لصوم رظن دوجو

 « وظتلا ىلع مدقتي نآ..لقعلل بجي ناك ذا ٠ ةيرظنلا مولعلا نم لقعلا

 ٠ رظنلل لقعلا مدقت ضقاني « ايرظن املع لقعلاب نوكيف

 -ةيرورمفلا مولعلا ةلمج لقعلا سيلو» . ىلاعئوّنارماتمالا لاق.
 ةيرورض مولع ءافتنا ,عم « لقعلاب فصتي <« كرديال نمو + ريرضلا ناف

 *« (6 كنق



 < حيحص مامالا هلاق ىذلا اذه ب نومم نب كوبا 6

 فصتي امك « مئاهيلا نم لقاعلا ريغ اهب :فصتي تاكاردالا ةذه تحن انآل

 اهمذعو « ذلقع اهل لصحيال مئاهبلا ىف اهدوحو ناك امله ه لقاعلا اهي

 ٠ لقعلا تسيل :تاكاردالا نأ انملع + ذاقع هنم مدعن ال ء لقاعلا نم

 . هنم لقاعلا ولخيال ملع لك » : لاق نأب مامالا كلذ ررح مث
 هداز مث « لقعلا وهف : لقاعب سيل نم هيف هكراشي الو < (1) هيف ركذلا دنع
 «تازئاجلا (؟) زاوجب ةيرورض مولع لقعلا نا » لاق نأب احاضيا
 .ناسنالل بحوي لقعلا نأل ؛ رظن هركذ ىذلا اذه ىئفو «تاليحتسملا ةلاحتساو
 ةدحتم نوكت نأ اهطرش نم «؛ اهمكح بجوت ىتلا ةلعلاو ٠ ذاقاع هنوك
 نأ ىغبني ىذلا امناو « امولع نوكي نأ لقعلل حصي الف ٠ اهيف ددعت ال
 ' ىقثلا نع ولخيال دحاولا رمألا ناب ٠ ملعلا وه لقعلا نأ : هيف لاقي
 نأل . تاليحتسملا ةلاحتساو تازئاجلا زاوج كلذ تحت لخديو ؛ تايثاذلاو

 ' يضرفي اضيأ كلذك « اتباث ضرف اذاو ٠ ايفنم وأ اتبات ضرفي نآ امأ زاوجلا
 ' نم ولخيال دوجوملا نأ انضرف اذااضيأ كلذك هؤاقتنا وأ نيزئاجلا دحأ توبث

 جرخيب + هحساولا رمآلا نأب ملعلا ويقخقو © دحاو ملع لنفقعلا

 ٠ تابثالاو ىفنلا نع

 )١( هيف ١ط

 لم : زيوجتب (؟)

0 ١ 



 - ملاعلا ثدح ىف لوقلا

 نأ : - هللا مكد.شرا  اوملعا اذ : نلان ااوباماتمالا لاق

 عمجل مهنم ءاقتبا مهضارغأ ىف تارابعغ ىلع )١( اوعضاوت نيدحوملا

 « (؟) ةزيجولا تارابعلا ىف (8) ةريثكلا ىناعملا

 دجوي الدق“ اهيقضوخملا عئانصلا : بومم نب وبا سغللا لاق

 مدقتي مل ةغل ثادحأاو ٠ ةعانصلا كلت دصاقم نمضتت تارابغ تاغللا قع

 اولقذي نأ ؟ نم-1 ةفانصلل :نيعضأولل دب دن نكي ملف ٠ زوجيال اهب قطتلا

 ةعانضلا ئناعم براقت ع ل 1 + ةغللا نم اظافلأ براقت + اظافلأ اهيلا

 اومسف ٠ جارخلل نوطباضلا هلعف امك اذهو ةيراقملا ضعي ةغللا ىئاعم

 كلذو ٠ ربعتلا مامز نم وقوه امامز : لامعغألا تالتل طباضلا اء

 هد طبضنيو « هفراص ءاش ثيح ىلا هب: فرصيو ؛ مامّزلاب داَقَي ريعبلا .ن

 هيلآ. لقنق - اهل اطباضو لامعألل انصحم ناويدلا كلذ ناك امك + ةيلع هلام

 امل نويوحنلا لعف كلذكو ٠ نيرمآلا :نيب قتلا ةهباشملل « مسالا كلذ

 ل : ةريتكلا (7) .. ....... د... لط اوكطاوت )١(

 قحلا لهإ بهذم » : مادقألا ةياهن ىف ىناتسرهشلا لوقي (مز
 ىلاعت ئرانلا ةثدحأ ٠ قولخمو :ثدحم ملاعلا نأ : اهلك للملا لعأ نع

 [ :مادقالا ةياهن ه ض ] « ءىع هعم نكي ملو « ىلاعت هللا ناكو ٠ هعدبأو.

 دحلا نمو" 7: مسرب مسرب وأ دحب دحي نأ نم فرعأ ءىشلا نأ لوقيو

 - نم « ماحشلا »:نأ لاقو نص ] « اطخأ دقف دوجوملا هنأب ءىثلال



 - 0 3 9 + 4 3 *0 ل ىحو . ف 28 3 3 3

 ا

 هل تبثأو ٠. .نيعو. « تاذو :« ءىث :مودعملا ناب لوقلا.ثدحا ةلزتعلا ن

 هعياتو « .رهوجلاب .ضرعلا مايق لثم .٠ دوجولا ىف تاقلعتملا ؛نضصكاضخت

 ٠ رهوجلاب ضرعلا مايق اوتبثي مل مهنا ريغ « ةلزتعملا رثكأ كلذ ىلع

 ديهمتلا ] « دوجوم ءقش لكو © ءىش دوجوم.لك نا ». : لاق ىتيوجلاو

 لاق .ىلاعت كلا نال ٠ ةولاق مه :٠ ٠. ءقش مودقملا نا ةلزتعملا لوقو ع 4٠ ص

 دجوت مل اهنآل + ةمودعم ىهو « ميظع ءىث ١ اهتا.: ةعاسلا ةلّرلر نع

 . :ءىفلاا وه. مولعملا نأ 1 ةلؤتعملا تلاق اهثودح ملعي هللا نالف ٠ دعب

 ٠ هب ربخا دق هللا نال * دجويس ىذلاو + لعفلاب دوجوملا لمشيل

 ىهتني انهو » : :لوقتف هلوق حرشت نيمرحلا ماما ىتيوجلا ةبحاصو

 ٠ مدعلا نم ءىثلا عنصي نأ ىف ىلجتت ىريك.ةقيقح .تابثا ىلا مامالا

 ركؤت نأ ةردقلا ةفض نم نأ لب + ةيفاخ نوكت نأ حصيال ةردقلا هذهو

 37 قلخلا ةيلمع تابثاب نوكي + رثآلا كلذ تابثاو .« اهرودقم ىف

 .نوكي نأ نكمأ امل ؛ مدعلا ىف ائيش ءىثلا ناك ولف ٠ دوجولاو نوكلا ىلا

 .ناك اذا : اذه ىنعمو ٠ ادوحوم مودعملا اذه حبصي نيحب « رثأ ةردقلل

 ةردقلل رثأ كانه سيلف * دوجولا ىف اكيشو « مدعلا ىف ائيش ءىغلا

 .فرعذاو ٠ .دوجوملا ريغب ءىثلا فرعيال نأ بجي « اهرثأ ةردقلل نوكي ىكلو

 ائيش ءىثلا نوقف « امودغم نوكي دق مولعملا ناف ٠ الثم مولعملا هنأب

 توها :تالبثأا يلا :ىكولا 3و فيلل عقدي امم - انهيآ مدعلا ىف

 ظ ه ٠ | « اهل ارتا ءىثلا سيلو + ةردقلل ايفا

 ٠ دوجوملا وه ءىثلاو 537 وه مهيدل دوجوملا نأ نوري ةرعاشألاو

 .ئىذلا دوجوملا وه مهيدل دوجوملاف ٠ دوجوؤملا ريغ : ائيش ىمسي نأ نكميالو

 اذهب مهو ٠ ىجراخلا ملاعلا ىف ققحتم « ىقيقح ىنيع دوجو هل
 راثأآ نم رثا تادوجوملا نأ ىأ ٠ هللا لاعفأ نم العف .دوجولا نوتيقب

 ت لوقيو ٠ اهل دارمال © ةدارا دوجو نولبقيال مهنا ذا + ةيهلالا ةدارالا

 كر



 ال ل 2 َظ 5 هم 0 ل 2 3 00 هه 0 َظ

 نيذلا « ءىثلا » ىف ةلزتعملا ىأر فلاخي ىازلا اذه نأ : اضيآ :ةرعاشألا

 « ءىث » ظفل نأ ىنعي اذهو ٠ دوجوملا سيلو مولعملا وه ءئثلا نأ نوري

 نأ اما مولعملا نال © دوجوملا ىلع قلطي امك * مودعملا ىلع .قلطي دق

 « دوجولاو مدعلا ىف اكيش ءىثلا ناك اذاق ٠ امودعم وأ ادوجوم نوكُي

 ؛ ءىثلا تافص نم ةفص حبصأ دوجولا نأل « قلخلا ىلع هللا ةردق تفتنا

 ٠ ةيهلالا ةدارالا لبق نم لخدت نود دجوي مث « امودعم نوكي ىذلإا

 نيب نوقرفي مهنكلو ٠ داجيالاو قلخلاب نولوقي مهئاف - ةفوصتملا اما

 ملاعلافقلخلاب دوجولا اذه روهظ نيبو « لزألا ذنم هللا ملع ىف ملاعلا دوجو,

 : قلخلاب هروهظ ثيح نمو ٠ ميدق : ىهلالا ملعلا مولعم وه ثيح نم مهيد

 قلاخلل قولخملا راقتفا ةقالع ىه «؟ قوظملاو ةلاخلا نيب ةقالع كاته نأ

 هيلع علخي نأ هللا نم رظتني ىلزالا ملعلا ىق ملاعلا دوجو نا ثنح نم

 هتاعدتسال © ةمحرلا نيعب هيلا رظني . ىلاغتو ةئاحبس - هللاو ٠ دوجولا

 ثيح نم ميدق وه نولوقي مهناف ٠ نآرقلا قلخ- ىف ةلزتعملا لوقا وه اذهو

 ٠ ةدوجوو هروهظ ثيح نم ثداح وهو ٠ ىهلالا .ةولعم وه

 ١ - جحلا ] « ميظع ءىش ةعاسلا ةلزلز » : ئلاعت هلوق ىفو ١ [

 ربعت :فيكف دعب دجوت مل ةعاسلا نأل « ءىش » هلوق ىف ءاملعلا فلتخا

 مىقشلا قالطا نأ : رخبلا ىف » ؟ « ءىش » هنأب دجوي مل ىذلا مودعملا نع

 ءىش مودعملا ىلع قلطي هنأ ىلع لدي ؛ دعب دجوت مل اهتآ عم « اهيلع ٠

 ىلا اهتروريصو اهعوقو نقيتل. ؛ اهيلع هقالطا نا : لاق كلذ متم نمو

 دوجيولا ٠ نض ىسمولالا رفسفت ) «© :ةلاحم هل  1١١1١خ ١17 [ ٠

 د ائيش كت ملو لبق نم كتقلخ دقو ١ : ىلاعت هلوق ىفو ب ؟*

 هم أ دوجوملا .ىتعمب  ىسولآلا خيشلل مالكلاو انه ءىثلا عو مكرم ]
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 ىلا ةراشا "اذه قآ:::رهاظلاو ٠ امودعم تنك لي غ ادوجوم كت ملو -

 دارسفأ رئانم .قلختي امك « راوظالا ىف لاقتنالاو دلاوتلا قيرطب هقلخ

 وع ذا ٠ رشبلا قلخ ءاذتْيا + هي .داركلا : نيققحملا ضعب لاقو ٠ ناسنإلا

 ٠ داتعملا دلاوتلا قيرطب كلذ دعب ناكام ال  ضحملا مدعلا رقا عقاولا

 كاذ ذأ كت ملو ؛ مدآ قلخ فيعاضت ىف لبق نم كتقلخ. دقو : ليق ةئاكف

 ٠ ع 15 ج 7١ ص ينأعملا حور 3 اتهب امدع تنك:لب « الها اًثيش

 هنأ : ةيآلاب دارملا نا ليق اذا : جحلا ةيآ ىف لوقي ىنيوجلاو _ 8#

 ريسفتلا كلذ ناب مهيلع دري نأ بجيف « اًكيش ناك لازلزلا دجو اذا.

 صخلأ نم ةلزلزلاف ٠ ةكرح. هناب نوكلا نوفصي اوناك ام اذا <« طقف ميقتسي

 ةياب مهيلغ دري امك ٠ ةفضلا هذهب نوكلا نوفضيال مهو « ةكرحلا ءامسأ

 ىعنس ججحلا ةيآ ىف مودعملا ناب دضق هنأ : انيبدم ٠ ميرم:

 ٠ اتبثم : ءىش ظفل دري مل « ميرم ةيآ ىف هناف « اكيش

 تادوجوملا نأ نوريو. ٠ ملاعلا. مدقب لوقي نم مهنم ناف ةفسالفلا امآ

 نوري .مهنأ كلذو ٠ ةدهو ةدامي قوبسم دوجوم لكف ٠ .مدعلا نم :نوكتال

 ىهو « نامزلاب هنع رخأتت الو ىلاعت هللا عم تدجو .« ةميدق ةدام كانه نأ

 «٠ دوجولا ةفص اهتايط ىف لمحت ةداملا هذهو ٠ ىلويهلا ىمستو ةلكشم ريغ

 هللا ةردق نع اديعب-:ثدححت.تادوجوللا .نأأ ىتغمب ٠ دوجولا ةيناكما ئأ

 ناك مسج. ملاعلا لصأ نأ ىرينم ةقسالفلا نمو ٠ داجيالاوقلخلا ىلع ىلاعت

 - هل ةياهن ال ىذلا طيلخلا وأ اراخي وأ اًضرأ ارات وأ ءاوه وأ ءام نوكي

 ثدحاف « كرحت مث انكاس ناك طيلخلا اذهو ٠ ةيهانتم ريغ ماسجلأ وهو

 هتصأ نأو «© مسجب سيل ملاعلا لصأ نأ ىري نم مهتمو ٠ ملاعلا اذه

 اولاق نم مهئمو ٠ ءالخلاو رهدلاو ىلويهلاو سفنلاو هللا ىه ةسمخ ءامدق

 0 ٠ دادعالا ةنأب

 فلخلا نم نوملكتملاو ٠ .ملاعلا ثودح. اوتبقا نيملسملا .ءاملعو

 - هللا ةردقب نيقولخم امهوربتعاو « ضرعو رهوج ىلا دوجوملا اومسق:
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لع, : اهييلع قااسوموم نع يجلد ا 0 5ك
 .لوطلاةوجووحن ى

 : ىه ةعبرأ .الوصأ اوعفَو مث < ةلعلا نع

1 

 0 ا يع تابقآ مث ا ضرعلا تائئا ءاّو
 قرت ةداحتملا

 تابثا ىه ماعلا ثودخح تنال فن نينبكتملل ىرغأ ةقيرط :كانهو

 داصحيا نع ًاعيمج تاقولخمل زجع نب ناسنالا زجع راهظاب هللا ةردق

 . اخيش مث « اباش مث ؛ ؟ القط ةانيأرو » : ىرعشألا مامالا. لاق ٠ اهسقن

 دل هلي ينج اجت اسس تالا بحد انملع دقو

 : كلت ؟-5 يقل

 ٠ حتتفمو وأ هل نيلام :: نيمسق ىلا مسقتك تادوجوملا نا : اولاقو

 تادوجوملا ونهو ٠ :حتتفمو لوأ .هلامو  ىلاعتو هناحبس - هللا وهو
 ٠ ضرعلاو رهوجلا بقل نيمرحلا ماما هيلع قلطأ ىناثلا مسقلاو ٠ ةثداحلا

 .مامأ هامس 6 ىلاعت هللا قوس دوجوم لك ملاعلا » قلسلا ةامس ام نوكيف

 وه .ةدنع رهوجلاو « ضرعلاو رهوجلا ١ : فلخلا نم هغبت نمو نيمرحلا

 ضرعي ام » ضرعلاو ةريغتملا تاقصلا ىآ ضرعلا لبقيو « زيحتملا »

 ٠ رهاوجلا نم هريغ عم سناجتم رهوجلا ىأ وهو « هثكم مودي الو

 «, رهاوحلا. لخادتت الوب « ددجتم ريغ قاب وهو ٠ هل لكش أل رهوجلاو

 ىف ضرتفن اننا : نيمرحلا ماما لوقيو ٠ خلا ٠.٠١ اهزواجت زوجي امئاو

 ٠ ريغتتيو :لَدِبَتَي)( ضرعلا أ ذكؤملا نمو ."نيفتلا 'مدعو ءاقبلا : رهوجلا

 اريغتم رهوجلا نوكيف « هثع كفني الو رهوجلل مزال ضرعلا نأ ثيح

 ملم اثداح. نوكي رهوجلا ريغت اذاو ٠ هل .مزالملا ضرعلل اعبت 59

 ىذا اهرهاب تانكقلا "ىف ويقتلا فدحي ع قلاخ ةوجو هيلغ
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 ٠ - ارجو: ابضتو عفر اهوفس تاقلاي بارعألا تاكرح بيقلت ىلا اورطضا

 .لزانلا وهو ءبضنلاو «« ؛اهتبم ئلاعتا وهو ضْرآلا“ ىف. غفرلا:نم كلذ“ الوقتم
 ,.باحصأ اضيأ كلذكق + لبحلا لصأ هنأل ٠ هنم لزنأ وهو رجلاو « كلذ نع

 ونيبي نأ اهيلع اوع اوت نيجب مهقحيو:» : ظاسسفلا ىلع اوعضاوت مالكلا

 .ملعي مل ؛ انيب نكي ملام رمألا نآل ٠ اهدصاقم نيبلاطلا اوقرعيو « اهيناعم

 ٠ ٠ هب ةقرعملا )١( صلختت الو
 | دلع دع د

 هلا

 .قوطنم وهو  هنولمعتسي اممف » ٠ كاعئاوتاماتمالا ىقر .

 0 )0 0 ىلاعت هّنلا قوس دوجوم لك وهو ٠ ملاعلا .:  اعرشو ةغل 6ع هب

 .بر هلل دمحلا » ىلأعت هللا لاق“ : لوم نيرككوارسقملا لاو

 4(6) ؟ نيملاعلا بر امو: نوعرف لاق» : لئاق نم زع لاقو « (*) نيملاعلا

 نق و دوجووم لك ىلع .ملاعملا عقي له : ةعللا ٠ ىف ءاملعلا فلتخا مث

 د معي هنأ : لاق نم مهنمف ؟ (9) .نجلاو نييمدآلاو ةكئالملاب صتخم

 .نم قتشمهنا : لوقي - رهظالاوهو - لوقلا اذه ىأرب نمو ٠ هلك ثداحلا

 ٠ ةهالعلا

 ص : تصلخت )١(
 .غ ط : هتاذ ةفصو ىلاعت٠ةللا قوس (؟)

 اهنم ةيآأ تسيل ةلمسبلا نأ رابتعا ىلع ةحتافلا لوأ (*) .

 7 ءارعشلا (ع)
 010-9 ميقلع .ةمحتتوا « نولساتتيأ ىئردت ال : ةككالملا (5)

 ٠ سنالا لداعي « تاقولخملا نم ليبق : نّجلاو

 .نم شيلباو ٠٠ لصأ نجلل نوكي امبرو ٠ ءاوحو مدآ نم ستالا لصأوأ

 ,منمو نمؤملا مهنم نجلاو' ٠ ىلاعت هلل هنايصعب مهنم جرخؤ « نجلا -ةليبق
 < رامعأ لثم « ةددحسم رامعأ مهلو ٠ ةرفاك اهلك سيلنإ ةيرذو + رقاكلا

 قاب



 هه 2 اهبل 2 هه ىف ا ا ا هه 0 8 هه اجل اج هه .

 . ةسوسوللا ىف :سئالاب لاصت؛ :نيطايشللو:+ مدآ ىنبك نولسانتيو ٠ مدآ ىنب ب

 ظ .::كللذ نيغو عرصلاوب

 ىف.وأ: © عفنلا “ىف سئالاب هل 'ةلضال“< اتمؤم وأ ارفاك ناك ءاوس نجنلاذ

 ربعي ملو مهرخس ناميلسو ٠ نيطايشلا مه سنالاب ةلص هل ىذلاو ٠ ررضلا

 نيطايشلاو >> : هلوقل ٠ ندظانشلا هب دصقي « نجلا نمو » هلوقو ٠ نحلا

 “4 صاوغو غاتند لك

 ٠ [ 5 نجلا ) « هيفسلا » بقلب ناطيشلا اوبقل نحلاو

 هعقويل « ريخلا باوبأآ نم اياب نيعستو ةعست ناسنالل حّمفي ناظيشلاو

 هللا ءايلوأ ةروص. ىق. نيطايشلا ترهظ دقو - 2 باوبأ نم باب ىف

 اورهظ دقو « ءايلوألا مه مهنأ جذسلاو ماوعلا ىلع اولثمو « نيحلاصلا

 لدت ىتلا تاياكحلا نم .اريثك هفوصتملا ىكح دقو ٠ مهل اماركأ مهل

 مهو * 'ةزوتسم-ءادتتا ىلا مهدشرأو « املع مهملعو مهل رهظ ايلو نأ ىلع

 ىك.ناطيشلا وسه .رهظ ىذلا نأ اوفرعي:مل مهنأل' آوكح اميف نوقداص

 هذه-نمو' ٠ هتنفت ىلؤكأ وه رهظ:ىدلا نأ 'اوفَرَع مه امناو « ىلو ةروص

 نابأو « هرّتغو « ىتارعتشلل 7 ةتوم دعب رهظ « ٌصاوُخلا » نا: تاياورلا

 مهلو- ةرينمفت: ىف-ىدادغبلا ىنؤلآلا :ىكح انك تن ملعلا نه ىفخ نع هلا

 .ىنثدحو هللا همحر ةيميت نبا مامالا لاق امك  ميجرلا ناطيشلا الا رهظي

 ٠ حبصلا ةالضل هظقياو هءاج « ليوط نامز نم تام دق ايلو نأ : ىفوح:

 ةروض ىف ءاج. ناطيش اذه .نا +: هل تلقف ٠ هينذأن هتوص عمس هنأو

 هنأ ىلع ليلدلا ام ٠ همل تلقف ٠ ىحيش وه لب .:الك ::لاقف ٠ كخنف

 7 كليزعم يسا وه هنا : هسفن نع لاق هتال : لاق ؟ كخيش

 هلي ىبنلا ةرجه ةليل' برعلل ناطيشلا رهظ دقل ٠ هل تلق ٠ ةالصلاب

 وس ا بو امالك_لاقو « دجف نم خيش ةروص

 ةببيآ.ةريره ابأ ناطيشلا ملعؤ - هنع هللا نضر  ةريره نبأ ناطيشلا:

 ه ؟ زرايخالا ىلا رارشآلا-نم:هجرخأ دق ىسركلا ةيآ:ةعيلعت لهف ٠ ىمركلا
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 0 زعو لح 2 ىرابلا دوح-و ئلغ ةلدأ ثداوحلا نامل

 صل ٠ دحباو هقأ ىلع لدت .٠. ةيآ هلأ ءئش لك ىفو'

 ىريو ٠ نجلاو نييمدآلاو ةكئالملا اجاب هنأ ىري نم مهنمو

 ىلع الا مسالا اذه .عقوي الخ « ملعلا نم قتشم هنا : لوقلا اذه لوقي نم

 )١( وه » :؛ لاقب نأ ؛ ملاعلا يف نسحلا . ريبعتلاو ٠ هريغ نود ملعلا'

 هلا هلوقع مامالا“ ريبعت هاون < .ربعو :لج هلل ةفلاخملا هثداحلا تادوجوملا

 « املاع درفلا رهوجلا نوكي نأ همزلي هناف « ىلاغت هللا ىوس دوجوم لك

 ناسنالك : اتلوق ةلزتمب « املاع دوجوم لك : اتلوق نأل « املاع اضيأ ضرعلاو

 مزتي كلذكف « اناويح ىمانألا نم دحاولا نوكي نأ مزلي امكو ٠ ناويح

 ء املاع نقارعألاو رهاوجلا نم دحاولا نوكي نأ
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 نم مهنيتآل مث » : ميجرلا ناظيشلا نع ةياكح_ ىلاعت هللا لوق تأرق امأ ع

 دهمجت كلو مهلئامش نعو 3 مهتاميأ نعو « مهفلخ نمو « مهيدبأ نيب

 ةيميت نبا مامالل « تاوبنلا رظنا ] [ ١7 فارعألا ] « نيركاش مهرثكأ

 ٠ [ ىزارلا نيدلا رخف مامالل « اهب قلعتيامو تاوبنلا رظناو

 .ةهركذ ىذلا قدضيو لفاع وه..ئذلا اذ نمف ٠ اتمدق ام نلغ ماثمو ”

 - هرس نسدق «  ضصاوخلا ىلع » انخيش ىئربخلا »؟ اذه « ىنارعشلا »

 ىتكام اهنم جرخف « ةحتافلا ةروس ىئاعم ىلع هعلطأ  ىلاعت١ هللا نأ

 لوقي نأ ديري .« املع نيعستو ةئامعستو « .ملع فلأ نيعبرأو ٠ ملع فلأ

 مهب صتخا ٠ ملع فلأ نيثالثو نيتئامو نويلم ةختافلا ةروم ىف نا

 ٠ نيسرادلا ريغزبيمألا نم ناك هنأ عم « سانلا نود نم هدحو «صاوخلا»

 )) ةيميك يأ حيشلا .ىلع ىنثن اننا ؟ نوفوصتملا اهيأاي لوقعم اذه لهف

 : سانلل حضوأو ٠ مكتافارخ نع نيملسملا لوقع عجرأ هنأل + هيلع محرتنو.

 ه٠+ا فوصتلا سيلو + مالسالا هللا دنع نيذلا نأ.
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 :. ضارعاو رهاوج ملاعلا مش » ... :.كاعم اوباماتمالا لاق

 .مئاقلا ىنعملا وه ضرعلاو « زيحتم مجح )١( لكو زيحتملا وه زهوجلاو
 !إ 4 3 رهوجلاب

 .٠ ة 2 1 تكلل 14 1 هد

 لغشالاهتممهفيال زيحتلا : ليقنأ ٠ :.ابومم نير كيوبأرسفم ا لاق

 ”ةهجيصتخيالرهوجلان أل ؛ ىنعمةفص .ىلأ عجريكلخق- ةهجلا ىهو زيحلا

 .«بتاوجلاو ؟ هيف موقي ىنعم ةفصب زهوجلا دحن قيكف ٠ :صصضخم نوكب لإ

 تافص نم هلوبقو - ناوكالل رهوجلا لوبق اذهب دارملا نا : كلذ نع
 ”اهلبقي رهوجلا ذا ٠ ضارعألا"نم اهريغ نود ناوكألا تصخو - ةيسفن

 ؛ اهل لوقعلا مهفو ؛ مالكلا ىنف نآوكألا رود نال ٠ ةيسفنلا هتفصب اهلك

 ٠ مجحلا هنا : رهوجلا“دح "ىف ليق دقو : ضارعألا رئاس نم حضوأو رصقأ

 * هلثم وه لح تيح لحب ال : هسفنب مئاق دحاو ءزج هنا : هي دارملاو

 اهتاو ٠ هركذ قذلا وه : ضرعلاو + ةحاسملا نم ظح هلام هنا : هيف ليق دقو

 .لناقي ٠ تقولا كلذ ىلات. ىف همدع بؤوجو تقو ىف هدوجول اضرع ىمس

 نوديرت » : ىلاعت هللا لاق ٠ نضرع : هدوجو رمت ملو ضرعام لكل

 ٠ هدوجو رمتسي ال ايئاك اء ناك نيح ( ؟ (؟ ايندلا ةايحلا ضرع

 اهمايق زوجي « ضارعا + :توملاو ةايحلاو حكاورلاو موعطلاو: ناولألاو

 و ؛ ردقلاو تادازالاو مولعلا امآو + .ظرش مدقت ريغ نم رهوج لكب

 ؛ ايح مسجلا دجوي ملامو « ةايحلا دجووت :ىتح (؛ رهاوجلاب دجوتال

 نب 2 ' ٠ تافضصلا هذهل هلوبق زجي

 دع د6 د

 لع " مجنح ىئذ كو )١(

 ذاب لاقنألا (0



 .وهو (1)' ٠ ناوكألا هنوقلطي اممو.» ١ ؛كاعئاوباماحمالا لق
 ريدقت وأ اناكم صصخيام اهعمجيو « نوكسلاو ةكرحلاو قارتفالاو عامتجالا“

 ظ ٠ » ناكم:

 صوضخلو مومعل قلطت ناوكألا ٠ نوم نير ككوبأ سغللا لاق. 3 : ْ د : 2 0 - ص ٍ

 اذا ءىثل انلوق امنا » : ىلاعت هللا لاق ++: ثداح لك .ىلع هقالطا مومعلاف

 ىلع هقااطا وصه صوصخلاو « (؟) نوكيف ٠ نك : هل لوقن نأ : هاندرأ

 رميدقت وأ. ناكمي:رهوجلا. نصصخ ضرع لكو: ©« ضارعألا نم عونلا اذه.

 قارتفالاو عامتجالاو  ركذ امك  نوكسلا ةتحت لخبيف ٠. نوك وهف « ناكم.

 ٠ تافالتئالاو تالباقمللاو تايذاحملاو.

 نزيك دنت نت

 نيدسحوملا عداطا ىف مسجلاو «2َْ :نفاعل او داماتمإلا لاق ”٠

 دحاو لك 3 / اهنمح اناك نارهوج فلتئا (5) اذاو ٠ (؟) فلتؤملا وه

 * (« ىناثلا عم فلتؤم

 اولا وه مسجلا نأ انفرع . ؛ يوهم نب كبوبارسغللا لا

 مسجلا | لاما فلتؤملا ةانعم مسجلا نأ لولو + فيلأتلا ةرثكب هلضف دق ةنأ

 « ورمع نم, ملعأ .ديز » : انلق اذا انأ امك ٠-ىتنعملا كلذ -ىف لضافت ئلغ.

 امهعمجيو ٠ قارتفالاو داش نوكسلاو ةكرحلا ىهو )١(

 2س ا 4٠ لحيلا شا

 ( ظ“)' : فلاتملا نيدحوملا ()

 , هط :, فلات اذاف (4).
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 :كلذ:لذق.*. هي'ووهلم ىلع دكاموعملاب هنم ةفرعم شكا هنأ ئلع, كلذ لد
 وه مسجلا ناك اذاو ٠ هي وهام ىلع مولعملا ةفرجم : ملعلا نأ ىلع اضيأ
 ةيمسجلا نأل + امسج اناك افلات اذا نيرهوجلا نأ ىلع كلذ لد < فلؤملا

 .مزل « افيلأت نيرهوجلا نم دحاو لك ىف دجو اذاق « ةيفيلاتلاب ةطبترم

 ةدحولا نآل ؛ نيمسجي دحاو فيلات موقي نأ حصيال ذا ٠ امسج نوكي نأ

 00 نة ناويند :' دقعلا ىقافت

 د د

 )١( .ىنبني رهاوجلا ثدح مش» + ىلاعلاوباماتمإلا لاق

 تانبثا : اهنمو + اهثدح تابثا اهذمو + ضارعالا ثتابثا : اهنم لوصأ ىلع

 ٠ « اهل لوأ ال ثداوح ةلاختسا : اهنمو ٠ (؟) اهنع رهاوجلا ىرعت ةلاحتسا

 < دحوىذلا وهثداحلا ناكامل انوهجم نبركويا 5 ١١ لاَ

 قيس نيح « هثودح ملعئام ثداوحلا نم ناك « ادوجوم نكي مل نأ دعب
 مث ٠ نداعملاو ناويحلا نمو تابنلا نم ثدحيام دهاشت امك . اهدوجيو

 هثودحب ملعلا ىلأ.لصوتن الف © اندوجول هدوجو قبسام ثداوحلا نم نا

 .لصوتي مل هتويث نكنأ .نمف « ,ضوغلا توبث ىه ىتلا « ناكرألا هذهب الا

 مدقب ىفق نم ناف « اهثودح .تابثا كلذكو « ملاعلا ثدحب ملعلا ىلا ادبأ
 ,ىرعت ةلاحتساب .ملعلا كلذكو - . ملاعلا ثدحب .ملعلا هل حصي مل ضارعالا

 ٠ لصألا اذه ظيوب الآ + ملاعلا ثدحب ملعلا لصحيال < اهنع رهاوجنا

 .تقو ىف اهل .اهلوبق لد امل « اهضارعأ نع ىرعتت نأ رهاوجلل زاج ول ذا

 .نكرلاوهو اهل :لوأ ال' ثداوح ةلاحتسا اضيأ كلذكو « اهخودح « تقو نود

 - قلخلا عم زعو لج قرابلا ناب نيلئاقلا ةفسالفلا ىلع دري هبو « مظعألا

 ط : ضارعألا نع (9) ط : ىتبي )١(

 ةلنزإ



 ,شمتتلا :عولطك ٠ هيِنْشملاو_ببسلاو لولعملاو ةلعلا ,طامتراك «. ناطبترم

 + ةيببسلاب نكل « نامزلاب رخآلا امهدحأ مدقتيال نيذللا « راهنلا دوجوو

 رهاوجلا نأ : اهنم نيبت بيترتلا اذه ىلع تحص اذا لوصآلا هذه نذل

 ٠ ثداح ثداوحلا قبسي الامو « ثداوحلا قبست دل

 دج 2 د

 هتركنأ دقف ٠ لوألا )١( لصالا اماق » : ىلاحم اوباماحمالا ىق
 اا ول

 دوجوم ال نأ : اومعزو ؛ ضارعألا (؟) تابئا وهو ء ةدحلملا نم فتاوط

 + « رهاوجلا هلأ

 توبث نأ ىار نم ءاملعلا نم *: بوم نب كيوبأ يغللا لاق

 نايعتالا نألاا# ليلح ةَماقآ ىلا ديق.ملاقيأ 2اةروردت ىوكعم نقار
 ةلاحل ةفلاخم هغبش ىف هلاح.نأ ةرورتق ملعي + ئرخآ عبشو + ةرم عاج اذا
 هفلاخيال عغىشلا نأل « هسفن ىلأ عجريال فالخلا كلذ نأ .ملعيو <« هعوج. ىف

 ةحجو اذا : اقيآ كلفكو ٠ :نيقلتكمنيضرق نللا مجرم 'انهثاو © فسقك
 اذه بلوظ البو © ةيلاح فالتخا :ةرورض .ملع دق هتاف + .هتزح. دعب ةحرف
 .ناك ولو <« لصاألا اذه توبث ىلع اولدتسا دق ةمئآلا نا : هل ليقو لئاقلا

 أودصقي مل مهنأي : كلذ نع باجأ : هيلع ةلدالا اوماقأ ال < ةرورض امولعم

 ٠ رهوجلل اهترياغم كلذب اودصق امناو « ضارغألا :توبث + كلت مهتلدأب

 ىتن © نيبتتو. « اهتلدآ ىوقت ضارغألا توبق نأ : ملعيل ؛ اذه انركذ امتاو

 ٠ ىرورضلا ملعلا نم ةبيرق اهتبتر نوكت

 خ ؛ لصفقلا - طا: لصألا (9)

 طظ نم : تابشا (')
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 انأ : ضارعألاتابثا ىلع ليلدلاو 22.. كاعكا اوُباماحمإلا نق

 ء اهيلا لقتناىثلا ةهجلاباصتخم اكرحتم هانبأر مث « انكاسأرهوج انيآر اذا:

 هصاصتخا نأ ملعن « رارطضا ىلعف + اهنع لقتنا ىتلا (1) ةهجنل اقرافم.
 دقت ليحتسي ال ذا + تاتبجاولا قم يلو « تانثكمملا نم هتيجب

 هتوبت زئاجلا مكحلاو ٠ ىلوالا (؟) ةهجبلاب رهوجلا ءاقبو (؟) تانكمملا

 رقتفا « زوجملا ءاقتنالا نع الدب توبثلاب صصخت اذا هؤافتنا زئاجلاو

 ىلع مولعم (5) اضيأ كلذو ؛ (4) صانصتخالا هل ىذفتقي نغثتقم .ىلا

 1 * 0 ةهيدبلا

 ماكحلانأ : ةلالدلاهذه صيخلت : ابومم نيركبوبا سفملا لاق

 مث « تقوىف نكس اذارهوجلاف + .ليحتسمو «زكاجو « بجاو : ةثالث لوقعلا

 ول ذا ٠ةبجاوبتسيل + نيعم تقوىف هتكرح نآملعن « تقولا كلذدعب كرحت

 نابجاولامكحلانأل « تقو نودتقوب رهوجلاب اهمايقصتخي مل ةبجاو تناك.

 ؛ زيحتلا هل بجو امل رهوجلا نأ ىئرت الأ ٠ تاقوألا عيمج ىف هلاخ رمتسن'

 دوجو نأ ملعن  كلذكو + ازيحتم الا لاوحألا نم لاح ىف دجنوي نأ زجي مل“

 نم تقو ىف :دجويال لاحملاو ٠ دجنو هق هنال ©« لاحمب سيل رهوجلا:

 ماكحأ نم مكح. هل قبي.مل « ةلاحتسالاو بوجولا هل لطب .املف ٠ تاقوآلا

 ٠٠ عاقفتنالاو تؤويبكلا نيب ددرتم زئاجلاو ٠ ناكمالاو زاوجلا الا ؛ لقعتا

 نم الدب دوجولا ققحت اذاف - امهنم دحاو لمكل حلصي

 نفت :ىلا :كلذ هي انآل « صصخمل كلذ نوكي نأ مّرل '+ ءافتنالا

 ط : لقتنا ىتلل اقرافم )١(
 حج : رهوجلا ءاقب .تانكمملاو ريدقت:2 ظن :”زهوجلا ءاقب ريدقت ('9)

 ط : :توبثلاب صاصتخالا (4) ط : ةهجلا ىف (؟9)

 1 11 اس ه5 5 لو :: اعنا مهلغم :كلذو ع6
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 . ,هسفن نم.ضيصخت هل سيلف « تايثالاو ىفنلا نيب ددرتم وهو « زاوجلا
 ىتغتسي دق بجاولا قأل ©:بوجولا مكح كلذك سيلو . نصصخم نم هل ةبالو

 : هل ىضتقم ال لاخملا كلذكو ب زعو لج .ىرابلا بوجوك + ضتقم نع

 نيب ددرت [وه] ثيح نم زئاجلا نكل ٠ رركتلاو رارمتسالا نع ىفتنا هنأل
 ٠ ءافتنالا نود دوجولا هل ققحي صصخم نم دب هل نكي مل < نيرمأ

 « ةهيدبلا ىلع )١( مولغم.كلذو » 5 لاجئ اوباماتمإلا لاق

 ملع هنأ  هنع هللا ئقر ديري !: نوَمِم نيرككؤيا نغم لا لاق

 ةمكالاقاذح ركنتسيالو ٠ ازئاج صصخملا نوكىف رظنلا ميدقتدعب + ىرورض

 تاداضتملاعامتجاةلاحتساكلذنمو : .اولاق ٠ ىرظنملعئلعىرو رضملع ءانينا

 « ضارعألا تابثاب ىرلطظنلا ملعلا ميدقت نم دبال هنكل « ىرورض .مولعم وه

 راكنا ةداقتعا ىلا قبس نم امأو ٠ نيدض عامتجا ةلاحتسا ملعن كلذ دنعو

 تبتيال ذأ « دادضألا عامتجا ةلاحتساب ملعلا هتم حصي الف « ضارعألا

 فلاخ دقو ٠ امهدوجوو نيعمتجملا توبتل عرف عامتجالا ريدقتو ٠ دضلا

 : هريغ ءىث ىلع ىئنبنيال ىرورضلا ملعلا نأ ئآرو « اذه ىف ةمئالا ضعب

 طسب عضوم اذه سيلو .. هيلع مدقتم ضرف ريغ نم الوأ ملعي امئاو

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نا ع هطسب ىتأآيسو 1 كلذ ىف مالكلا

 د6 د

 نم ىفتقملا لخي مل كلذ ررقت اذاو » , ىلاعئاوُنااتمالا لاق

 سفن ىضذتقملا نوكي نأ لطابو ٠ هيلع دئاز وأ + رهوجلا سفن نوكي نأ

 ظ 2 اضيأ مولعم )١(
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 -« اهيق :مالكلا "انمغزف ىتلا ةهخلاب صتخفل كلذك ناك ول ذا )١( رهوخلا

 -ه 04 اهي ىلا لاقتنالاو « اهنع لاوؤزلا هيلع لاعتس هلو ء هسفن (؟) مادام

 .٠ نيبحيحض ماهالا ةررك نذل ده“ : ومي نرككوا ةملاَلاَو

 ىقتفم نمل فال كمي “مق دصهوجلا نأ الو نيب ها

 .نىضقلا اذهب لطيف « « ىضتقملا نييعت ىف رظني نآلا لعج مث + هزاوجل

 ارهوج ناك دق لاق امك رجوجلا نآل - هقرفتل ارهوج ىفتقللا نوكي .نأ

 .دجوم نأ مزلل © : يدش ائودقف انك ولف ٠ هنوكس لاح ىف

 دجويملو « ارهوج دجو الو ٠ ارهوج هنوك دوجو عم ؛ اكرحتم ةئووك

 هذوبنكإ ؛ضتقم ريغ 'ارهوه. هنوك نأ. ملع « اكرحتم هنوكل < ايضتقم'

 كنك + رهوجلا ىلع ادكاز كرحتملا نوكي نأ اذه نم مزلو + اكرحتم

 ٠ امدع .نوكي نأ لطاتو ؟ دوجو مآ مدع وهأ + دئازلا كلذ نع ثحبي

 .كرسخت ىغتقم : .لئاقلا لوق نيبا قرفالو ٠ هب ضحم ىفن مدعلا نال

 زاوج نأ نيب دقو ٠ رهوجلا كرحتل ىضتقمال : هلؤق نيبو + ىفن رهوجلا

 ؛« .هيفن ىلا ىدؤي امب لوقلاف ٠ ةلاحمال ايضتقم نمّقتم رهوجلا ك

 ؛ وهام ٠ مدُعلا كلذ نع ثحبي مك + لظان لوق : يلا زارملا نارا عم

 ناف ٠ ناغونلا ناذه لأ تداخل ذا ؟ ضرع مدع مأ ؛« رهوج. مدع وهأ

 اهيذأل + رهوحل وجلا ثدحب افارتعا مهتم اذه ناك « رهوج مدع هنأ : | اومعز

 : اهثودح ريدقت عم الآ * مدحعتال

 ةلاحتسا ىلع ليلدلا ىتايسؤ  رهاوجلا ثودح وه ىئمقألا انيلظمو

 ٠ ضارعألا تابثا هيفف ٠ ابفرغ « مودغملا كلذ اوردق ناو عميدقلا مدع

 لع ادكاز اتباث ادوؤح.وم هنوك نم ديال ىئضفنتقملا نأ مدقت امب نيبت دف أذا

لطبيو-. افالخت' وأ + هل الثم نوكي نأ لخي.مل « رهوخلا
 « الثم نوكي"نأ 

 طقش : رهوجلا سفت ىضتقملا نوكي نأ لطابو ٠ هيلع ادئاز وأ )١(

8 
 ط : تمادام (؟)
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 هريغرهوجل اصاصتخا.رمتوج .ىنتقا ولو © رهوج. رهوجلا لثم ئأل '

 ىذلا :نهوجلا ءافتنا ريدفت عم + ةهجلا كنتب « هعاضصتخا:لاحتسال + ةهحب

 رهوج.-هعم نكي مل ناؤ 4 درفلا رهوجلا .كرحت زوجن انآل. ٠ ايضتقم ردق

 رصهوجل ايضتقم ردق ىذلا رهوجلا سيلف ةلئامتم رهاوجلا مث ٠ هريغ
 ضورفملا رهوجلا كلذل ىختفت نأب ضتخملا رهوجلا نم ىلوأ ©« اصاصتخا

 نم دحأ ال ذأ ٠ ةهنع ىنغتسي امم طيخلا اذه ناك ناو ٠ اضيأ اضاصضتخا

 ئعدي ام.الا « هريع رهوج رئا نم ناكمب رهوجلا صاصتخا نأ ىعدي راظنلا
 .- كلذ:لظييسو - .دلوتلاب .نولكاقلا.

 دئاز-ىضتقملا )١( نأ تبث اذاو » <. ىلاءئاوتاماتمإلا لاق

 اراتخم العاف نوكي نأ لخي مل « هل (؟) فالخ هنأ ررقتو : رهوجلا ىلع

 رهوجلاب همايق نيعت [ (*) ابجوم ىنعم ناك نافذ ] ابجوم ىنعم وأ

 (4) باجياب ناك ال ء صاصتخا.هب هل نكي مل ول ذأ « هتوجب « صتخملا
 قدسلا ضرغلا وه. هانفصو ىذلاو ٠ هريغل هباجيا نم ىلوأ « هل مكحلا

 ٠ ةانيغتما

 : دوجولا رمتسم رهوج.ىف مالكلاو « العاف صّدخملا ردقم ردق ناو

 جراسخف « لعف نم لعافلل دبالو لعقيال ىقابلا ذا ء الاحم كلذ ناك

 تابثا ىف ©« ضارغألا مهأ نم ةدو ؛ ضارعألا تودث كلذ نوعضم .نم

 ٠ © (0) ضارعألا ثدح

 ىضتقللا :نوتكنا لان لحل قي اكا 8 دوم نيركيويارسفم ال اق
 دس نا هنثأل « هلءافذاقع نوكي:نأ مول ؛ رهوجلل .الثم ةيجلاب صاصتخالل

 + افالخ ناك ةدسه ثةسن مل ناو :٠ ةلاكف ناك# رصمهوحلا تسلم

 ظ : زهوجلا ىلع“ دئازلا ىضتقملا تبثا اذاف.(١)

 دج'"نم ةدايؤ ('“) ٍِظ : هفالخ (؟)

 ط * ملاعلا (6) طن : هباجياب (2)
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 « ةيرورض هتمسق ناف « تايثالاو ىقنلا نم نوديرتام .لكو

 :« هيلع ادئاز « رهوجلل افالخ صاضتخالل ىقتقملا انضرف اذا نحن مك

 مل ول ذا « رهوجلاب امئاق اضرع نوكي نأ اما : .نيرمألا دحا نم لخي هلا

 رهوجل بجوي ال رهوج ملع نأ ئزتالا + امكح. هل بجوي مل © هب مقيب

 هق انال ٠ الطاب كلذ ناك اراتخم.الغاف ضروف ناو + انلاع هنوك رخآ

 فرضي نأ خصيالو + دوجو لغفلاو ©« رهوجلا ىلع ادككاز ىفتقللا انتيفإ

 رمتسم رهوجلاو + رهوجلا الآ انعم .سيل ذا «٠ لعاق لعف ىلا ىفنقملا

 رهوجلا نوك لاحمف « دجوي مل نأ دعب دجوو رمأ وه لعفلاو « دوجولا

 ىف انم الكو + دجوي مل نأ دعب دجو هنأ ىفتقي هلوعفم هنوك نأل ٠ هلوعفم

 اذهو ٠ دوحوم وهام دحوب مل ةئا : انلق دق انأكو « دوحولا رمتسم رهوج

 ٠ لاحم وهو ٠ دحاو رمآل تايثالاو ىفنلاب مكح

 ا د6 د ئ

 تدح تابغا : نئاقلا كصألاو » ىلاعملاوبارماتمإلا ١لاق

 ةلاحتسا حاضيا اهنم + لوصأ ىلع بترتي : كلذ نم ضرغلاو ٠ ضارعألا

 ٠ اهلاقتنا ةلاحتساو « اهسفنأب ضارعألا مايق ةلاحتسا اهنمو + ميذكلا مدع

 ةلالد درطن نأ ىلوآلاو ٠ روهظلاو نومكلاب نيلئاقلا ىلع درلا اهنمو
 .+ ةلئسآألا [ )١( ضرعمى 3 لوصألا ] هذه درونو + ضارعالا ثتدح ئف:

 اذا نكاسلا رهوجلا : لوقنف ٠ ةبوجألا ضرعم ىف « اهنم دصاقملا تبثنو.

 ءافتناو + اهثودح ىلع اهورلع لدو + ةكرحلا هيلع تارط قف + كرحت

 لاحتسال « همدق تبث ول ذأ < نوكسلا ثتدحب ىفقي « اهورطب نوكسلا

 ٠ © همدع
 8 ب 1 ليم 2

 هني نيينيبامنأ لصفلا »انه .: وهم نب كوبا لاق

 +: اهادحأ : .نيمولعم نع ةرايع ثودحلاو . هتفيقحياو ثودحلا ةقرعم.

 + ةمدع دعب نحو ام: هئأ : هدقيقحت ذأ . قيباتم مدخ- : ىناثلاو « دوجاور

 ط نم )١(
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 ةدوجوم هيف نكت ملو « زهوجلا ىلع تارظ دق ةكرحلا انيأر اذا نحف

 . دجوي مل نأ دعب دجو ام ثداحلا ةقيقخ ذا ةثداح اهنا ملعن ؛ لبق

 هبجبأو ناكل « اميدق ناك ول ذا « همدعب نوكسلا ثودح ملعت اضيأ كلذك

 ٠ همدع ليحي هدوجو بوجوو « دوجولا
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 مخي ثم ىلع نوركتت مب : يت نف + ءانلاعْإوُأ ما تمإلا لاا
 امروهلفل نمكئاو ترهظ مث © رهوجلا ىف ةئماك تناك ةكرحلا نإ

 امكو «© دحاولا لحملا ىف نادضلا عمتجال كلذك ناك ول : انلق ؟ نوكسلا

 ةلاجاسسا ملعن كلذكف « انكاس اكرحتم ءوىثلا نوك ةلاحتسا ملعن

 تنمكتساو « ةرم )١( ةكرحلا ترهظ ول مث ٠ .نوكسلاو ةكرحلا عامتجا

 « نييدعم توت نمضتي كاذو « اهيلع نيمكح راوتعا كلذ ناكل « قرخأ

 ةنكتسم اهنوك رخآلا (') ىفتقيو « ةيداب ةكرحلا نوك امهدحأ ىضتقي

 ىلع ايبقاعتو ماكحألا بوانت ضارعألا تائثا ىلع لادلا ناف + ةيبفاخ

 دنع امهروهظ : نيينعم نومكلاو روهظلا انردق وا ةَرْلِي مث : رهاوجلا

 .لوقلا لسلستيو + نومكلا رثأ لوصح دنع () امينومكو امهرفأ روهلطظ

 ٠ “ كللذ ىف

 .هفالطا حصيال نومكلا نأ : ملعأ ُ بومم نبر كوبا غم ا لاق

 «تافص نم كلذو ؛ ءافخلاو رتستلا ةائعم نال ؛ ماسجالاو رهاوجلا ىف الا

 ,لهاجلل ليق ناو نوفكلا نا مث ٠ ضارعألا هب فصوت نأ حصيالو ٠ ماسخالا

 :ماسسجاللا ئف ذاقتعالا اذه قبسي امناف « هرثأ رهظي ال روتسم رمأ هنا

 ةئماك تناك ول ةكرحلاو ٠ .لاحمف درفلا رهوجلا ىف هضرف امأو ؛« ةفلتؤملا

 .قرف الو ٠ نيدضلا عامتجاب امكح كلذ ناكل « هنوكس لاح ىف رهوجلا ىف

 ,ميق .دوجو .داقتعا :نيبو اكرحتم انكاس رهوجلا نوك ريدقت نيب :اثدنع

 ط ا: ىفقيو (؟) ظ : نوكسلاو ةكرحلا )١(

 ح ؛ امهنومكو ()
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 رحوجلا نوك نأل لاوحالا ىفنب لؤقلا ئلع:اميسالل © هب'نوكشلاو ةكرخلا

 ترهظو ةرم تنك .ول ةكرحلا نا-مث ٠ هب ةكرحلا مايق .نِذع ةته#اكردتم

 : مايكخألا. بقاعتو ٠ اهيلع:ماكحلا بقاعت تابثا كلذ ىف ناكل:  ىرخأ

 ىف انكاس, ناك امنا رهنوجلا نأ : انيب ذأ ٠ اهب ناعم مايق نمضتي اهيلع

 نأ لاحمو ٠ هب ةكرحلاو نوكسلا مايقل « رخآ تقو ىف اكرحتمو تقو

 مودقي نآ زاجل © ضرعلاب ضرعلا ماقاول ذا ٠ نذرعلاب ضرعلا موق

 سلشتامو- ٠ ةياغ ريغ ىلا كلذ لسلستي مث « :رخآ :ضرع مكاقلا,نِهزكتا

 .٠ هتالطب نابف ٠ لوألا .هنم .لصحتنال

 انفلحم نوك بجوت ةكرحلا مث » .: ىلاعداوتاماتمإلا لاق .

 ريوجت مزلل ٠ اهمكح بجوي نأ ريغ نم اهنوبت زاج ولف « +: ًاهقيدت اكرهتؤم

 ٠ « اهسنن ةقيقح ليحيو « اهسنج بلقي كلذو ٠ ابيف ادبأ كلذ

 نوكلةلعدغتعت نأ نم ولختال ةكرحلا ؛ لومنم نيركوبارسفملا لاق

 بجوتنأمزلكلذانردقناف ٠ اهل الولعماكرحتم هنوكدقتعيوأ « اكرحتم لحملا

 تدجو اذاف ٠ بجاو رما لولعملل ةلعلا ءاضتقا نال + اهسفنل مكحلا كلذ

 بنيحوت نأ وقام ةدوجوم اهانردق ولف ٠ ةلاحمال لولعملا مزل ةلعئا

 جورخو ٠ اهسفن ةفص نع اهجارخا كلذ تاكل ؛ اكرحتم هنوك اهلحمللا

 « .لولعملاو ةلعلا ىفننو لاحلا ىقثن نأ اماو + لاحم هسفن ةفص نع ذوجوملا

 فيكف ٠ .اكرحتم هئّوك وه رهوجلاب ةكرحلا مايق. سفن .نوكي_كلذ:كتعف

 ريغ رهوجلاو رهوجلا ىف دوجوم هنأ نومكلا باحصأ دقتعي نأ حصن

 ٠ لاحم كلذو ٠ دوجوم ريغ ادوجوم هنوكب ءاضقا اذهو ؟ هب كرهتم

 1 دعا دع

 ةلاحتسا ىلع ليلدلاام : لي ناف » +: كاعلاوباماتمإلا ىق

 -نؤكينأليحتني « ضورفم ثقوىف همدعنا هيلع ليلدلا : انلق ؟ ميدقلا مدع:

 هنالطب مولعم اذهو ٠ هيف ىلزآلا دوجولا رارمتسا ريدقت عنتمي ىتح ابجاو

 1ث



 ريوجت عم زئاج مدع ضورغم تقو ىف ردق )١( ولو ء لقعلا ةهيدبب.

 ٠ لاجم ا .ناببكل ضتقم ربع نم هنم.الدب « دوبجولا رارمتسا

 + (*) هقلعت ليحتسي ضحم يفت مدعلاو : ضتقم ىلا رفتفي زئاجلا 0

 3 دض نايرط ىلع مدعلا لمح ّنوكي نأ ابذيأ ليحتسيو ٠ * .صصخم لعافب

 ردقام عنمب « ميدقلا نم ىلوأ < ميدقلل (5) هتداضمب سيل ءىراطلا ناف'

 طرش ءافتنا ىلا ميدقلا مدع دانتسا زوجي الو «٠ ءورطلا نم « هل ادض

 ناكل + طرش ميدقلا دوحو] ردق ول ذا + ميدقلا دوجو رارمتسا طئارنش نم

 يف لوقلا :لسلستي مث ٠ .يضتقم ىلا رد ول ء. همدع ارقتفم اميدق

 ٠+ « (5) كلذ

 - هنع هللا ىقر - هركذ امك اذه , : الومم نبركبوبارسسغم ا لاو

 نوكينااماو « الاحمنوكينأاما : لاوحأةثالخ دخانمولخيال ميدقلا مدع نال

 اتتيثااذاانأل ٠ ةلاحم كلذ ناك <« انجاو ردقناف ٠ ارئاج نوكي نأ اماو ابجاو

 بوجولا كلذ نأ نيغم تقو ىك ضرفن مث * ام ةدم هلاصتاو بوجولا هل

 ٠ هتهيدبب هلبقيالو « ةتيلواب .لقحلا هادري امه اذه ناك ؛ ةرارمتسا ليحتسي

 ةلاحتساك ٠ ىئرورضلا ملعلاب ةبجاولا تالاحتسالا هذه ملعت ام. اريثكو.

 ,وحتو ٠ نيئاكم ىف نوكيال مسجلا :نأد ملعلاو « ذادضالا عامتجاب .ملعلا

 مدنع ناك ولف ٠ انرورض املغ تفلغ عىتلا ةبجاولا تالاحتسالا_نم كلذ

 :منل املو -..ةرورض. مدعلا 'بوجو. ملعل < :ضورفملا. :تقولا .ىف ابجاو :ميذقلا

 .نلظب اذاو ٠ .لحملا اذه ىف ابجاو ردق نم زيدقت لطب « كتفك مالا نكي

 .مل هبعوقو ردق اذا زئاجتا .نآل' « .ةلاحتسالاو زاؤجلا الا قبي مل :بوجولا

 نايرط. وأ - العاف .نوكي نأ نم ؤلخيال نْضتِقملا مث: نهتقم نم دب نكي.

 نآل + العاف ىضتقملا ردقن نإ.لاجمو ٠ ةلع وأ + طرش مدغ وأ « دِض

 لعف : انلوق نيب قرفال ذا « سضحم يفتن مدعلاو ٠ لعف نم هل دبال لعافلا

 (ظ) لاحم كلق,ناك(8) - -- 0 بط : ىلق(1) ٠
 ظ : ميدقلا ةداضمب وه .نسيل (4) ط : هقيلعت (*)

 طء.طقس : كلذ ىف (ة)
1“ 



 _نايرط ىضتقملا نوكي نأ اضيأ لاحمو ٠ لعفي مل : انلوق نيبو + امدع
 دضفلا .غعنمي ءىراطلا دبقلا سيلو « لصاح نيدضلا نيب داضتلا نآل « دض
 مث ٠"ءىراظلا ورط نم اعنام دوجوملا دضلا نوك نم ىلواب © دوجوملا
 ىلع هورط انردق اذا ضايبلا نأل ٠ لاحم هدض عتمي دضلا نأب .لوقلا نا
 هيف ذا ٠ :لاحم كلذو ؟ داوسلا عم ةردقتأ ؟ هدوجو ردقن ىتمف * داوسنا

 .كلذ دهنعو ٠ امودعم داوسلا ردقت نأ نم دبالف ؛ نيدضلا عامتحا ضرف
 ؛ همدعو داوسلا ءاقتنا ىف ضايبلل رتأ ال نذاف <« ضايبلا دوجو رذقن

 نأ ىعدي نم لوق اذهب لطبف ٠ داوسلا نم ايلاخ الحم الا لحي مل ذا
 ٠ دضلاب مدعي دضلا

 مدع نوزوجي نيذلا ةلزتعملا ئأر ىلع + ميدقلا مدع ةلاحتسا حصت الو
 طرشلا كلذ نأل « طر مدع ىلا ىضتقملا در ليحتسي كلذكو ؛ دضلاب دضلا
 ٠ نيِهحو دح(ا نم ولخم ال

 يدقلاو ٠ لوأ هلام ثداحلا نآل ٠ لاحم كلذو « اثداح ردقت نأ اما
 « ظرشلا ىلع ظورشملا ميدقت هنم انمزلل كلذ انردق ولف + هل لوأ الام
 ٠ لاحم كلذؤو ٠ هطرش نود « رهدلا نم ةدم هدوجوو

 :ظرش ءافتنا ىلا ميدقلا طرشلا كلذ رقتفا ال ٠ اميدق اضيأ ردق ولو
 .٠ لاحم كلذو « ىهانتيال ام ىلا كلذ ىف لوقلا لسلستي مث ٠ همدع حصي

 هتباك لولعملا مكحلا نأل ٠ ةلع مدعلل ئضتقملا نوكي نأ حصيال كلذكو

 دق ذا «٠ ضتقم ىلا ميدقلا مدع فرصت نأ لطبف « ضحم ىقن مدعلاو
 ءزاوج لطبو .ميدقلا مدع بوجو لطب اذاو ٠ اهعيمج ةلاحتسا نييت
 ٠ اندارمو اثيولطم وهو ٠ ةلاحم نوكي نأ الا قبي مل < اضيا
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 ناكرا هحآ )١( ناك اذا : ليق ناف : كاعد اوباءاتمالا لاق

 ليلدلا امف + اهلاقتنا عنم ىلع ىتبتي (؟) « ضارعالا ثدح ىلع ليلدلا

 طا: ىنيم (؟) ٍِلطاطقس : ناك اذا (1)

 نب



 .ىلع ةئراطلا هكرحلا : لوقي نأ لئا.قلل ذا .؟ اهلاقتنا عنم ىلع

 اهتقيفح ةكرخلا نا : باوجلاف ٠ رخآ رهوج نم هيلا ةلقتنم < رهوج
 . اهب رهوج لاقتنا تدجو ام ىفتقي نأ )١( ىغبنيو <« لاقتنالا
 'اهيلع ةلاح نايرط مزلل [ (؟) ىناث رهوج 1 ىلا رهوج نم تلقتنا ولو
 . * لاحم سانجألا بالقناو < اهستجل بلق كلذو > الاقتنا ٠ اهيف نوكنال

 هلا نضر  ةهمالك نم نييءاذه : نومم نيركوبارسغملا لاق.

 دوجوملا ضرحلا كلذ نأ وعدا امير « ضارعألا ثدحل نيركتملا نأل  هئع

 رهوج نم القتئم مهدنع نوكي نأ نكمي « كلذ لبق هيف نكي مل رهوجب
 .نم هبالف ٠ نضارعألا ثدح ةلالد متت مل « .مهل كلذ حص ولو « رخآآ
 - : ناليلد انههو + ضارعغألا لاقتتا لاطياب ءانتعالاو ممهتلا

 ضارعألا معي ىذلاف ٠ اهضعب صخي ىئاثلاو « ضارعألا معي : امهدحأ

 .نم كلذ لخي مل « رهوج ىلا رهوج نم تلقتنا ول ةكرحلا نا : لاقي نأ
 كلذ ردق ناف ٠ اهب ضرع مايق نود اهلاقتنا ردقي نأ اما : نيهجيو دحأ

 نم القتنم رهوجلا نوكي ىتح © رهوجلا ىف هلثم اضيأ ردقيلف « ردقم

 ايفن اذه ناكل ٠ كلذب انلق ولو ٠ هب موقت ةكرح ريغن م ةهج ىلا ةهج

 .:ة_كرحلا نا : انلق ناو ٠ اهدوحو لواآلا لصالاب تبث دقو + .ضارعألل

 كلذو ٠ ةكرحلاب ةكرحلا مايقب انيضق « لاقتناب رهوج. ىلا رهوجين مه لقتنت
 :ةاخم نوكت نأب تسيل نيتكرحلا ىدحا نا : امهدحأ : .نيهجو نم لاحم

 :نوكيام نيبتي ال اذه ىلعو ٠ لحملا وه لاحلا نوكي نأ نم ىلوأب ؛ ىرخالل
 ٠ امهفالثخال رهوجلاو ضرعلا ىف كلذ زيمتو ٠ الحم نوكي امم الاخ
 .ةمئاقلا ةكرحلاب موقت نأ اضيأ زاجل ةكرحلاب تماق ول ةكرحلا ناف : اضيآو

 عسجبري امنا ضارعألا .لوبق نأ : كلذ نايبو ©« لسلستيو « ةكرح اهب

 « ةيسفنلا هتفصب هلبق « ضرعلا لبق امل رهوجلا نأ ىرت الأ ٠ لباقلا سفنل
 .ليبقت ةكرح نأ انردق ولف « تالثامتملا اهيف عمتجت ةيسفنلا تافصلاو

 ظ : رخل (؟) ط : ىعبتيف )١(

 فر



 ١ كوبألا كلذ .نأل ٠ .ىرخبا :ةكرحم,ةلاجلإةةكرجلا لبقت نأ انفيأ انمزلل ةكرح.

 , يذلا كيلدلا امناو..تالثامتملا مجت سفنلا .تافصو.. .اهسفن ةفص.ىلا عجارب

 ' ب هيسسئتعمللا ئضر مامألا :ةركذ ئذلا ,وهف « ضارعألا نضعن ضخي.

 ؛ دمع جرخ لقطتم هب :لقتنا.:اذاف + لاقتنالا اهتقيقح. ةكرحلا نا وهو.

 ندع نضارعالا .جورخو. ٠ :هيبفت :تافص نم الاقتنا هنوكو © الاقتنا هنوك.

 ٠ لاحم اهسفن :تافص

 .لقتنملا لقتئي .ذلف : لقتتم هب لقتني اه وه لاقتنالا نأ : اذه ناييو

 .ضرعلا اناعج اذاف ٠ لاقتنا هب موقي رهوج ؛ لقتتملا ةقيقحو“ ٠ لاقتناب الا

 #54 جرخلف « .لقتنملا وه رهوجلا ذا ٠ رهاوجلامكح.هل انلعج .« القتنم
 رمتسال + ضارعالا نشاس ىف ليلدلا اذه اتدرظ ولو « هسفن ةفم نع

 ملاعلا هب نوكيام ملعلا ةقيقح : ٍالقتنم .ملعلا .ردق نمل لوقن اناف ٠ انز

 !نردق ولف ملعلا ىه ةفص هب تماق ع نم هاب فوصوم ملاعلاو ٠ املاع.

 نأ نع .ملعلا جورخو + ملاع هب لعيد هلاقتنا لاح. .ىف:ناكل « القتتم ملعتا

 0 ئ ٠ هسفن ةفص نع جورخ « هب ملعيا

 دع دلع دج ٠ ظ

 نييت وهف : ثلاثلا لكلا امإو »... .. ضائقئئارماتمالا لاق

 .نأ : قحلالهاهيلا -راص (1)ىذلاو + نفارعألا نع ٠ رشهاوجلاىرعت ةلاحتسا

ضارعألا نم سدح لك نع ولخيأل زهوجلا
 ال تناك نا « ةذادضأآ عيوج نعو 

 ١ 19) ناو ٠ نيدفلا دحأ نع رهوجلا لخي مل (") دبخ هل ناك ناو « دادضأ

 ٠ « هسنج نم دحاو لوبق نع رههوجلا لخي مل « ههل دفال ضرغ ردق'

 , : ى 7 اح ب م مع

 ىدلا :ضليبلاك دادضأ هل نقرغو: «٠ نوكسلاو:ةكرحلا# ذحاو دب هل نيشوع:

 دلع دحاو دق (+) ظ د قكفافا

 دط : ناف (*)
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 : 0: ةمكتلا نضوعو 7 ناوزلا اركاكمو رسما ةويفكلاو :دازتشلا فدانقج

 ومهوجتاب موقيب نأ نمديال * .ةنادضاعل ىذلا نقزطلاف .> ءاقتلا وهو
 . اما رهؤجلا كلذكو. ٠ _اكرحتم وا انكاس :نوكي:نأ انما .رهوجلاف ٠ امهدحأ
 قرفلا نأ الا « ناولآلا رئاس نم-نؤل هي موقي وأ دوسأ وأ ضيبأ نوكي نأ

 نأ ..زوسجيو + سهوجلا_ىف بترتيال نولتلا نأ : كرحتملاو :نولتملا نيب
 ةكرحلا امآو ٠ هلاح لوأ نق ضيبأ وأ .هلاح..لوأ ىف دوسأ رهوجلا نوكي

 نأ نم دبالو + هدوجو لاح لوا ىف رهوجلاب موقت نأ زوجتال اهناف

 ناكم هترورض نم_لاقتيالاو لاقتنالا .اهتخيقح. .ةكرحلا نآل ٠ نبوكس .اهمدقتيب

 ىذلاناكملانم نهوجلا لقتنيل « رهوجلل نوكسلا قيس نم دبالف ٠ هنم لقتنم
 ٍههق "هل ةضال ىذلا ضرعلا اماو ٠ كلذ نم دبالو ٠ نوكسلا هب هصصخ

 ناف  نسحلاىبا بهذلملا خيش ئأآر وهو ٠ ىنعم هتبثأ نم ىار ىلع  ءاقبلا

 : تثودحلا ةلاح ىف هدوجو امأو « هل.دوجو الف ايقاب ردقي مل نا رهوجلا
 راوقاا ون اقتل قال راقلا لقت ال لاصلا كلت نق رهوعلا راق
 لويشك#ب عانتما ,ىف همكح ,ناكف © هدوجو رمتسي امل ثداحلاو ؛ 'ةوجيفلا

 حمصملا ,طرشلا ةدقفل « .ملغلا 'كؤبق نم.هعانتما ىف .دامجلا»مكح ءاقبلا
 ٠ 'ةايخلا وهز + لحملاب .ملعلا ماِيقل

 نع رهاوجلا ولخ .ةدحلملا تزوجو » : كاعئاوباماتمإلا لاق

 ىلوينجلا ىف ةمةيحالطضا 5 1( زوخلاو . ضارعألا عيسي الت

 ش ! )١“( ٠.6 مويعلا يبت 3 ضارعألاو ٠ (1) ةداملا وأ.

 نع رعألاتابثاباوم 58 ملقم عمو نوب ارساغملا لاق

 !وحيززخي أ اود 0 م كك كلذ نأ اوقرعو ٠ اهل لوؤ ال« قتماؤح توبيك

 نا قمع ٠٠. رهاوجلاو )١(
 ظ ظقس : ”ةداكاش وأ (9)
 له : ةروصلا هك
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 < ضارعألا نع.ةيراع لازيال اميف رهاوجلا اوردق ناب مازلالا كلذ نع

 + اهل لوأ ال ثداوح تابثا ىف اوعقيذل ىتح . كلذ دعب اهيغ ثدح مث

 - بهاذملا ركذ دعي مهيلع درلا ىتايسو:- مهاوعد نوكرتيال مهو

 )١(" ولخلا « ىجلاصلا » زوجو » ., كاعئاوباماتمالا لق“

 ٠ « ءادتبا ضارعألا ةلمج نع

 ,مدق © ىملاصلا » كار سيل : ةدوميم نر كيو اسفل لاق
 عدب هدنع تناك ناو ؛ مالسالا ,لهأ نم هن .٠ ةدحلمللا هتأر امك « ملاعلا

اعلا مدق ىلا هب ىدؤي ىذلا ىأرلا اذه اهتم ٠ تاركنم
 فرتعيال ناك ناو « مل

 . ههدقو

36 

 ورعلا : ةلزتعملا نمنويرصبلا عتمو » : ىلا عم اوباماتمإلا لاق

 راحلازوجيدوعبتموىبعكلال اقو ٠ اهادعامع (*) ورعلا اوزوجو ناوكألا نع

 انقفاود انل فلاخم لكو (*) 6 ناولألا نع ورعلا عنتميو ] ناوكألا نع

 ٠ « اهل رهاوجلا لوبق دعب ضارعألا نع ورعلا غعانتما ىلع

 .ءالؤه هب ملاكي نأ ئغبنيام لوأ ؛ دومم نيركبوبأ سغم لا ل3

 هلبق مأ هسفن ةفصب هلبقأ ؟ ضرعلا رهوجلا لبق مب : مهل لاقي نأ : مهلك

 .نوكي نأ بجيف « هسفن ةفصب هلبق هنأ : اومعز ناف ؟ هسفن ةفص ريغب

 بجو « هسفن ةفضي ازيحتم ناك امل رهوجلا نأ امك « دجوام ىتم هل الباق

 .ليقي مل رهوجلا نا : اومعز ناو ٠ ادوجوم ماد ام ازيحتم نوكي نأ

 .نع رهوجلا ورع اومزلا ٠ رخآ رمآب هلبق امئاو * ةيسفنلا هتفصب صضرعنا

 ط : ولخلا () ط : رهاوجلا ولخ )١(

 ظ : ناولألا نع ورعلا عنتميو ()
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 ماكحالا نآل ٠ هل هلوبق لبق هنع ىرع امك ٠ هل هلوبق دعب 6« ضرعلا#

 ٠ ىرخأ مدعت نأو ةرات دجوت نأ زاج < سفنلا ةفص ىلا عجرت“مل اذا.
 دجوي نا زاج « هسفنل اكرحتم الو هسفنل انكاس نكي مل ال رهوجلاك اذهوم

 9 انكاس ةراتو اكرحتم ةراغع

3 

 ىفةدحلملا عم مالكلا )١( ضرفيف» . .-: ىلاعئاوثاماتمالا ى

 : ملعن(؟) لوقعلاةهيدبباناق « ةرورضلا ىلا دنتسياهيف لوقلاناف ٠ ناوكألا+؛
 اممو + ةئيابتم الو ةسامتم ريغ لقعتال قارتفالاو عامتجالل ةلباقلا رهاوجلا نأ :
 نعالا اهعامتجالقعلاىفررقتيالف + لزي مل اميف تعمتجا اذااهنأ : كلذ حضوي.
 ارلم اذا كلذكو ٠ عامتجالا لبق دوجولا اهل ردق اذا « قباس قارتفا :

 ٠ عامتجاب قوبسم قارتفالا نأب ملعلا ىلا (؟) انررطضاو « اهيلع قارتفالا
 ٠ « ناوكألاب حضتي : ملاعلا ثدح تابتا مور ىف انينرغو.

 - . ه1 عل 5 : ٍ 1 1 »ع 0 2

 ةعمتجم رهاوجلا تدجيوو اذا اولوق : اضيأ اولاقف وهومو ٠ نؤودحلملا هنع -

 عامتجا نع الا دجوت مل ةقرتفم تدجوو اذاو « :قارتفا نع الا دجوت مل اهنا

 - انمزلي الف.٠ ةدديتم اهقلخي نأ زوحيو « ةقرتفم ريغ ةعمتجم هللا اهقلخي»

 ( قارتفا اهدوجو لوأ ىف اهب مكاقلا غاصجالا قبيسي نأ * ااهقلح ودب اةهو
 ؛ .قارتفالاو عامتجالا نآل + عامتجا الوأ دوجوملا اهقارتفاأ قبيسي نأ الق

 دروسا

 خافزرطصا (#) - - ظن لقعلا (2) >> ظا: ىهرفيف (9)

1 



 .ن' : ىتاثلاو -.قارتفالاو عامتجالاب فمويال:مدعلا نا :ءامهدخأإ : نيو

 ؛ رهاوجلا دوجو تردق ةدمنلا او ٠ امهسقئأب ناموقيالا قارتفألاو :عافتجتعلا

 ضريفدنألا. 2 .ةقرتفم اماو ةعقتجم-اما « اهتكرف-ىلا :مهؤجلت اهدوجوو

 صرف, < :عامتجالاب, الو..قاوتفالاب فصتت ملو < دوجفلا اهل تنك رها

 ٠ ناهربلا اذه حاقياو ليلدلا اذه نايب !اذهف ٠ لاحم

 2-3 د

 .ةلزتعملا ئلع:طدر انلواج“ )١( ناو » : ىلاعلاوبارفاتمإلا لاق

 .ورعلا عانتماب ناهذتسالا :: امهادحنأ :(9) نيتملكت انكشمت هدف 'انوذلاخ- اميف

 ىفتني هناف + قاب ضرع لك: لؤوقنتف“٠"اهب كاضتألا كعب نقارعألا' نع

 لاح ىف ارطي امئأ دضلا نا (9) مث ٠ هيف دف تايرطن « هلخم نع

 ثدحي الأ -زاج ذاق ضاننلا ىغتنا اذاف ٠ مهمعز ىلع ةبأىفذملا 0

 ؟ ءادتنا ناولاألا' نع ئولخللا ريدفت زوجي نادك نا نول: هئافتتا دعن

 0 ضارعألا سانجأ ىف: ةقيرطلا هذه (4) هزطتتو

 ا اع ٍ

 دهضتعي مامالا ةركذ.ىذلا اذه و انومم نس ركنا رسغملا كاق“

 ٠ ةيسفنلاهتفصي ضرعلا لبقي نأ اما:رهوجلا نا (0) وهو « قباسلا ليلدلاب

 ودوصعهو هدض:دجوي الو ؛ ةضلا مدعي نتح «© لاح ىف هلبقيال نأ ٌروجيف

 متددحش :. اضيأ ةلزتعملل لاقي مق ٠ هنئالطن-ئلع اننوقفازوي + لطاب

 نم رهاوجلا ورع زوج-«نمو « اهنع لخي مل هب تماق ول اهتأب « .ميدقلا

 * لاحم كلذؤ"  ميدقلا اثاودحتب مكحي“ نأ اما : نيكئيدش:-دحل: ىلا :يِدؤي

 :ظم# نيتتكني .:(؟3 ط : ناخ 006

 طا: درطنو (؟) ظ : دضلا مك ()

 نص : اذهذو ,(.8:)
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 ٠ .ملاعلا :ثدحت ىلا اهب :نولصوتي ' قيرط-مهل ”نوكي الف

 :لوقلا اماو.6 ملاعلا مدقي لوقلا اما:همزلي ةذه نم الوق لاق نمو

  لاحملا لظابلا ىلا ئدا امو + لاحم لطاب تمهالكو « هلالا ثدحب
 تاارس ناضل: جابك ىلع لستم ملول قمكاو, ٠ لاسم لقت وق
 حزحزي هتم ضرغلا تابثا ناف ٠ متح نكرلا اذهب ءانتعالاو .+ اهل لوأ ال

 لاعلا ناكرأ نم مظعألا :نكرلا وه لصألا اذهو ٠ ةدحلمللا بهاذم ةدمج
 ' .٠ جرو اذه ىلاق لوصأةا نم مدقتإم لقو . ملاعلا ثدحت

 مامئاعلا نأ : مهمظعم )١( .لصاو» : كا»خاوبارماحمإلا لاق

 لزتءلمت ٠ لواريغىلا « ةرودلبق كلفلاةرود لزتملو « هيلعوهام ىلع لزي
 ٠ حتتفم ريغ ىلا كلذك بقاهنت ' © داسفلاو نوكلا ملاع ىف ثداوحلا

 عرز لكو ) كاوب قوبسم دلو لكف 1 (؟) هلثمب قوبسم كلذ لكو 1
 بسجوم ؛ لوقنف ٠ ةجاجدب ةقوبسم ةضيب لكو [ )١( رذبب قوبسم
 ةباهن هلو [ (4) اهدوجؤل لوأ ال 3 ثداوح لوخدب :ئضقي مكلصا
 مولسعم كلذو + دوجولا' ىف بقاعتلا ىلع اهداحال ةياغ الو « اهدادعأل
 . اًييف نحن ىتلا ةرودلا ئف لوقلا ضرفن اناف ٠ لوقفلا لئاوأب هنالطب
 اهيف“ نحن ىتلا [ (5) ةرودلا 3 لبق ئضقنا هنا ةدحلملا لصأ نم : لوقنو
 دحااولاب مرصتي نأ ليحتسي ةياهنلا هنع تفتنا امو + اهل ةياهنال تارود

 طظ : لصأف )١(

 ٠ خ طقس" : هلثمب قونسم :كلذ لكو (؟)
 خ طقس ؛ رذبب قوبسم عرز لكو (7)
 ط طقس“: و < اهدوجول لوأ ال (8)
 ط ا ةرودلا (0)

 طربا ١



 < (؟) ةرودلا هذه لبق ىتلا ةرودلا (1) تمردصتا اذان ٠ دحاولا رثا يلع

 ىف فاك (54) لوقلا اذهو + (9) اهيهانت : اهؤاهتناو اهؤأاضقنا نذآ

 + انضرغ

 + ىرابلا نأ ادار اكل ةغشقلا ه4 دوهم نبركيونأ هشملا لاق

 جولط دنع راهنلا رون ضيق امك « هلك .دوجولا :هنع ضاق  زعو لح

 « نامزلاب ملاعلا ىلع امدقت هلالج لج - لوألل اولعجي مل « سفشلا.

 : اولاق نأ ىأرلا اذه ىف مهاؤهتسا قذلاو ٠ ةيبدسلاب هل همدقت اوضرف امئاو:

 انلوقب الا كلذب هنع ربخت مل « ملاعلا دوجو نع ربخك نأ اندرا ىتم انإ

 ناك ظفليو ٠ ايلزأ ناكو اميدق ملاعلا دجو : لوقن انأ ىرت هلا ٠ ناكو « دجو

 اذهو ٠ نامزلا مدق كلذب انملع ٠ نامزلا ىلع نالذي ناظفل امهو دجؤو

 مهيأر ىلع نامزلا مدق نع انربع اذا اضيأ انأل ٠ هل هجو هي ةولاق عدلا

 انعم أوقفتا دقو ٠ ناك ىف نامزلا اضيأ دجنف « اميدق نامزلا ناك : لوقتف

 سكعب ةلأسملا هذه ىق اوءاج مهنأ مث ٠ نامز ئف دجويال نامزلا نأ ىلع

 هل همدقتو + دحاولا همدقتم نأ دبأل ددعلا نا : اولاق مهنال « لوقعلا

 دقو « دحاولا دجؤي ملام © ددعلا دجوي نأ نكميال ىتح « عبطلاب

 ءذه عم مهل حصي فيكف ٠ ددعلا دوجو هدوجوب مزلي الو دحاولا هجوم

 ناو « اهل لوأ هل تارودلا هذه ىف ةدعلا نأ : اولوقم نأ ىمظعلا ةدعاقنلا

 لسرتسي دخاولا ةمدقت اذا ددعلا نإ : لوقن معث ؟ اهمدقتي مل دحراولا

 ٠ ةياغ ريغ ىلا ©« ىرخألا قرطلا .ىف؛

 !! ةفسالفلا نم ابجعأو : لوقي ءاملعلا نم تيفل نم دحأ ناكو

 اوأرو ٠ ةعيبطلادعب اميفدوجوو ©« ئعيبط [دوجو] نادوجو مهدنع دوجولاو,

 ىتع - ضعب نع هضعب لعفنيو ©« ضعب ىف هضعب لعفي ىغيبطلا دوجونأ

 ح : هذه لبق ىتلا تمرضت اذاف )١(

 ط : اهيهانتب (م) ط : تارودلا (؟)
 ط : ردقلا (ة)

/ 



 ناكف ٠ ىعيبطلا نم لضفأ ةعيبطلا )١( دعب ىذلا دوجولا اوأرو  مهمعز

 ٠ ةعيبطلا (؟) نع ةعيبطلا دعبام لامكب امهنيب اوزيم دقو ٠ مهقح نم

 ىف ميدقلا ريثأت نوكي نأ ىف ةعيبطلا مكح ةعيبطلا دعب امل لعْجي الأ
 ظ + لدلعلا نتف ةلغلا ريقك ةفيبطلا

 > دم د د 5

 نأ : ىهلالا لامكلاب (©) ردجألاو » .ىتىكاوناماتمإلا لاق
 رد جالاو + ةيبوبرلا بصنمب قحآلا ده كلذف « رايتخالاب هلعف نوكي

 ٠:6 ةيهلألا سدقب

 لوقلا نم مامالا مهمزلا ىذلا ؛ بوم نب وبا فما لاق

 : هوجو نم مهل مزال لاحملاب

 « .ىهانتي الام ءاضقنا : اولاق اذا مهنآل + مهلوق .ضقانت : اهدحأ

 ٠ ىفنو باجياب  مكح اذهو ٠ ىهانتي ال اما ىهانت اولاق دقفا

 مل + ىهانتي الام :ءاضقتاب قلع ول + اذه اندوجو نا : ىناثلاو

 ٠ اداحآ دقني ال ىهانتي هلام نآأل « لضختي

 ٠ لاحم دوجولا ىف « ىهانتي الام لوخد : (:) ثلاثلاو

 اودارأ 2 ىصهانتت دي ثداوح ةلاحأ تمزلأ مل ةدذسهلللا نا مكث“

 ةضراعملا كلت نأ : اونظو ٠ قحلا لمعهأ همزتلب رمأب اوضراعي نأ

 دعبي مل اذاق ٠ دمريس دبّوم اهيف نانجلا لهأ ماقم : اولاقف ٠ ةحيحص

 ٠ اهل لوأ ال ثداوح تابتا دعبي مل « اهل رخآ ال ثداوح. تانثا

 عنخ ىلع لش موو 3 "ا نص * ضحي (1)

 عرس ل 0 ص : ضعبو (؟)

 5 * ةعوبطملا ةخسنلا" نم هعضوم ىف نيل اذه مامالا لوق (»)

 ص :+ نارخآلاو (1)

04 
 داشرالا حرت ع 1 م ( ١



 7 لاملاو لابقتساكلا نئف دوجيولا عقوت ىف سيلو + ىلاوتلا ىلع « اداحتأ

 دوجولا ىف لخشي نأ هج و لك نم .ليحمتسيو ٠  ىهانتي هلام دوجوب ءاضق

 ققحي ىذلاو 2 دمأ ةيضكيالاَو ©« تتح ةزصحي '*لام ىرابلا تارودقم نم

 ةيلؤوآلا ىفن' عم ثداوحلا تانئاو <« .لوأ هلام ثداحلا ةقنقح نأ : كلذ

 اذنهو « رخآ هل نؤكي نأ ثداحلا ةقيقح نم سيلو + ضقائنتم لاحم

 .دجوام ىلا عجريال « ةنجلا لهأ ميعن نع ىهانتلا ءافتنا نأل « حضاو نايب

 ٠ مودعم وهو + لبقتسي امع ىهانتلا ىفتني امنا لب ٠ ميعنلا كلذ :نم

 .تابئاب ءاضق. « هل: دوجو'ال امع ةياهنلا ىفن ريدقت ىف سيلو ٠ دجوي ئتح

 .ثتداوحلا, نأ : مهاومعز اذاف « تباثب سيل ىفنلا نال ٠ اهل لوأ ال تداوح

 ىقأدتي هلام لوخنح .مهمؤلفا 6 اهدوجوي اويضق دقق « اهل لوآ الو: ةميدق
 ثداوح. مهلوق ىف نأ مث « دوجو بقتري اميف انمزلي الو ٠ دوجولا ىف

 :قيقح نأ امك ٠ لوأ هلام هتقيقح ثداحلا نال ؛ ضقانت : اهل لوأ ال

 :توبثيةيلوالاانتيثادقف « اهل لوا ال ثداوح. : انلقاذاف ٠ لوأ هل سيلامهيدقلا
 <« دحاو رمأ ىلع تايثاو ىفني امكح كلذ ناكف ٠ دعب اهانيقئثو + تودحلا

 .ثتداوح. : مهلوق ةباثمب اهل لوأ ال ثداوح : مهِلوق راصو ٠ لاحم كلذو

 ٠ لقعلا ةهيدبب امهيققانت ملعي نامكح. ثودحلاو مدقلاو.. ةميدق

 داس 5 مص اق .٠ حتتفم ريغ هنأ : ةاثعم « هي 0 مخ ىف

 ةنجلا لهأ ميعنو ٠ .هانيب امك مدقلاب هقصو زجي مل  لوأ هل ئذلا وه

 ,ىتح « رخآ هل نوكي نأ -ثداحلا ةقيقح نم سيلو « اثداح ناكف ء لوأ هل

 ٠ نيدحلملا ةضراعم انمزلب

 د ا

 .نيهجولا ىف نيلاثم نولصحملا برضو» + يلاعئاوباعاتمإلا لاق

 .كيطعأال : هبطاخي نمل لئاقلا لوق : اهل لواال ثداوح تابثا لاثم: اولاقف
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 .* هلئق كيطعاو الا ارانيد كيظعا ألو « ارانيد هلبق كيطعأو الا امهرد

 .. امهرد الو « ارانيدأ هطرش مكح ىلع ىطعي نأ روضتي ذاق' [امهرد]

 .كيطعأو الا ارانيد كيطعأ ال : لئاقلا لوقي نأ انومزلا ام لاثمو

 روييمتيف“"». رائي ةدغب كيطعاو الأ امهرح كيلا لو“ ««امهود لذعب
 . .. « طرشلا مكج ىلع )١( ىضمي نأ هنم

 رستم نب يره سما ووعي وكيل مففزبلاف ش ٍ 1 . لس 2
 : لاق اذا لئاقلا ناك ء اهمدقتب الا طورشملا دوجو حصي الو طورشملا

 :كيظعاأو ألا اراثيد كيطعاأ الو « ازانيد هلبق كيطعاو الا امهرد كيطعا كل

 © ةيطعي نأ هتم حصيالا هثال ء هطرتشب ءافولا قيرط هيلع دسنا : امهرد هلبق
 : .مهردلا هيطعي .نأ حصتالو « مهردلا .هلبق ىطعي نا طرتش هتثل زاتيدلا

 ةوعوملل لصحتيالو "© لسلستي اذهو < رانيدلا هلبق ىطعي نأ طرش هنأل
 .لوق ىلع لصحتيال كلذكو.٠ مهرد الو رانيد ال : مهردلاو رانيدلاب
 قاس ةمدقتم تاكرحب تظرخ :اهكه ٠ كلفلا :تاكرح قم.:ةكرح * ةيرهالا
 .كيظعإو لا « :ارانيد: كيطنعا ال : لئاقلا لاق اذا امأو ٠ ىهانتت ال م اهل
 مصير هئاقا « :ارظكيد مدعي كيطعاو هلا امهرح كيطعأ دلو + امهردهدعب
 ”عطحتتفم هكاطعل لعج هنأل ٠ هتايح ترمتسا ام « هطرشب ىفي نأ دل

 هتاف لوألا امأو ؛« ءىث دعب اثيش هدوعومب ىتأي نأ هل زاجف « الوأو
 20+ هطرشب ءافولا هنكمي ملق ©« احتتفم هئاطعل لعجي مل

 ,ضارعألا هاتركذ امي تبث اذاف » :.ىلاعملاوبامات-مإلالاق
 جرخيف « لوأ ىلا اهدانتساو « اهنع رهاوجلا ىرعت ةلاحتساو « اهتودحو

 خ : ىضمي  ط : ىرجي )١(

 ىلا“



 )١( قبسي:الامو « اهقبست ال رهاوجلا نأ : لوصألا ةذه نومضم نم

ريغ نم رارطِضالا ىلع ٠ ثداح ثداحلا.
 دابتعاو رظن ىلا ةحاح 

 ٠

 هللا ىضر. ركذ امك نيب اذه 1 بويعم نر كيوتا سقما لاو

 رصهاوجلا ورع حضي ملو # اهثودح ققحتو تتبق اذا ضارعألا نأل _ هتع

 مث رهاوجلا نأ كلذ نم مل .٠ لوا ريغ ىلا اهيلع اهبقاعت لطبو « اهنع

 ماق دقو ...:اهنع تيرعل :اهتمدقت ول اهنأل ٠ اهمدقتت ملو « ضارعالا قبست.

 -.ثوفحلا .نم انك نوكي:نأ: مَوَلَغ + اهنغ: ورع :ةلامقسإ ىلع ناهوبلا

 ىف امهدوجو ضرف اذا نيدوجوم نال ٠ ضارعالل ام - اهقبسي مل نيح

 ٠ ةلاصم آل رخآلا ثودح مزل + امهدحلا ثودح مزلو « دحاو تقو

 © ىرورضلا ملعلا نم هنأ ديرب « رارظضالا ىلع مولعم اذه نا » : هلوقو

 .- لبق نم هئايب مدقت امك  ىرظنلا ىلع ىنبني ئذلإ
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 ثودح تابثا ئف ةيفاك عمللا هذهو 3 . كاعكاوناماحمالا لق

 ملعلا ىلا لضوملا قيرطلا حضون كلذ دعب نحنو + ضارعألاو رهاوجلا

 ٠ ١ « عئاصلاب

 نم عطاوقلا هذه مامالا ىمس + نوَمِم نير كوبا سغملا لاق

 ٠ ضخملا دبزو « كبسلا زيربا اهناف اذين تناك ناو اهتاف « ذبت اهنا عمللاب

 ا

 ط : :ثداوحلا ]١(
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 . حرماب
 9 عئاصلاب هلعلا تابثا ىف لوقلا »

 هنأ نيبتو « ملاعلا ثدح تبث اآذا 00 .ىاعلاوّباماحمإلا لاق

 لكو « )١( ةؤافتنا زئاجو « هدوجو زئاج ثداحلاف + : دوجولا حتتفم

 هيلع همدقت تازاوجلا .(؟) نم ناك : هعوقو (؟) فداص تقو

 معقو اذاف + تاعاسب هتقو نع ةدوجو راخئتسا تانكمملا نمو « تاقوآب

 .لوقعلا تضق « زوجملا مدحلا رارمتسا نع (غ) [ ةلدب ] زئاجلا دوجولا

 ,ممدشرأ- كلذو + عوقولاب هصصخ صضخم ىلا (5) اهراقتفاب اههتادبب

 .كسمتلاو « ربعلا ربس ىلا هيف ةحاح ال ٠ ةرورضلا ىلع (1) نيبتسم ى هللا

 ٠ « رظنلا ليبسب

 .ىلا هتبسن.زاوجلا نا محقت دق :”نومم تبركوُبا سغملالاق

 حضي مل « مدعلا نع الدب توبثلا ضصخت اذاف ٠ توبثلا ىلا هتبسنك مدعلا

 .مدعلا ىف زاوجلا ةدضق نا نم هانركذ امل : زاوجلا ىلا كلذ فرصب نأ

 « مدعلا نع دوجولا صصخي ضتقم تابثا نم ديالف ٠ دوجولا ىف هتيضقك

 ٠ .ضتقم ضصخمبالا امهدحأ لوصح حصيال نيكيش نيب ددرت ام اذا [وهو]

 دقو  ةيرظن فراعم مدقت دعب ديري 2« ىرورض مولعم اذه نإ مامالا ركذو

 + - كلذ نايب.قبس

 2 2 د

 خ : هؤافتنا زئاجو - ط : هوافتناو )١(
 طظ : تازوجملا (") ط : هقداص (؟)

 خ : اهراقتفاب (6) ط : الدب (1)

 ح :؛ رهتسم (1)
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 ثداوحلا )١( ءاضتقا حضو اذا مت » : ىلاعملاوب ءاماتمإلا لاق

 نوكي نأ نم صصخملا كلذ ولخي سيلف ٠ ةلمجلا ىلع (؟) اصصخم

 نأ (2) اماو « اهلولعم ةبجوملا ةلعلا ةباثمب ؛ ثداحلا عوقو (") ابجوم
 - نويعئابطلا هيلا راص امك ٠.ةعيبط نوكي نأ اماو .« اراتخم العاق نوكي

 ىلع اهلولعم بجوت ةلعلا ناف + للعلا ىرجم ايراج نوكي نأ لطبو
 ةميدق خوكت نأ نم لكنا مل ( ةلغ صصهرمخملا زدق ولف «  نارثقالا'

 ٠ الزأ ملاعلا هدوجوب '(6) دجوت نأ بحيف ةمسيدق تناك ناف ةثداح و

 ناو ٠ هثدح ىلع ةلدالا انمقأ دقو + ملاعلا مدقب لوقلا“ ىلا ىذفي كلذو

 ىئذدتقم ىف لوقلا لسلستي مت. *:-صصخم ىلا ترقتفا ةثداح تناك"
 ناسف + لاق اميف لاحأ دقف « ةعيبط صصخملا .نأ معز نمو + .ىفتقملا'

 تناهك ناف * 'عناوملا تعفترا اذا +: اهرثأ بجوت اهيتبثم دنع ةعيبطلاا

 ةرقتفم نكتلف. ةثداح تناك ناو + ملاعلا مدقب .ضقنلف (1)  ةميدق ةعيبطلا'
 ٠ « ءالؤد ىلع درلاى ذ فاك ردقلا اذهو + صصضخم ىلا

 لؤضح' هيلا -رطضا ىقلا " ىضتقلا+» بومم نيركيوبا سغملالاق ظ

 نه ٠ ازاتخم الباف وأ + انحمم قوكح نأ نم لقيتك ٠ نيزئاحللا هع

 : نيكو: نه كلف عنتما ةبصوم نق لاق .٠ :بحزلا ىلا: عجرت ةعيزطلا

 : :امردقا زدقي نأ ولقي :بحجولا نأ نم. ةاشالا ةركقام : امهدحلأ

 ؛ اهلولعم .مزلت ةلعلا نأل « ملاعلا مَدَق مزل اميدق ردق ناف + اثداح وأ

 0 ٍطظ : راقتفا (1)
 لخ : ثودحلا عوقوت ”) ..: 25 ظ. : نعصخم ىلا (1)

 تفلح نا جد نيد نورس ةعيبط نوكي.نأ اماو (5)

 سما ط ؛ اراثخم العاق نوكيد
 ط : كلزأ ملاعلا دوجتو يجول 6(

 ط .: نفقتلف (5)
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 ٠ ملاعلا مدق كلذ نم مزليف ٠ رخآت الو مدقت اهيف هببسب حصيال اموزل

 نم همزل + اثداح ىضتقملا كلذ ردق ناو «. هئودح ىلع ناهربلا ماق دقو
 ٠ ١ لوآلا م وكام ىضتقملا ىلا راقتفالا

 '  قفلرملاو رهاوج. تاوذ ملاعلا 3 داسفلا نم ىناثلا هجولاو

 اهتلعو ةلولعم تاذلا نوكت نأ لاجتساو ٠ اًمكحو الاح نوكي امنا لولعملاو

 ةلغ رقتفتو « :تاذ ئه. ثيح نم للعت نأ اهمزلي ناك ةلعلا نأل © تاد

 ىدأ امو ٠ لاحم وهو ٠ ةياغ ريغ ىلا كلذ لسلستيو ٠ ةلع ىلا ةلعلا

 نيلئاقلا دنع ةعيبطلا كلذكو ٠ لاحم لظاب وهف « لاحملا :لطابلا ىلا

 لظنحلا نأ ىرت الأ ٠ قئاع اهقعي مل ام « اهلعف لعفت نأ اهمكح « اهب

 نأ )١( < تقو نود تقو ىلع هلاهسا فقوتي مل «- مفلبلل الهسم ناك امل
 كلت مث ٠ لاعفنالا ىلع اهئاصعتساو طالخالا 'دومح نم عئام هعنمي

 ناو « هثودح تبث ىذلا ملاعلا مدق اهنم بجو « ةميدق تضرف نا ةعيبطلا

 ىضتقملا كلذ رقتقي مث « ثداح صصخم ىلا رقتفت نأ هزل « ةثداح تردق

 ٠ ةياغ ريغ ىلا لسلستيو ضتقم ىلا
 د6 ع دع

 صصسصمخم نوكي نأ لطب اذاف :كاعلاوباءاتمإلا لاق
 عطقلا كلذ ىلع: نيعتيف ؛« رايتخا نلت ل اهسفنب اهبجوت هلع (9) ثداؤحتا

 ضعب اهعاقبا صصخم رايتخالا ىلع اهل لعاف ثداوحلا صصخم نأب
 . 6 تاقوألا و تافصلا

 ١ : 00 9 مت / 9

 : باجيالا ىلا هفرص لطبو « رايتخالاب لعفلا ىلا وأ « باجيالا ىلا مسقني

 صض :.نأ .اما )١(
 ىلعغ ال ايي ةعيبط وأ : هيجوت ةلغ ثداحلا )ع0

 ط : « كلذ دعب نيعتيف + رايتخالا

 ما



 ءابشأ وأ نيثيش نيب ددرتت ةمسق لك نآل : اراتخم ىضتقملا نوك ندعت

 .نا ؛ اهنم نانثا دزي وأ نينثا ناك نا نيمسقلا دحأ دريو « اهيف رصحنتو

 رمآلا هيف نيعتي ىذلا وه يقابلا ناف ٠ نينثا نم رثكأ ىلا ماسقنالا ناك

 ناك اذاو ٠ نيب حضاو ليلد وهو « لصقنملا طرشلا نويقطنملا هيمسيؤ

 .ةدارالا : ضعب نود تاقوألا ضعبب هعاقيا صصخي امئاق اراتخم لعاقلا

 ٠ صيصختلا اهتقيقحو اهئأش ىتلا

 « ملاعلا ثدحب لقاعلا طاحا اذاف » : ىلاعئاوتاماتمإلا لاق

 ٠ لوصا ةثالث ىف رطظنلا : كلذ دعب هيلغ نيعتيف + اعناص هل نأ نابتساو

 ٠ تافصلا نم + ىلاعت هلل بجيام ركذ ىلع (1) لمتشي : اهدحأ

 ٠ هيلع ليحتسيام ركذ ىلع لمتشي : ىناثلاو
 ةئاحيس - هةماكحا نم زوجيام ركذ ىلع ىوطني : تلاثلاو

 ٠ « لا ءاش نا دئاقعلا دعاوق لوصألا هذهب (") مرصتتو .- )١( ىلاعتو

 5 1 يصل ع 5

 قزطتي ال  زعو. لج - ىرابلا : ايومم نيركيوبا سغملا لاق
 : ملعاو ٠ .هلاغفا ئلا زاوجلا قرطتي امئاو هتافض ىلا الو « هتاذ ىلا زاوجلا

 الب ةيونعم اهنمو « فالخ ذاب ةيسفن اهنم ٠ ماسقأ هثالث مسقنت هتافض نأ

 ءلعجيو © سفن ةفص مهضعب هلعجيف « ةمكآلا هيف فلتخت ام اهنمو «٠ فالخ

 - ىنتعم ةفص مهضعب 0

 لحد طقس : ىلاعتو هتاحيس (1) له طقس : لمتشي )١(

 ط : مرصنتو ()

 رب



 ةامهنأ اهيف فلتخيال ىتلا تافصلا امأو ٠ ثداوحلل ةفلاخم لاو © سفنلاب

 ٠ رصبلاو عمسلاو مالكلاو ةدارالاو ةردقلاو ملعلاو ةايحلاف : ىنعم تافص

 ؟ ىناعملا تافص ىلا وأ سفئنلا تافص ىلا ناعجري له امهيف فلتخملا امأو

 ءاقبلا نأ : نسحلا ىبأ بهذملا خيش بهذمف ٠ مدقلاو ءاقبلا امهف

 عججار هثأ ىلأ ؛ ركب ىبا ئشاقلا :بهذو  .ىزابلا تاذ ىلع ةَدَكآَد ةفص

 ٠ ىقابلا تاذ ىلا

 .بهذو .« تاذلا ىلا عجار هنأ ىلا ةعامجلا بهذ ٠ .مدقلا كلذكو

 :نبحلا :ىبا خيقللو ٠ :ميدقلا ىلع ادقاز ىنعم ةنآىلا : ديعس نب هللا ديع

 ٠ هللا ءاشن | باتكلا لخاد ىف « هنايبو هريسفت عقي ىأر نيديلاو هجبولا ىف

 .ىلا ىدؤي ام لك وهف  زعو لج - هللا قح ىف ليحتسيام امأو

 ء لصق لمع 15 [ةينتسمس ٠ :ةقوذس ىلا ىدؤتا كك كل ... ةقلقم ةقويانق

  هلاعفا ىهف « هماكحأ نم زوجيام امأو ٠ باتكلا اذه ىف اباب ابايو

 هنوريامنا مهتأل « ةرخآلا ىف نينمؤملل )١( ةيؤرلا قلخ : اهنمو -زعو لج

 ثعب.اهنمو + دايعلا لاعفأ قلخ اهنمو ٠ مهراصبأ ىف اهقلخي تاكارداب

 لوقي امك ٠ لاحم الو بجاوب سيلو « هلاعفآ نم زئاج كلذ لك ٠ لسرلا
 .- هتيؤر نأ : نولوقي امكو « هيلع بجاو لسرلا ثعب نا ٠ ةلزتعملا
 ٠ دابعلا لاعفأ قلاخ هنا : اضيأ نولوقي امكو لاحم  العو لج

 ةيؤرلا )١(
 .نأو ٠ مكحم صن: (© راصبألا.هكردت ال >١ نأ ةجحب ةلزتعملا اهافن

 ٠ هتاذ ةيؤر وأ « هللا معن ةيؤر لمتحي « هباشتم صن « ةرظان اهير ىلا »

 ,نا : نولؤقيو ٠ ةيصنلا مهتجح. هذه ٠ معنلا ةيؤر وه مكحنملا عم قفتملاو

 يلع ةردق : هدوجو هلضف نفحمي سانلل كرت نكل + ءوش لك :قلاك للا

 قلخيال ديعلا نا : نولوقيو ٠ عئارشلا حصتل كلذو ٠ لمع ىأ لمع
 - لعقيال وأ لعفي نأ زا .دبعلل هللا نيوكتي لب م هلا نع لالقتساب ةلاعقأ

 ىلع هبجوأ ىذلا وه هللا نل « هللا ىلع بجاو لسرلا لاسرا نا نولوقيو
 .ىف ارارم كلذ لاق هئاو ٠ هسقن نع ةأكحأم + هللا نع نوكحي مهف ٠ هسفن
 ٠ ميركلا نآرقلا ىف مدآ ةصق نع هثيدح
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 تافصلا نم ئلاعت هلل بجي اًميف لوقلا ىق >

 - )١( هناحبس  هتافص نأ : ملعا ». : نلاعلاود ءاغاتمإلا لاق.

 (8) نسقنلف تابقا فص لك + سققلا قم ةقيقحرو-» ةيونعم اهنمو ةيسفناهنم

 : ةيونعملا تافصلاو ٠ (4) ةللعم زيغ « سفنلا تيقبام .(*) سفنلل ةمزال

 نييبتو * قوبتولاب ةمئاز للعب ةللعم ٠ (5) فوصوملل ةتباثلا ماكحألا ىه

 رهوجلل ةمزال تابثا ةفص وه ازيجتم. رههوجلا نوك نا : لاثملاب نيمسقلا

 لتعم املاع رهوجلا نوكو (؟) ةللغم ريغ ىهو + هسفن (*) ترمتسا ام

 تافيملا .نم (4) .اهيهاضيامو :ةفصلا- هذه تناكف ملاعلاب مئاقلا. ملعلاب.
 ظ . 4 ةيونعملا

 نيب فصؤلا اذه ىف مامالا قرف: : دومم نب ركبوبارسغملا لاق ]

 : ئتعملا ةفص نم' سفنلا ةفص هي زيمت ىذلاو ٠٠ :ئنعملا :ةفضوو :سفنلا ةفضا

 2« دوجو .ىلا دكازلا كلذ مجرَيالو ٠ دوجولا ىلع ةدئاز سقنلا ةفص نأ

 ىهف : ىنعملا ةفص أمأو + .فتنم ريغ تيباك مكحو لاح ىلا عجري امنا لب

 ٠ دوجو اهسفن ىف اهلو + اهب فوصوملا دوجو .ىلع ةدئاز ةفص.

 )١( طر: سفئل (9) 2 ط.: .هناحبس ,0
 ) )9سفنلل مقظاظ  ٠  1ش 0

 ):( فصوملاب ةَمئاَق ,للغب ةللغم ريغ 2

 .رمتسا اه (1) . .. ءط': اهب فوصوملل (ه) 06
 ) )107سقنلا .تافص نم تناكف « رهوجلا ىلع َدكاَزَي ةللعم ريغ ٠

 .ملاعلاب .مئاقلا ملعلاب الع ملاعلا نوكو. ٠٠ ط : خلا
 ) )4نم انضرغ ىف اهيهاضي ٠ طا: خلا

 سفح



 هربخي نأب رهوجلا دوج ملعي-ملاعلا نأ: .سفنلا 'ةفص نايبو
 , :فداطتلا كلف دوجاوي ملعلا هلل مقيف“ . اند ةق'ادوجوم نأ“ قفاص».ىبق
 وه زيختملاب ملعلا -ناك ولو ٠ رخآ مولعم هل. *ددجت زيحتم هنأ ملع اذاغ
 دوجحو ملعي نأ ةنم جص املق .٠ دوجولا ملع نيح هملعل « دوجولاب ملعلا»
 هل لمح دقف « دعب هزيحت ملغ مث « هزيحت ملعي نأ ريغ نم رهوجلا:
 نم اًهيف دبيالف٠ىنعملا ةفص امأو ٠ لاحلا وه مولعملا كلذو ٠ رخآ مولعم

 ىتلا تاذلا ىلع دئاز كاك اهب ةقوصوملا ”تاذ نئلع'ةدئاز تاذ دؤجوب

 .. ةلاع اهب همايقأل تناك

 اذه ىف ضرمت نأ : انليبسسو : ىلاعم اوباماحمالا لاق

 () هناحبس ىرابلل ةتباثلا ةيسفنلا تافصلاب ملعلا تابثال )١( دصقملا
 ٠ <« هدوجو (؟) تابثا ىف رظنلاب اهحتتفنو.

9 1 : ْ 
 ةيسفنلا ةفصلا نآل ٠ هنم دبال اذه ' دومم نب كوبا: فلا لاَ

 ٠ ةيسفنلا تافضلاب هفاصتأ لاحتساف .ضحم ىفن:

 ا دع جدع

 متمدق اميف.متللد دق : لئاق لاق ناق » ٠ ىلاعئاوبارماتمالا لاق
 : انلق ؟”امدع عئاصلا ردقت نم ىلع نوركنت مبف ٠ عنئاصلاب ملعلا .نيلع:

 ٠ تابثالا تافص. نم ةفص ىلع مودعملا نينو نضحم ئفن : ها

 ظا دقتعملا 5

 ' هط : ىلاعت )١(
 ط : توبثا (9)

4 



 .لب٠ هجو لك نم ايفنم عناصلا ريدقت نيبو (1) [عناصملا ىفن] نيب قرف الو.

 .ضقانتم .(؟) ريغ هب لوقلاف « عطاقلا:ليلدلاب داطاب ناك ناو عناصلا ىفن

 «.٠ ضقانتم ىفنم عناص تابثا ىلا ريصملاو ٠ هسفن ىق
 : : . : 1 4 ع 5007 9

 .ناك اذا ليلدلا نال ٠ حيمص اذه : ادوميم نيركوبا غلا لاق
 امودعم ناك ول هنآل ٠ هدوجوو ىلع انلد دقف « عئاصلا توبثب ملعلا ىلع الاد

 بجوف « ىفنلل ضقانم توبثلاو ٠ هتوبث ىلع ليلدلا ماق دقو ٠ ايفنم ناكل

 نال ٠ ضقانت : ايفنم. عناصلا توبث .مهلوف ىف نأ مث ٠ عئاص .ملاعلل سيل

 ىفنلاو تابثالا عمج نمو ٠ هيفن ىضتقي همدعو «© هدوجو ىضتقي هتوبث
 : افكت ء اضقانت ةلوقا ىكقاتت دقف + اكحاو رمأ ىف

 ني هد

 < مودعملا عناصلاب لوقلا .مزلي امناو » : ىلا هئاوباماتماللا لاق

 مودعملا نأب اوضقو + تابثالا تافص هودعملل اوتبثأ ثيح نم + هلزتعملا

 ] ٠ « سانجاألا صئاصخ ىلع

 يجباو مدع .نيمسق مسقني مدعلأا# بوميم نبركبويارسغم لا لاو

 .- تازئاجلا مدع وهو  زكاج مدعو - تاليحتسملا ةلاحتسا مدع وهو

 تامودعمللنا : اولاقو ٠ مدعلاى ف اهلل تاوذ ال تالاحملا نأ : ةلزتعملا تمعّزف

 .ضارعألاكلذكو« مدعلا ىف تاوذ رهاوجلا ناو « مدعلا ىف تاوذ ةزئاجلا

 نمرهاوُجلابمايقلاو + رهاوجلاتافص نم زيحتملا نأ : اومعز مهنكل ٠ تاوذ
 .سسهاوجلا تسيلو + ثودحللا ةعبات الآ نؤكتالا ىهو .. ضارغألا تافص
 ٠ مدعلا ىف رهاوجلاب اضيأ ةمكاق ضارعالا الو « اهمدع ىف ةزيحتم مهدنع

 :بهنأل 2« ثداوحلا ىف ةميدقلا ةردقلا ريثآت مهسفنا ىلع اولطبأ ءالؤهو

 د نم ةقوذحم : ريغ (1) ط : ىفنم عئاض )١(
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 ا سما ةسسستل بش ءاضصو نا كلام

 هتتنوك ئف رؤت مل“: 'انهن ةزدقلا هتقلعت 1ذاف““ مدعلا :ىف :تاوذ .تناك.نا»

 ؛«' مدع" ملاعلا .متاص. نأ معزع نسم لاصقنالا' ةهيلع تعصي ءالؤهو + اتاذ .

 ىف :انوكراشت نأ حضي مل « اضحم ايفن مكدنع مدعلا نكي .مل اذا : مهل
 - ةدحللا ئلعاتليلو,

36 3 

 نم دوجولا دعي الا )1١( : هجولاو » .: ىلاعم اوّباءاتمالا لاق
 ناف ٠ -رهوجلل زيحتلا ةباثمب.سيلو © تاذلا سفن دوجولا ناف ٠ تافصلا .
 نم هسقن : اندنع زهوجلا :دوجوو + -رهوجلا تاذ ىلع ةدئاز ةفص زيحتلا.

 دوجولا دع ىف (؟) نوعسوتم  :مهذع هللا ىفر - ةمئآلاو * ديزم ريدقت ريغ.
 « تاذلاب ملع هب ملعلاو ٠ تافصلا نم

 وه « رهوجلا لهآ دنع دوجولا . : ويعم نيركبوبارسغملا لاق

 زيحتلا اما + ةلاحمال دوجوملا ملع دقف عدوجولا ملع اًهاف 1 + دوحوملا سفن.

 ٠ لاح ىناث ىق:ملع هل دجتسي لب ."وه.ملعي الو.ملعي دوجولا نأ مدقت دقف
 كلذ لدق ٠ نكمي الام ضرفف «دوجؤملاب لهجلاو دوجولا:ةفرعم ضرف امأو
 حصل « اددعت ول ذا ٠ ةدايز ريغ نم « دوجوملا سفن وه دوجولا أ ولع“

 ٠ :ىناثلاب لهجلا عم امهدحاب.ملعلا

 د ل *قلمضقا# |
 ,  ىلاعت ىرآبلا مدق ىلع ليلذلا ىف

 نه ليلا ام ليق كاف د« فاعكاوناماتمإألا لاق

 ؛ الوأ مدقلا ةقيقح امو ؟ هدوجوي ملعلا توبث دعب « ىلاعت ىرابلا.مدقن

  ظ : ىشزملا ةجولاو (5)

 ج : نوعسوتي (؟)
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 ...انخيش لاقو:+ هدوجول لواءال .( )١ .مدقلا نأ ىلا ةمئآلا ضعب بهذ : انلق
 ,ىمسي هتاف“ الواطتم انمز مداقتو_ةدوجو ريمتسا دوجوم لك 4 هللا. همحر

 نوجرعلاك داع ئتح ».: ىلاعت هللا لاق ٠ ناسللا قذالعا ىف اميدق

 '؛ 0 و ٠.. (؟) .© ميدقلا

 ةئاقو“ ةمكآلا هلاق ىذلا اذه 3 تومم نب .ركوبارسغم لاّلاق

 .قفاوي نسحلا ابأ نآل ٠ ةقيقحلا ىلع فالخب .سيل : نسحلا وبأ خيشلا

 ٠ هدوجو تافضل الو هدوجول لوأ ال - زعو. لج  ئرابلا نأ ىلع ةمكالا
 .. 'ثداوحلا ىف تلمعتما دق ةظفللا هذه نأ نوركنيال ةمئآلا اضيأ كلذكو

 اذس ضتختل هدوجول لؤؤأ ةلام ىلع الا قلطي نأ .حصي.ال ميدقلا ناك ولف

 هذه انيآر-امل انكل :٠ ةريغ. ىلع قلطي نآ زجي ملو. زعو لج.ب قرابلاب
 .ناك » و « ميدق ءانب اذه: » : تلاقو + برعلا اهب تقطن ةيوغللا ةظفللا

 « () ميدق كفا اذه » : ىلاعت لاقو « رشلا نم رثكأ + ريخلا اميدق

 .مداقتملا : اهب دارملا نأ : ملع « ميدقلا نوجرعلاكداع ىتح ١ : لاقو

 :«ئدانحلا فصو وهو-٠ نوأ هل نوكي دق مدقتلا اذه نا مث ٠ دوجولا ىف

 .ىثعمو "٠ هب تزعو لج. هللا فصو.وهو « .هل.لوأ ال نوكي دقو « مدقلاب

 ٠ هدوجول حتتفمال ىأ : هدوجول لوأ ال  زعو لج -.ىرابلل انلوق

 نيف م

 نا ىلع ليلدلا بصن انضرغو » , :خلاعم اوزاءاتمإلا لاق
 ىلا رقتفال + اثداح ناك ولل هنأ : هيلع ليلدلاو ٠ حتتفم ريغ ميدقلا دوجو
 لوا ال ثداوح (4) ىلا كلذ قاسنيو ٠ هتدحم ىف لوقلا كلذكو « ثدحم
 ٠ « كلذ نالطب حاضيا قبس دقو + اهل

 ,ىرعشألا مامالا : هخيشي دصقيو - ط : لوأ . يذلا وه مدقلا نأ )١(
 ١١ فاقحالا () "5 نسي (؟)
 ط : ثداوح. تابثا ىلا (؟)
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 ند < هيفا لاكتأ 3 نيب اذه , ادومم نيركبوُبارسغلا لاق
 ١ : :نيهجو نم رمآلا لخني مل © اثدحتم ناك ول ملاعلا لعاف
 .ناك' ناف ٠ هيلا ارقتفم نوكي نأ اماو ]'ىضتقملا نع اينغتسم نوكي :نأ اما
 : ىضتقملا نع ةينغتسم ثداوحلا نوكت نأ بجيف ٠ [ىضتقملا نع اينغتسم
 : ىضتقملا ىلا ةزكاجلا ثداوحلا راقتفا مدقت دقو

 ”تفا ىذلا ىضتقملا اذه : لاقيف ٠ ىضتقملا ىلا رقتفم هنأ معز ناو
 وه نكيلق ١ ميدق هنأ معز نأف ؟ ثداح وأ ميدق وه له ؛ ملاعلا عئاص هيلا
 ٌبِجيلف 4 اثدحم ناك ناو ؛ ثداح ىضتقم ريدقت ىلا جاتخيالو ملاعلا عناص
 بجي مث ؛ ثداح. لكل بجو ام مت « ضتقم ثتدحم ىلا راقتفالا نم هل
 ككاو : اهل لوأ ال ثداوح تابثا ىلا رمألا قوسنو ٠ هقدحم ىف كلذ
 ْ .' ملاعلا ثدح. لوصأ نم « عبارلا لصآلا ىف كلذ نالطب قبس

 دع 5

 + هل لوأ 5 دوجومتابثا ىف : ليق ناك قاعئاوباماتمأإلا لاك

 :كلذو* تاقوأ ىفالادوجو رارمتسا لقعيال ذا ٠ اهلةيابنالةبقاعتم تاقوأ تابثا
 .ناف ٠ هنظ نمم للز اذه : انلق + اهل لوا ال ثداوح تابثا ىلا ىدؤي
 ىلا فيضأ دوجوم لكو « ادوجوم نراقت تادوجوم نع اهب ربعي تاقوالا
 تاقوألاب ريبعتلا؛ تاداعلا ىف رمتسملاو + هتقو وهف )١( دوجوم ةنراقم
 :' تقولا ىنعمئف كلذ نيبت اذاف ٠ نيديدجلا بقاعتو ء كلفلا تاكرح نع
 :امهدحأ قلعتي مل اذا « رخآ دوجوم هنراقي نأ ءىشلا دوجو طرش نم سيلف
 .تاقوألا تردقو تقو ىلا دوجوم لك رقتفا ولو « ةيلقع ةيضق ىف ىناتلاب
 املحتنيال تالاهج ىلا رجي كلذو ٠ تاقوأ ىلا تزفتفال < ةدوجوم
 3 هنافصو ةدوحوب درفنم' ثداوحلا توبخ لبق ةناكبس ىرابلاو ٠ لقاع
 + 4 ثداح هنراقيال

 ههنا : 'تاقوإلا ىف لوقلا هقيقح ؛ نومهم نير كوبا سقما لاق

 ط : هب دؤجوم (1)
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 مدع وأ ادوجيو ةذختل !:كلْج_نوكيب نأ ىلابنخلو-٠ "ادذجتم نراقي ددجتم

 ةرمتسم اضيأ تاتقؤملا لو « دوجنولا ةرمتسم تادوجوم تاقوألا ردقن الو

 ءاقلف ٠ سمشلا عولط دتع اديز تيقل : لوقت انأ ::كلذ نايبو ٠ دوجولا

 امأو + دوجوولا ىف: هريدقت اذهف ٠ ددجتم سمشلا عولطو + ددحتم دنيز

 - ضايبلا مدع دنع لخملا ىف داوسلا دجو : كلوقف ؛ ؛« مدعلا ئف هريدقت

 َءاَجَح 7 لوقت نأ زوجيال ٠ دوجولا رمتسمب « اددجتم تقؤن نأ انل زوجيالو.

 ةوجولا رمكتتم تقؤن نأ : ايقيأ انل زوجيالو « ةعفترم ءامسلا ندح هنآ

 نال ٠ سمشلا عولط دنع ليوط ديز : لوقت نأ انتل زوجي الق .

 امك كلئآ : دوس . ددحتم :نسمشلا ةولطو رمتس هلو

 ءاقلب « سمشلا.عولط تقؤت .كلذكف « سمشلا عولظب ديز ءاقل تق

 ؛ ةدعاقلا هذه تحص اذاو ٠ ايو نيكل فه ىيسنلا) تينا > لرقت ٠ تير

 نأ الا ٠ رخآ دوجوم هئراقي نأ هترورض نم سيل دوجوملا نأ اهنم ملع

 ( ملا ديز : لوقت امك ٠ طرشلاب طورشملا طابترا رخآلاب امهدحا طيتري

 دوجوم نرتقي مل امامآو ٠ هب ملعلا مايقل ةححصم هتايح نأل ٠ ايح ناك اذا

 نب هتراقي نأ هترورض نم سيلف : طورشملاب طزشلا نارتقا ء دوجومي.

 ٠ هنع هكاكفناأ زوجي.

 سيللا بقاعتو :كلفلا .تاكرح : روهشملا ىف تاقوألا تراص دقو

 لاضنا ىلع مئاقلا ناهربلاب اهثودح ىلع ليلذلا ماق دقو « راهنلاو

 : اهثودح توبث دعب ىعدي نأ ىغدم نم حصبي ملف « اهل لوأ ال ثداوح.

 ىف كلذ.مزلل « تادوجومل اهتنراقم بجو ول تادوجوملا نا مك ٠ اهمدقأ

 ىلا راقتفالا اهل بجوي ناك اهدوجو. نال ٠ مامالا هركذ امك . تاقوألا

 تاقوالل ردق ول ذا ٠ لسلستلا ىلا هئاضقألا ٠ لطاب اذهو + تاقوأ

 كلذكف « تاقوا ىلا تاقوألا رقتفت مل ناو ٠ تاقوا اهتاقوأل ردقل « تاقوا

 قىرايبلا نوكي نأ هلك كلذ نم مزلف ٠ تاقوأ ىلا تادوجوملا رئاس. رقتفتال“

 هتنزاقي نأ ريغ نم. < لزألا ىف ةتاقصو هدوجوب ادرفتم رعو لج -

 - هتايب قبس امك  مدقلا لاح :نم ثوذحلا لامع نفقافتلا ء ثداح
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 اعت هللا مايق ىقا

 تاق  ىلاعتو هناحيس  ئرابلا » : كاعم اوتاعاتمالا لاق

 فا تارابعتفلتخا و* هلقي(١) ناكمو« هلحي لحمىلاراقتفالا نعلاعتم « هسفنب

 نع ىنغتسملا دوجوملا وف : لاقن م مهنمق ٠ سقنلاب مئاقلا ىنعم ىف ةمئآلا

 قحسا وبأ مامالا ذاتسآلا لاقو  هسفنب مئاق كلذ ىلع رهوجلاو َّ لحملا

 لحملا نع ىنغتسملا دوحوملا وه سفنلاب مئاقلا : (؟) ةنع هللا ىضر.

 مسن نو رهوجلا 1: + ىلاعت:ئرابلاب (9) ضتخيا كلذو. < :صصخلاو
 صصخم ىلا [ (2) ءاذتبا ةدوجو ] رقتفا دقف « هلحي لحم ىلا رقتفي

 + © رداق

 ٠ نيني رقاق ف ينقل فلتخا . نومم نسر كوياريبغملا لاق

 ضعبىف نسحلا وبأ خيشلا بهذف ؟ هقالطاحصيال مأ هقالطاحصي امم وه له.

 ,  هقفيصتم هانعم مهفيال ظفل : سفنلاب مكاقلا.نآ ىلا : ىراصنلل هتارظانم

 دقو ٠ سفنلاب ديقم لولحلاَكلذ مث « مئاقىف لاحمايق ىلعلدي مئاقلا نال
 «٠ دحاو .مولعم ىلا كلذ درت فيكف + نارياغتم لحملاو لاحلا نأ انملع

 جرخي هنأل ؛ حرطي نأ بجو « هتغيص نم ىنعملا مهفيال ظفللا ناك اذاو.

 -:ةروهشم ريغ « امن عضاومب قلطت ىتلا باقلآلا د. ىلا ةغللا موهفم ةح نم

 + ءاضقلاو ىقامألا ىلاط نيقولخلا] قد. ىف ىلقا نار .طقلللا اذنه. ره

 هيمسن نأ نع نويهنم نحت ذا  ىلاعت  ىرابلا قح ىف هقالطا حصي الف

 ٠ لاكضشا الو ماهيا هيف سيل امه « هسفن هب مسي ملام هيلع قلطن وأ
 زاجأ نمو ٠ هانعم نع هظفل حرصي الام ءامسألا نم. ةيلع: قلطن الأ .ئرحلاق

 منسهمرلا !امع:قورذتعيو. ٠ مامالا كك انك اوما < ظقألا اذه قالا

 )١( هل : هللآ همحر (؟) طظ : ناكم وأ .”

 ) )9ٍطظ : ءادتبا هدوجو (غ) ط : ةدنع نمتخي
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 هل سنس ب غذنن المل يس ع حاد يس ب

 5 نوح وي حلا دوصقلا مهق دق ظقللا !ه عيسي

 3 هكتعمنب 2
 طق

 .نطوم ىف نوكي دف .؛ اقتشم, نطوم ىف ناك ناو. لعاف ظفل نأ ىلع

 مك ' .مدقي مدق نم لعاف مسا وه .مداقلا نأ ىرت الأ ٠ قتش قفشم رمح رشا

 لعإفلا مسا: ةيطختام :ىقحملا وم ىطعي الو + مداوق ركئاطلا شير ىئمسي

 .لمعتسي مث طوحي طاح نم لعاف مسأ طئاحلا نوكي كلذكو ٠ مدق نم

 نم لعاف مسا رجاحلا كلذكو + ىنعملا كلذ ريغ ىلع ناتسبلل.امسا

 اذه. ريغ ىلع نوكي انارجح. عمجي ئىذلا ضرأآلا نم رجاحلاو ٠ رجح

 ؛ ءاَمسألاب قحل دق هسفنب مكاقلا نوكي نأ اقيأ ركيال كلذكف ٠ نعل
 هزاز ىهتاقأ < ةمقألا هلع" امل .٠ ةةفكس قمم هيلع لط ةلمجح قاس كجم

 ٠ هسفنب مئاق هنا : رهوجلا ىف اولاق اذا مهنأل «٠ ايفن هانعم ىطعي الظفل

 [هناف] هسفنيمكاقلا اونغ نا : لاقياذه ىلعف ٠ لدم ىف سيل هنأ هب'اونع دقق

 ةمقاقلا .زعو لج  ىرابلا تافص ىهو » ةميدق 'تافص ىلا مسقتي

 للمال هيكل نتللا قفاركتل مقح ىعو.٠. ةقتاطم تاقص ىلأو فلك
 ا كاع

 .ىف ةثداح ةداراي ديرم هللا نأ : ةلزتعملا نم نويرصبلا ىعدا نآو

 اولاق دقف ٠ لحم ريغ ىف هقلخي ءانفب ثداوحلا ىنفم هناو « لحم ريغ

 سفنلاب .مكاقلا ةمكالا رسف افلف ٠ روضصتيال امب اوعاجو « .لقعي الام

 نع ههزتتل « كلذ هل بجي  زعو لج > ىرابلا ناك « لحملا نع ىنغتسملاب
 ذاتسآةلارسفاللو ٠ اضيأ هنع ههزنتل كلذ هل بجي اضيأ - رهوجلا ناكو ٠.لحملا

 اصتخم مسالا اذه ناك « صصضخملاو لحملا نع نعتسم هنأب قحسا  وبأ

 نع ره كلذك .« لحملاو ناكملا نع هزنت اممك  العو لج ....هتال_ كلاب
 ىلا رقتفم ةناف « لحملا ىلا رقتفم ريغ ناك ناو رهوجلاو . ,ضصصضخملا
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 اذبسه نم )١( ضضرفلاو :» ..ىلاعئاوباماحمإلا لاق :
 ان قلاعتو كزابت - برلا سدقت ىلع ليلدلا [ (؟) ةماقا ونه 1 : لصفلا

 هدوجو رقتفاو + الحم لَحْؤول هنأ : هيلع ليلدلاو + لحم ىلا ةجاحلا نع
 اآمب قوصوم لحم لك ذا + هل ةفص وه ناكلو « اميدق لحملا ناكل « هيلا

 'نيبنسو + ىناعملا اهبجوت ىتلا ماكحألاب فصتت نأ ليحتسي ةفصلاو « هب ماق
 . « اًرداق املاع ايح هنوكب ىرابلا فاصتا بوجو

 ب قراتلا نأ ىف ةلاردم ال ' وجم نب كوب كا ب 5 دا لبس ع

 فوصوملاو + ةفض ال فوصوم هنآل « هلحي لحم ىلا رقتفيال  زعو لج
 .ىلا رقتفي الآ هل بجوا .ئذلاو ٠ ,لحم.ىلا رقتقيال « فوصوم وه ثيح نم
 + فوصوم. .ةلطمو..« لحم ىلا: نقتفا ولاذأ + لسلعتلا قالظن:: لوم

 ليلدلا اذهو ٠ ٍةياغ ريغ ىلا كلذ لسلستيو ٠ لحم ىلا لحملا لحم رقتفيلف

 :« لثحم ىلا ارقتفم ناك ول هنأب ميدقلا صتخيو ٠ رهوجلاو ميدقلا معي
 نوي وأ ؛ اتداح نوكي نأ امأ :: نيهجحو دحل نه لحملا كلذ لخي مل

 ل هو ةعو لج بورابلا قآلا  اكدلح نوكي قأ:لاحمو , اميدق
 هنأ + ارقتفم نكي مل « اثداح هلعف ناك ولق ٠ تقبس ىتلا ةلدآلاب مدقلا

 فنئأب هيلع مكحلاو . هل لحمالو ٠ تداحلا دوجو ىلع هدوجو مدقت دف

 .ردق ناو ٠ لاحم لزآلا ىف هنع هئانغتسا عم « لازيال اميف هيلا رقتفم
 : هه لخملا نوكيو « هلا ةفص ميدقلا نوكي نأ ىغبئثيف « اميدق لحملا
 . هي فوصوم لحملا كلذ ناف + ةفض هي تماق لحم لك ذأ ٠ فوصوملا
 . ؟ املاع لحملا كلذ ناك لحفمب ماق امل ملعلا نأ ىرت الا

 :لخملل بجوا ىذلا.مكحلا ام : هل لاقيو ٠ اذه لاق نم لاسي مث
 .نم وحن ىلا جرخ دقف ٠ ةيهلالا مكحلا كلذ نأ : معز ناف ؟ هب هللا مايق

 2 ” لع 2 يتحلل 99
 طظ : ةماقاوه (؟)
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 مكتللا 1ك 0 ةاتتتتتككلا 22020. اسس يلوا تس

 لحيمللر بجوي مل هنأ : معز ناو ٠ ةيهلالا اوددع:نيذلا:+ ىراصتلا بهاذم

 هد تلح امل بجروت ةلاحمال تافصلا ذا . ةفص هنوك نع هجرخلأ دقف + امكح

 دوجوبي اوضق نيذلا « نومكلا باحصأ ىلع درلا مدقت دقو ٠ اهماكحأ

 -رعو.لج - ناك ول هنا مك ٠ اهماكحا بجوت نا ردغ نم « لاحم ىف تافص

 - ىرابلا نأ ىلع ليلدلا ىتايسو ٠ تافصلا هب موقت نأ لاحتسال ةفص

 كلذ لكو ٠ هتاذب موقت تافصب « .ملكتم ديرم رداق ملاغ ىح ب زعو لج

 ٠ ةفص ال فوصوم:- زعو لج - هنأ ىلع لدي

 ثداؤحلل هتفلاخم : هللا“ ةفض ىف

 هناحبس - )١( ميدقلا سفن تافص نم ذ : كاعئاوياماحمالا لاق

 (؟)ثداوخلانم) انيشيشيال - ىلاعت - .برلافشداوحلل تفلاخمم .- ىلاعتو
 ةقيقح ىلع هيبنتلا نم : لصفلا اذه. ردص ىف دبالو

 نم امهنم دحاو لكل تبث تيدوجوم لك نالتملاف ٠ نيفالخلاو نيلثملا

 نالثملا : لاق نآب كلذ نع ةمئألا ضعب ربعو.* ىناثلل تبثام سفنلا تافص

 امه : امهدح ئِق ليق امبرو + رخآلا دسم امهدحبأ دسي.[.(1) نيدوجوم .لك

 : ىلوآلاو + ليحتسيو بجيو (4) زوجي .اميف نايوتسي .ناذللا نادوجوملا

 تافص نم. امهدحأل تبث .نيدوجوم لك .؛ نافلتخملاو ٠ ىلوألا ةرابعلا

 *٠ « ىناثلل تبثي ملام سفنلإ

ذم عىذ ههبشب الو
 1 اه

 ط * هتفلاخم ؛ميدقلا 1(

 ط::٠ثداوحلا. نم (1)
 ظ

 ربعو ٠. .ىناثلل تيثام سفنلا تافص نم امهنم دحاو لكل ثق (1)

 طقاس : نيدوجوم لك نالثملا : لاق نأب كلذ نع ةمكآلا ضعب
 طن م

 . ط : زوجيو بجي اميق (4)

: 001015 



 نمل الإ « ةينادحولاب ناميالا متيال انومم نسركؤتا غلا لاق

 « دوجولابجاو  زعولج هنآل ٠ هقلخل فلاخم  زعولج هللا نأ فرع

 صصخملاو لحملا نع سدقتم ىنغ « هل لوأ ال « ميدق
 ةزئاج تاقولخملاو «

 --- رهوجلا معي اذهو ٠ صصختلا ىلا مومعلا ىلع ةرقتفم دوجولا

 ٠ نصصخملا ىلا رقتفا امك + لحما ىلا هراقتفاب ضرعلا صتخت

 هلوقب « ةقلخل فلاخم هثآ ىلغ دانعلا رعو لج ت 3
 ني

 هللا نأ : كفرعت ةيآلا هذهو « )١( ريصبلا عيمسلا وهو + ءىق هلثمك

 الأ «٠ ءاملعلا تاجرد اهب ىلعيل « باتكلا ىف تاهباشتملا لزنا نعول

 - رعولج - ىرابلاةهباشم ءافتئااهتم مهفي ىتلا ةيآلا )١( ىههذه نأ ئرت

 اذه انكرت ولو « لثم ىلع فاكلا هيف تلخد نآرقلا نا مث . ةتاقولخم

 ,سيل : تلق اذا كنأل « هلل لثم تابثا هيفن اكل هلوأتن نا ريغ نم رهاظلا

 نكل + هتعاجنش ىف عاجش ةيواسيالا + لكم ديزل تبجوآ + عاجش ديز لثم
 رعاشلا اهداز امك « ةدئاز فاكلا نأ اوملعو + ةيدلا دصقم اومهق ماملعلا

 :' هلوقا نف
 ٠ لوكاآم فصع لثم اوحبصأف

 لكل تبث: « نيدوجوم. لك امهنا : نا ع

 اذه ىف ضرعي هئاف ٠ ىناثلل تبث « سفنلا تافص نم امهتم دحاو

 !ل ضرعي ملو ٠ زوجي الامو « نيلكللا قم طقاو» لكلا بجيل : دحلا

 'فرصي نأ جصيال ضحم ىفن ليجتسملاو ٠ سفنلا تافص ركذ هنأل « ليحتسي

 .نايوتسي ناذللا نادوجوملا امهناب امهدح ىذلاو ٠ سفنلا تافص ىلا

 .ىذلا ناك ناو ٠ ةثالثلا لوقعلا ماكحأ مع « ليحتسيو زوجيو بجي اميق

 هل تبجو اذا نيلثملا دحبأ نآل ٠ ليحتسملا ركذ نع ىنغتسي ؛ هلوآ هدح

 ) )1١ىروشلا ١١
  49ملو 8 ناف ةهبلقللا .ىقع ىتلا + اهتم ةيآللا هذه تسل

 تح ذلقم : اهاتعم « دحلأ اوفك هل نكي .٠ ايمس هل ملعت له 7 + هلوقو «:-

 ىراربلا.نيدلا نخش مامالل سيدقتلا ساسأ رظنا ] الثم ىأ « ًايمس » ىنعم [.
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 ركذ نع ىنغ + بوجولاب ريبعتلا ىفف ٠ اهنع جرخي نأ لاحتسا' :
 ةلاحتسالا ٠

 هيك م "املا دسي نيدوجوم لك امه نيلثملا نا : لاق ئذلا امأو

 مدع مث نيلحمب اماق اذا نيضايب نأب [هيلع] ضرتعا دق اذه ناف ٠ ىناثلا

 ٠ بقاعتلا ىلع ىنئاثلا لحملا ئف ضاينلا :قلخو < نيلحملا ذحأ نم ضايبلا

 ضايبلا كلخ ةسم دسي ل + هل هللا قلخ رمتسا  ىذلا ىقايتلا اذه ناف

 اذهو + ضيبأ هنوك رهوجلل بجوي ناك ىفتتملا ضايبلا نآل ٠ ىفتنملا

 الكب ءانتعالا بجيف ؛ دحلا اذه نع بغري امم اذهو ٠ ضارعالا

 امهنم ةحاولكل تبث ناذللا امه] نالثملا ناك اذاو + ركذلا ىمدقتملا نيدحلا

 ند هسا نوكي نأ بجيف « ىناثلل تيثيام سفنلا .تافص نمب

 . نئاكلل تتت تبثي ملام سفنلا اقيضح نم ادمهدتنا حن دوجوم لك

 رذحو 3 زرحت نيفالخلاو نيلثمللا ىف سفنلا تافصل ضرتتلاو
 ةلتلامعم  ئضتقت ىناسعملا تاكص نأ نظيف طلاع طلغي نأ نم

 نخادب 520 دحاو لكف ماق أذا ”نيرهوجلا نأ ناظ نظب ىلح ع اقالتخبا و.

 - نيفلتخم اناك «٠ ملع رْخهلاَبَو ةكرح امهدحلاي ماق نآو « نيلئامتم اناك.

 ٠ سقكتلا تافص ال ىئاعم كتافَص هذه ذا:

 36 2 د

 وره خاتمو: )١( :ىئانجلا هبهذؤ-» كاجناونااتمإلا لاق
 مث ٠ تافصلا صحا ىف ناكرتشلا نائيشلا امه نيلثملا نإ للا 2 زتعملا

 تافصلا نم ةاذع امبف كاارتشالا تاك وذ نصخألا نق كاودشالا : اولا

 5 ع نم اريك 0000 اذه: تاعي ٠ ةللعملا رهج

 .لج : قاتقملا نبأ )١(
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 ؛« صخألا ىف نيعمتجملا نا : اولاق مهتأ كلذو ٠ تاقصلل مهيفن وه ةدعاقلا»

 ولق « مدقلا  زعو لج  ىرابلا تاقص صخأو ٠ معالا ىف ناعمتجم
 زوحيال ذا ٠ ةميدق الآ اهتبثن نأ انل حصي مل « هتاذب موقت تافض انتبثا

 صخلا ْئَف  ميدقلا تكراسشل ؛ ةميدق اهانتبيثأ ولؤ « هب :ثداوحلا مايق:

 ىف عامتجالا ناك ثيح نم ةهلآ نوكت نأ كلذ بجوي ناكو + هتافض.

 لوقك انم لوقلا اذه نوكي ناكو ؛ معآلا ىف عامتجالل ايضتقم ضخاألا

 . ٠ هللا ءاش نا هعضوم ىف" مهيلع درلا ىتايسو + ةهلآلا ددعتب قراصنلا

 بجوي « صخألا ىف .عامتجالا .نأ نم هولصآ ىذلا لصألا اذهو

 كلذ نأ : كلذ نم :.هوجوب مهيلغ لطبي ٠ كتافصلا رئاس يف: كارت

 ىف نيكرتشملا نأ : انملع دقو ٠ بجاولا ليلعت عانتما ىف مهبهذم ضيقن

 اذه للعي فيكف ه لئامتلا بجو ١ !ةكفا + لكاشلا امن بجبوم ( صخألا

 ٠ ؟ هيوجو عم مكحلا

 نأ همزلأو ةلزتعملا نم ذاجنر ملك هنأ )١( ىلانعملا وبأ مامالا ركذ

 للعم .لئامتلا نأ ىف هلصأ ضقني وأ + بجاولا ليلعت ىق هلضأ ضقني

 ىف :نيكرتشملا نأ : انملع دقو بجاولا .ليلعت عانتما ىف مهبهذم ضيقت

 « ارهش لآؤسلا اذه نع لاصقتالا 9 ىنلجاتساف : (؟) مامالا لاق

 ::لاقف : ”باؤجلاو لاضفنالاب هتبلاط « رهشلا ىضقنا املف ٠ ارهش هتلجاف

 2 بجاولا ليلعت اما : نيلعالا دحأ َلالظِبَم لا": هتع لاصفنا ال مزال لاؤسلا

 ! 2: صخاالاب :لئامتلا ليلعت انماو

 ول (*) صخألا ناف ٠ لطاب وهو » ٠ ىلاعئاوّتاماتمإلا لاق
 ةكراشم عنتمال « ةيسفنلا تافصلا رئاس ىف كارتشالا : هيف كلارتشالا بجوأ

 عوبطملا .داشرالا صن ىف سيل )١(

 عوبطملا داشرالا صن ىف سيل (؟)

 '””:لظ.: ضصخاألا -خ : كارتشالا (9)



 + صخاأللا ىف نيكرتشم ريغ امه ذا ٠ مومعلا تافض ىف هفالخ + ءىثلا

 تبانقتلا-ا داوشلا نأ : انملع دقو « لولعملا ءافتتا .مزل ةلغلا تدقف اذاو

 ةيضرعلاو هوجولاو ثودحلا ىف (؟) هل كراشم « صحاب )١1( ضايبلل

 « صْخألا ىف كرثشالاب تافصلا ىف لثامتلا ليلعت لطبف + اهريغو

 :نيب مايمالا .هلاق :ئذلا انته نوم نب زكتونا تف ١. لاَ

 توبث عم مكخلا توثب ىضقي ةناف : ا ام امكح.:للع.نم نآل « حيحص

 .صضخلب ضايبلل فلاحم ةاؤسلا نأ : انملع 0-5 اًهئافتنا عم ةقافتناو  ةلعلا

 هنوك داوصلا ةفص صخأو ؛ اضايب ةتوكأ ضايدلا ةفيع ضخلا ذأ ٠ امهكياقم

 اممتجا امهتأل < امهيف افلتخي مل مومكلا تآفص ناق اذه عّمو ٠ داوي

 نم معآ ىقو « ةيضرعلا مث ٠ اهيلا تافصلا برقأ ىهو ٠ ةينوللا ىف

 نم مغأ وهو دوجولا مث * ير نم معأ وهو « ثودحلا مث + ةينوللا
 يو © نقلا ىف لفاتتلا نق قمت هوعدا ام أذيح لظيف“ ةيودحتلا

 عامتجالا ءاقتنا' عم « ةتباث مومعلا ةفص اندجيو دق ذا ٠ معالا ىف لئامتلل

 5 صخشلا َئَف

 دع دع د

 .مهدنع ءىشلا نأ : كلذ لطني اممو » . نلاعملا اوباماتمآلاّلاق

 () هنوك ىف ةردقلل فلاخم .ملعلا مث ٠ هفالخ هب فلاخي امب هلثم :لئامي

 نأ ىلا ريصملا لطبي كلذو ٠ اهل دحاج كلذ.ركنمو ٠ ةرورنغلا ئلع املع

 رابتعا نالطب دعي (5) هجولاو ٠ صخألاب ناعقت (4) ةفلاخملاو ةلثامملا

 .نييبت ىف سفنلا تافص عيمج ةياغر#زم “هبال : لوقن نأ : هب ذايلعت صخألا

 رنتسكذ الا (5) .ءوش الق « اهنم ءقثب ليلطتلا :لثكب دقو ٠ ةلئامملا

 « انيعنمتح

 اخ : اهل' (؟) ' ل :' ةكرحلل  خ : ضايبلل )١(

 له : هجتولاف (60) -: ةلئافملاو ةفلاخملا (4) خ : هنوكي ()

 حج : ءئك الف طا: هجو الق (5)
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 .ةفلاخللا نأ: هلاق امم ليلدلا هجو : ادومم نير كوبا سغم لا لاق

 « ملعلل ةقلاخم اهاندجو ةرذقلا نأ مث ٠ هب ةلقامملا عقت امك ء.صخألاب عقت

 صخلأ هتشيل ةيملعلا نأ انماج كو « ةردق .ةردقلا :نوكدو املع ملعلا نوكب

 ملعلا تاقصْرمصخ نال : ةردقلا.تافص صخ(تسيلةيردقلا هلو: لعلا تاقص

 اهنوك : اهتافص صخاةردقلا كلذك ٠ .نيعم مولعمب اقلعتم املع هنوك ثداحلا

 اذه ىلع نيفالخ امهنوك .فقوتي ملو ٠ نيعم رودقمب ةقلعتم ةردق

 ضخبألا كارتشا :حصي: مل ااذآو +. مومعلا تافصضو 'اقلثخا لي + :صخنألا

 ٠ اهماعو اهصاخ تافصلا عيمج ركذ نم دبالف © هب ليلعتلا الو

2 3 

 :تيح ٠ :اهلصأ ةلالغملا“ تمققن ادقؤ' » ::ىلاعلاوّبازناكمالا لاق“

 « لاخلا مائقلا اهينع ليحتشسي « ةثذاحن ةذارا.ىناعتو هناحنس ىرابلل اوتنْشَأ

 .كلارتسشالاب فارتغا 31ةهو +--لخملاب :ةمئاقلا اتقدازال لثم' اهناب اوشقو

 ظ ٠ « تافضلا زئاس ىف كارتشالا ٍتْوِحَو ريغ نم صخألا ىف

 :نأ ”ةلرتستعملا تنع»: :لاستعسا >6 دووم نيركدوبأ :لبا لاق

 اههنأل « )١( لعبجب ةمئاق  زعو لشج - ىرانبلا ةدارا نوكت

 تافصلا نم ةدازالا ذا ٠ انيدن لضخ ناقل + لمحبي تكفا وإ

 .لجملا ىلا اهمكح عجنرل « هب تماق ولو ٠ ةايحلا اهتونك نف طرتشي ؛ىتلا
 ناهبجي اذه ىلع : اولاقف [ءىث#: اهنم د زعو كج د:ىرابلا ىلا عجري هلو
 ”!-هيف طرتشنال ىتلا ةدارالا تقلعت اذاو ء.لحم ريغ ىف :ةمئاق نوكت

 « دارملا كلذ سفنب لحملا ىلا ةرقتفملا انتدارا تقلعتو + نيعم دارمن نعلا

 .لخخلا ةلاحتساو « امهادحاأل :لخملا بوجو عم اتلئامت دقف ٠ نيلثم اتناك

 .هبح وي صخأاإلا ىف كارتش دل هكنأ : ةنيلوقل ضهن كلذو . ةيناثلا عصمت

 ٠ تافصلا وئاس ىف كارتشالا

 ص : خلا ٠٠<“ تماق ول ةمئاق اهنأل « .لكفب ةمكاق )١(



 2 لصق 3 .

 نيفالخلاو نيلثملا ىف

 زوجي له :ليق ناق » : ىلاغثاوباماتمإلا لاق. '

 له مأ ؟ هلئاسم نع محب نيلتملا دحأ ديثتس نأ

 هصكخ نفق ةفكلسسخ:نيلحجبخكلا :ةيدححلا كراسي نأ زوجي

 باوجلاف ىلوألا امأ : نيتلأسم ىلع لمتشي لاؤسلا اذه : انلق ؟ هقلاخيام»

 ةقصب درفني نأ زوجيو + هلثم نع سفن ةفصب دبتسيال ءىثلا نأ : اهنع

 : لاثملاب كلذ نايبو )١( ٠ هلئامم ىلع اهلثم زوجي « اعوقو ىنعم.

 رهوج (.؟) دبتسيال ذا ٠ سفنالا تافص ىف اهئاوتسال ةلثامتم رهاوجلا نا

 تافه نم.كلذ ريغ ىلا ٠ ضارعالا لوبقو زيحتلاب رهاوجلا نم

 اهلاثمأ زوجي ضارعألا .نم بورضب رهاوجلا ضعب صتخت دقو ٠ سفنألا
 تاقصلا .ضعبب دب ءىثلا ضاصتخا نأ كلذ نم جرخف + رهاوجلا رئاس ىف:

 «٠ (4) هتلثامم ىف حدقتال هلئامم (*) .نع ةزئاجلا

 مديالابجاوتافصلانمناكام لك *4 فومم نسر كوتا غلا لاق
 دوجي امهدخأ ىلع زوجياج كلذكو + ةلاحمالا ركقلا بحي تاق +: قيلكماا

 دهننحاو لكل بجو اذا « .نالئامتي نازرهوجلا اذه ىلعف ٠ :ئئاكلا ىلع

 « داوس هب موقي دق نيرهوجلا دحأ نكل : ضارعألا لوبقو زيحتلا اًمهتم

 ملو ضانيب هب ماق ىذلا نآل ٠ .كلذل نافلتخي داف < ضايب رخآلاب موقيو
 سيلف 6 ةلكفي و ىذا داؤسلا هب موقي نأ زوجي ناك ء داوس هب مكي

 اسهتيب هقيني 3 انمم © اهدبكت يناقلا يو ةقضب انمهدحأأ نماصتخا

 ل 5 8215 7 ل الب فة د

 )١( هلثامتم :

 )©( ظ: نامل كوفر ويشار وهز نع وهوج هيسيكافل
 طا: ىلع (؟) ٠2 2 ظ :.هل هتلئامه(ع)
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 اهتمضت ىتلا ةيناثلا ةلاسملا امأو » : ىلاعئاوئاماتمإلا اق

 ىف هفلاخي امل ءىثلا ةكراشم عنتميأل (؟) هنأ )١( هيف هجولاق لاؤسلا#

 (*) هكراشم هناف ء ضايبلا فلاخ ناو داوسلا ناف ٠ مومعلا تافص ضعب.

 2 * « كلذ ريغ ىلا نينول نيضرع امهيذوكو دوجولا ىف

 عئتميالا » : مانسعألا لكوق ا يسعي

 ىف ةكراشلملا نأ مه هوي : « هفلاخي املا ءىثلا ةكراضشم

 ربمألا نسيلو ٠ نيقلتخللا نيب حصت دق مومعلا ةقفص.

 ٠ كلذ نم ديال - نيدوحوم انوكي نأ نيفالخلا ةرورض نم نآأل + كلذك

 ئف ناعمتحي دق نيفلتخملا نا مث + مدعلا ىف ةفلاخلا ريدقت حضيال ذأ

 جامتجالا٠لاثمف ٠ كلذ نم رثكأ وأ .نيتقص ىف ناعمتجي دقو ةدحاو ةفص

 ىف الأ اعمجتي مل امهناق « ةقلاخل اقلاخم قولخملا نوك ٠ ةدحاو ةفض ىف

 امهنأل « ضرعلل رهوجلا ةفلاخم : نيتفص ىف عامتجالا لاثمو ٠ دوجولا

 داوسلا :عاينش[ ةعبرأ ىف عامتجالا لاكمو + كودحلاو دوجولا ىق اعمتجا

 ةيضرعلاو ةينوكلا وأ ةينوللا :ىئف اعمتجا ٠ نوكسلاو ةكرحلاو ضايبلاو

 « تافص ىف اقرتفا ناو نيفالخلا .نأ :.نيبت دقف ٠ ثودحلاو دوجولاو

 ىف امهعامتجا, نم .ديالو .«: مومعلا تافص نم تافص ىف ناعمتجي امهئاف'

 ب .* نيبت امك - دوجولا.
26 3 2 

 ةذ سبل ضرعتلا نم اذِضزغو » : ايلاعئاوباماتمإلا لاقر
 - دم هم تحسساب

 :٠ 12) ةينطانلا نم فقاوستلع نلعأ ةرسسقا : ةلاسللا

 سس - (0) هناكتبس ب ميدقلا اوقكصو اول منهتأ": اويسمعو

 ط : هكراشي 8م ُ طا : نأ م 5 ظ اهيق )١(

 - مهلوق نع ىلاعت - ىرابلل تبثيال : اولاق ثيح. ٠ ةينطابلا (1)
 طة اومعرو + تابكلا تاقح نم ةقح

 َح : ةناكمس 6(



 ٠ تداوبجلاب مهنم (؟) هل اهيبشت كلذ ناكل ء )١( ادوجوم اتاذ هنوكب

 .هنع (4) اولكس اميف ئفنلا كلسم اوكلسو تادوجوم تاوذ (*) ىه ذا

 .: اولاقو « كلذ اوبأ + دوجوم عناصلا : مهل ليق !ذاف ٠ تابثالا تافص نم
 :: لوقت اناق + ةللا قيفحت ل ةولاقأ ىذلا !اذهو ٠ مودع سيل هفا

 اوفن نا ءالؤهو ٠ ةجرد تابثالاو ىفنلا نيب سيل هنأ ملعن (5) رارطضاب
 ههغزل هوتيثأ ناو < هتويثب ملعلا تابثا ىف عطاؤقلا (1) تغيقأ :حناصلا
 ناو ٠ هتاسثا نهضتي باوسجلا ذأ ٠ هورداح ام .هتاسجنا نم

 ناق [ (7) كلذ مهنغي مل 3 اتباث هيمسنال نكلو « ثبات عئاصلا نأ : اومعز

 هتاسفللا ىف .قلطيام نود « القع»تبثي امب ناقلعتم فالتخالاو لئاعتلا
 + ©« تايمستلاو

 هد هزقلا» ةويحفار تقتحم 8 نومم نيركيوبارسغم ا لاق

 .ىضتقفم نآل ٠ .لفقعي الاهم ىلا هبي اوهوسجرخف - ممهتمعزب

 نوسكق ,ىتح « :تداوصلا :نثمحع فالح تالا ىقت مهمل

 .ناك اذاو ٠ ثودحلاو دوجتولا ىف تعمتجا دق اهثأل - ةلئامتم اهلك

 نا ىلواو ىرحاف « دوجولاب .ثداحلاو ميدقلا نيب عقي مهدنع هيجشتلا

 :٠ تافلتخملا نيبو. ثودحلاو .دوجولا .نئف نيعمتجملا ضزرعلاو:نهوغلان:وب عقي

 -.كلخ ريغدلا ٠ دوجولاو فودحلاو ةيضرعلا ىف ةعيتنلا نضارعألا نم

 دقق ©« ثداوحلا ىف تاقلتخملا لافظبا :ئلآ همالك ىدأ نمو ٠ .ةركذ مدقت امم

 »  اطديعب لاف ليفو..ع اركتس ةلوق لاق

 .قيقحت نع 'مدعلا ىفنب « دوجولا نع مهريبغتب وحني مل مهنا مث
 هنوف ىقفهق «٠ مودعمو ةوجوم ىلا مّسقتأ ذآ مولعلا نأ + هوجولا

 خا: مه (9) ظ.: اتاذ ادوجوم هنوكب (1)
 اظ : نولثسي (4) ده :١هلا(؟)
 ظ' :> دازطضصاب (8)

 ض : خلا ٠٠٠ ناو « دب ملغلا تايثا نف لكالدلا مييلع تعيقأ (5)

 ط : كلذ مهنعيم مل (19)

 ١



 ملف. دوجوملا ئبعمي اوواج,دق.مهفي٠ ةلاحمالعةوجوم هنأ: تبث... اهودععمب

 ريع « .ققحتم تباث. دوجوملا, نألد٠ ايش. ىقنلابب هنع ههرييعت مهنه :نغي
 دوجومأ + عناصلا نعومامالا لاق امكر.نولتسي مهو, « .ىفني ول.توبثي هنع .

 « هنماورخ اميءاوقطي. هقف «٠ دوجوم هنل': اولاق ناكر دوجوميريخ مأ.< وه

 لئامجلا .مثد.قبس امك ىقيلدلا:مهيلعي ميقأ .« ذوجومي؛نسيل- هنا: اولأق تاو

 ٠ ةدبحلو. ةيضق ىهور © لقعلا .امهملعي. «. ناقيسفن' 'ناتفض فئاتخي الا و.

 :* لؤفعم لثامتلا ىتعم نأ قرت الأ ٠ اهل مكحن الق تايمستلاو تاغللا اما

 لهأ هيمسي ىتح « تاغللا فالتخاب هؤامسأ فلتختو « دحاو ىتعم وهو

 ىنعم ىك ريثأت تاعلل ناك ولف ٠ رخآآ مساب مهريغ هيمسيو « مساب ناسل:'

 ٠ هولاقام لظيف ؛ دحتم .ىنعم هنأ : أنملع دقو ؛ اهددعتي ددعتل + لتامتلا .

 /١( .لج يبهر, .: .ليييق,_نابيف» 5 قكاعملازؤيار اتم لاقت

 ثداوبسجلا : ليبتامي. ىلاسعت: هللا؛ نانب لولا: نوه قلطت::

 ىلا:ليبيميس الاه اذه انلق:؟ (8) هنوسنات ما: هويجولا:ىف

 هفقق:.«. ثداوحلا :لثامي-ىلاعت.بريلا :: لاق ذا لئاقلا:.ناف:+ .هقالم'

 مكح..ىف. ثياحبلا ميدقلا» ١)7( كراش امناو..٠ ةلثامحلاب. ء هتاذ فضو

 ٠ صوصخ ىلا هدر مث ٠ امومع ليتمتلاو هيبشتلا قالطال هجو الف « دحاو..

 ادهاسش .] دحاو هجو. ىلع تبث دوجولا ةقيقح : لاقب نأ هجولا لير:

 ٠ « ةادعام نود كارتشالا هض امل ىهرعتلا عقيف < [ (4) ابئاغو.

 قلطي امنا لئامتلا نإ مدقت دق : اوم نير كبويأرسغملا لاق*
 نأ : لاقي نإ اماف ٠ ليحتسيو. زوجبيو بجي اميف.نالكملا عمتجا اذا“

 ظن كلك نوبات (8) ط : لهق (1)

 ط : انكأغو ادهابق (4) ط : كراشي ()



 .ىف اعمتجي مل .امهنأل « .حصي الف ٠ نادوجوم امهنأب نالثامتم نيلثامتملا

 - زعو لج ب قرابلا نأ ىرت الأ ٠ هيف اقلتخا لب « زاوجلا ىف الو بوجولا

 « ءاقبلا زئاج رهوجلا كلذكو - دوجولا زئاجرهوجلاو © دوجولا- بجاو
 قح ىف دوجولا .نا : لاقي.نأ ىغبني .ىذلاف ٠ ءاقبلا ليحتسم .ضرعلاو

 ريغ + امهتم, دحاو .لك نآل ؛ دوجولا ةقيفح ىف دحااو. دوجوم لك
 ,.عيمج ىف .لثامتلا : هل بجي ىذلا ىلع .لئامتلا قلطي نأ امأو + .مودعم

 ظ ٠ . هقالطا زوجتي .الق ةدحاو ةفصب ديقي مك: « .تافصلا

 .ةةتوك نوقلطظت كلا كبف ناف 0« :ىلاغتاوناماحمإلا اق

 ةفلاخملا : انلق ؟ دوجولا ىف ةتدوخلا:هكراشت ناك ناو « هقلخل افلاخم

 اهتقيقح نم [ )١( ةلثئامما ناف ] ةلثامملا ىرجم ىرجت ال نيفالخلا نيب

 .ىضتقتال ةفلاخملاو ٠ :سقنلا تاقفص عيمج ىف اهب نيقوصوملا نيلثملا ىواست
 ٠. نيدوجوم نيب الا ٠ ةفلاخملا ققحتتال ذا + تافصلا عيمج ىف فالتخالا

 ٠ دوجولا ىف نيفلتخملا كارتشال ضرعتلا : ةفلاخملا قالطا ةروريف نمف
 - اهقلطن مل « سفنلا تافص ىف كارتشالا ميمعت ةلتاملا تضتقا.املف

 2 + © تافصلا لك ىف نيابثتلا هعوضوم نم سيل فالتخالاو

 ا ا لا م 95
 ةفلاخملا نآل « ىلج حضاو اذه ,: كومم نيركبوبأ ىسفم لا لاق

 مدع ىق لاقي الو © نيدوجوم نيب نوكت نأ نم ديالف « تابئا ةفص
 ضارعألا مدعو « زئاج وه.ىذلا رهاوجلا مدعو ؛ لاحم وه ىذلا  ميدقلا
 ٠ فالتخالا ناك ثيح- مث غ ةقلتخم مادعألا هذه نأ : - بجاو وه ىذلا
 عامتجالا : فالتخالا ةرورض نم ناك لاق < نيدودوم نيب هلا ققحتو ذل

 ظ ةلقافملا ناف (1)
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 .نيفلتخملا ئف طرتشي نأ حصي. ملل« ثالث وأ نيتفص وأ « ةدحاو ةفضص: ىف

 :عامتجالا نم اهل دبال اهنأ ليلدلاب ناب دقو « تافصلا .عيمج ىف نيابتلا

 ةباسثمب فالتخالا نكي ملو « تابئالا تافص مومع نم ةدحاو ةقص ىف
 ٠ سقئلا تافص عنمج نم هيف دبال ىذلا .لئامتلا

 دبع دع د 3

 لاق لاق ناق » :ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 ,ىف تداحلتاو مبينا ِكارتشا عنتميال هنأ متركذ دحلت

 01 ثداوصحلا نمتخت ام اولصفف ٠ تاديثالا ت افض ضفغن

 صتختام الوأ ركذن : انلق ٠ هلالا مهكحى ذ ليختست ىهو ٠ تافصلا نم هب

 قنحلا لهآ تهذمو + زيحتلا : هينرهاوجلا صتقت ا اممق ١> هب وهاوجلا
 زيسحتلا نع ىلاعتي - ىلاعتو هتاحبس - (؟) ىرابلا نأ : ةيطاق
 - ىرابلا نأ ىلا ةيوشحلا ضعب ضعبو ةيماركلا تبهذو + تايحلاب صصختلاو

 .- مهلوق نع هللا ىلاعت  قوف ةيجب صتخم زيحتم مهلوق نع ىلاعت

 زوجت () تامجلاب صتخملا نأ : ةولحتنا ام داسف ىلع ليلذلا نمو

 .نآأ نم لخي مل « ماسجألا ىذاح ام لكو « ماسجألا عم تايذاحملا هيلع

 .ةةسنم اهيذاحي وأ ٠ اهضعب رادقاأل وأ « اهرادقأل (5) ايذاحم نوكب

 ٠ « حارص رفك وهف + هضيعبتو هلالا ريدقت ىلا داق لصا لكو ٠ هضعب

 : 5 ل _ نع
 وه( هل ةيسفنةفصب رهوجلازيحت .: بومم نب حجوبا سغم لا لا5

 2 فوصومميدقلاو 3 ف وصوم رهوجلانآل  ىلاعت  ميدقلا نع ةهلصف قذلا

 رهوجلاو « هلحي لحم ىلا رقتفه ضرعلا نآل ؛ ضرعلا نع هلصف ىذلا وهو

 رهوجلاو « هلحي لحم ىلا رقتفم ضرعلا-نآل ؛ ضرعلا' نع هلصف ىذلا

 ط :؛ نم ثداوحلاب صتخيام )١(
 ط : ةازاحملا هيلع زوجي () حد هللا (؟)

 ط : ايواسم (4)
 هدد



 ناكمي.صتخي زيحتملاو.٠ رخآ رهوج وه ثيح + دجونال ثيحب دجوي:

 نوكي نأ ب زعو ٍلَج  ىرابلا تاذ ئف لاحتساف < هضيضخت نوكي نيعم.

 .- زعو. لج ت ىزابلاو « نوكهزيدب ةصصخل اًريحتم ناك ول ذأ : ازيحتم

 رئاسو « رهاؤجلاب ناوكالا» مايق“ نال <« هب ناوكألا مايق نع سدقتي

 « درطي نأ همكح ليلدلاو ٠ رهاوجلاثؤذدحب انقرع ىذلا وه « ضارعألا

 « ىرابلا ثودح ىلا كلذ ىدأ ليلدلا اندرط ناف « هساكعناب مكحي مل ناو

 ؛ ةايلد نكي مل « هانرسكو ةدرطي.مل ناو. « ةمدق ئلع ليلدلا ماق دقو

 نأب مهلوق مهيلع.لطبي مك. ةميدق. رغاوجلا نوكب ءاضقلا هلام ناكو

 مل « تذاحت اذأ ماسجالاو « اماسجإ ىذاحي نأ نم ديال « ةيجي ضتخملا»

 ٠ هنم رغصأ. وأ ؛ .هنمب رثكا-وأ .ىتاثلل ايواسمه نوكي' نأ نم اهدحأ لخي

 ٠ رهاوج. هلك ملاعلا .: اذه ىلع. لوقنف.

 اهل انيضق دقف._ زعو لج, + .ىرابلا:تإذل_ةيواسم اهتا : لوقت ناف

 هضعب ىوإس دقف,< هنم.رغصأ اهانلعج ناو ٠ رفك اذهو ٠ ردقلا ىف هتلئاممب
 ءازجا نم .رغص]ب هانودق ناو ب كلذ نع هلل ىلاعت - هنم ضاعبا « اضعبا
 ريدقتلا نم كلذ هيضتقي, ام.: امهدجإ.: نيهجور نم. لاحم هف.  ملاعلا.
 دومومال هنأ تققحتو_« تملع دق بولقلا نأب : رخآلاو . ضيعبتلاو

 : ٍلاِبِق نمو ٠ ءازجالا ةرثك.مظعلاب ديرنال انك ناو ء هللا نم مظعا
 نم قصتسلاا بول هله تكفا مغار دقف ٠ ملاعلا نم ركصأ هنا

 - الغو لج  .هميظعت'

 دلع دع د
 ا 5 000

 نأ زوجي .مارجألا.(١1) ىذاحبم, مثا». : فاعلاوباماجمإلا لاق.

 ليبس ذا.١٠ اثداجناك « اهتنيابمو_ (؟) مارجألاةسامم.هيلعزاجامو.٠ اهسمي.

 اودرطناف  قبسامىلع - ةنيابملاوةساممللاهلوبق : رهوجلا ثدح ىلعليلدلا

 ط : .ملسجتلا (7) طظ : ىزاحي ام.مث (1)

 ا



 ناو « ازيحتم )١( هوتبثاام ثدحب ءاضقلا مزا « رهاوجلا ثدح ليدلد:

 ٠ « رهاوجلا تدح تابثا ىلا قيرطلا مسجنا « هومزلأ اميف ليلدلا اوضقن .

 لك ىلع ةيماركلل مزال اذه ”* ادومم نبركيوبارسغم لا لاق

 ناو « هلالا ثدحب مكحلا مهمزل « ملاعلا ثدح- اوملس نا مهنآأل « لاح

 ملعي ال - زعو لج . هللا نآل هللاب ملعلا قيرط .مهيلع .دسنا هوملسي مل
 ٠ ثدا وحلا تودحب لا

 2 26 5 ١

 : ئلاعت هلوق رهاظب اولدتسا ناف .» :. ىلاعئاوناماتمإلا لاق '

 (*)انودعاسي « ىآب مهتضراعم هجولاف «(؟) ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا»“
 هلوقو « (4) متنك امنيبأ مكعم وهو » : ىلاعت هلوق اهنم ٠ اهلبوأت ىلع

 هط ا(؟) ط : اوتبثأ ام )١(

 ط : انئودعاسي (*)
 ظ : ظحالو .< ديدجلا (غ)

 ١ ةصئام « متنكام نيأ مكعم وهو » ىتاعملا جور ريسفت ىف :
 انمنيأ هنع مهجورخ مدعل ريوصتو «© مهب ىلاعت هملع ةلحاحال ليثمت

 اوناك ٠ ةتيرقلاو © ةيبيسلا ةقالعب ملعلا نع لسرم زاجم ةيعملا : ليقو :
 ٠ كلذب ةيآلا ةذه فلسلا لوأ دقو + ةقيقحلا ةلاحتسا عم .قاحللاو قايسلا
 : .اهيف لاق هنأ + سابع نبا نع « تافصلاو ءامساألا » ىف ىقهيبلا جرخأ

 ايهنع لكس هنأ ىروتلا نايفس نع اضيأ جرخأو ٠ متنك امنيأ مكب ملاع
 ءاهيف ليواتلا اذه ىلع ةمآألا تعمجا هنأ : « رحبلا » ىفو مكعم هملع لاقف

 عبتم ىلع ةجح ىهو « تاذلاب ةيعملا نه اهرهاظ ىلع لمحتال اهنأو
 ٠ رهاظلا ىلع لمحلا ةلاحتسا ىف اهارجم ىرجي امم « اهريغ ىف ليواتلا
 )1 ضرالا ىف هلأ ندعي دوسألا رجحلا 0( لوأتو 0 ةدأللا ةذه .لوأت دقو

 تاه ٠1 6« هاتعم ئفوه امم « كلذ ريغ لوأتل « هلقع عستا ولو
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 .نمفآ » : ىلاعت هلوق ىف :كاحضلا نع ىبيطرقلا ريسفت ىفو

 نولكوملا ةكئالملا مه مكاقلا نأ « تبسك امي سفن :لك ىلع مئاق وه

 .ليواتلا' ىف اهب .دايشتسجلا نغ ةيألا.٠تجيوخ يلرلاراذه.ىلعو .- مدآ ننبب

 .بيقر ىنعمب مكاق نأ نيبيل اهدا فلؤللا نال ٠ رهاظلاب ذخالا وأ

 وهو ب ضصنلا نم زهاظلا' ىمسجلا ىتعملاب ال  ليؤاتلا ىلع - نميهمو
 ٠ لقحلا ةلعف ىلع *رظانلا :موقي' اهكح

 ٠ - ىقرعتلا يس ةووتنما مهن8 ف هلوقن ل ىقاعلا خور ريسفت ىفو +
 مسالاب ألا رشبلا هملعيأل امم شرعلا نأ ركذ « بغارلا » نآ ٠ ويه سيلو

 س هل الماح ناكل « كلذك ناك ولأ هناف : ةماعلا ماهوأ هيلا بهذت امك

 .نع كلَ, ىؤرو._* نارقتسإلاب ءاوتسالاءريف- نم..مهنمو.- .كلذ :نع ىلاعت

 تاياورب 01 تافضلاو ءامساللا )») هباتك .ىف ىقهيبلا ا لئاقمو ىبلكلا

 ةعاسجو ةلزتعملا بهذو : اهلك اهفعضو فلسلا نم ةعامج نع ةريثك

 ٠ ىلوتسا ىتعمي ىوتشاو ٠ هانتعم ىلخغ ىترعلا'نآ ىلا .نيملكتملا نف

 ٠ نشرعلا -قلخ »ىلا دضق مث : ىنعملا نأ ىلا ىضاقلا هراتخاو ءارغلا بهذو

 ةماقتساو ةكيشملا نايرجز ةردقلا ذافت دارملا»نا ىلا“: .لافقلا بهذو

 رقتساو مهكوط-نف سأنلا ؛ةقلأ ىذلا هجولا ىلع كلذ جرخآ هئكل ٠ .كلملا

 .ةروس نيف د :هناحبتس د هلوقتت كلذ ةحص ىلع لديو : ليق ه مهبولق ىف

 « رنمأآلا زيدي »> :ناف-« رمآلا ربدي... :شرغلا ىلع ..ىوتسا- مث-» ! :شئوذ .

 ,رسفي .لافقلاو .« :نثرعلا ىلع ىوتيسا ».: هلوقل ٠ ريسفتلا ىرجحم:ىرحج

 « مالكلا ىف العاق .ردقيو ايزاجم دانسالا لعجي نم مهنمو ٠ كلملاب نثرعلا

 .ئلاعت هللا نأ ىرعشألا .نسحلا ىبأأ َنَح ىققميسلا .لقثو ٠ هوما ىوتسا ئأ

 ةامس « -الغق ةريغ ىف لعق امك غ عاوتشا ةافتس « القف داعف نشرعلا“ئف لعف'

 كزؤف:,نب ركبءوبأءذاتسالا 'ئكحو +  هناخبس هلاعفأ!نم .اههريغ ون ةمغم هقول

 ةعامسملاق ولعلا 'كلذب داري. الو 3 دلع .ىنعمب )1 ئووتسا 0( نأ مميت نم

 هدينمن حضي .ىذعم داري. .نكلو 3 هيف انكمتم .ناكملا ىف نوكلاو زيحتلاو

 .تقلعت ( مك ةملكو..- تاذلا تافص نم اذه ىلع وهو  هئاحيس هنلا

 نم ىوهشملا ع . ةبترلا ىف توافتلل اهنأ وأ ؛ ءاوتسالاب' ال « هيلع ئوتسملابأ

 *+نولوقَت مه“ ٠ ىلاعت هللا ىلاةنخ دازملاضيؤفت * كلذ لثم ىف ْفلتسلأ ”تهاذم

 دس نع م 3 هناتكتيس ذانلع ىلا تت ىلع“ :شارعلا-ىلغت قىتوتسأ»

 هس لق 58 نكمتلاو
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 دصق ىأ « ءامسلا ىلا. .ىوتسا ,مثك » ىف ٠- ىناعملا حور ىفو د 5
 ناكم .ىلا ئوتسا  مهلوك..نم..٠ اهريغرىفءريشأت: ةداوا. نودددحوتوت ايغللن

 ءاوتسالا نأ « بعارلا » ركذو ٠ هريع ىلع ىوليال هيلا ةحوت اذا: ء اذك

 نئرعلا ىلع قمحولا-» ىلاعت يوقع + ماليتسالا: ىتعميق « ىلعتب قدك تم
 تاذلانب امأ © ءىثلا ىلا َءاهتنالا ىنتغميف' + .ىلاتقدع ذأ « .قوتسا
 مك :  ىلاعت .هلوه - ريبدتلاب وه ىذلا - ىناثلا ىلعو + ريبذدتلاب وأ

 « عامسلا ىلا ىوتسا

 نشرعلا ىلع نمحرلا » : هلوق ىف ٠ ىتاقملا جور ىفو -ف
 .ناك امل : هيف لاق ىرتتخمزلا ماهالا “نأ : هنم ركذن ليوط مالك « ىوتسا

 .ةولعج_.؛ كللا عم الا :لضحيال .« كِلملا ريرس هو + نشرعلا ىلع ءاوتسالا

 .مل ناو. « .كلم.نورديري نشرعلا ىلع: نالف ىوتسا : اولاقف + :كلملا. نع:.ةيلانك
 .ىنعملابعاوتسالا:عنم « ىزارلانيدلارخف مامالانأو.٠ ةتبلا .شرعلاىلع.دعقي
 ٠ لجو زعبهلل.ةيمسجلا همزلتسال ٠ ىريتخمزلا مامالا» هعنم. امك « ..ىقيقحلا
 اسلاج..ناك- ولف.« ةلئامملا ىف ىف ماع «٠-ءىث .هلئمك: نسل « ىلاعت_هلوق ناف

 دقو«( عىثش هلثمك سيل » لطبي ذئنيحو ٠ سولجلا ىف هلئامي نم لصحل
 ,ىلع ىوؤتسا ىلاعت .هنأب ناسيالا»ابجيي : لاقف « مامهلا نبا » طسوت

 + ىلوتسا : ةارملا نوك امأو ٠ هيبشتلا ىئفن عم «؛ شرغعلا

 اعلا ىلع فنك ةة)ا.٠ هيلع ليلو هلأ. اهيعاو ل .ةداتلا نقاج رمق
 نم .ء- ةوحشور لاصتالاب هلا ءاليقشالا .ىتعمج. نكي :مل. 1ذا' ءاوتسالا» مهف-مدق
 :تيبث..دق“:هتافن « ءاليتسالا' ئلا مهمهف-فرصب ساب الف 2« ةيعمسجلا مزاول

 : هلوق ىف ةعل هيلع..هقالطأا

 مسهيلع انيوتساو انولع. املق.
 رئاطو .رسنل ىعرم_ مهانلعج

 نع. كاسمالا ئه .ءاملعلا نم نيريشك .ةقيرط.نا : ىسولآلا لاقو
 هالك نا : ىسولآلا لاقو. ٠ ميسجتلاو هيبشتلا ىقت عم © اقلطم ليوأتلا
 :ةلاسرلا ىف همالكو + ليواتلا ةقيرط ىلا ليمي داشزالا ئف نيمرحلا ماما
 ٠ ضيوفتلا ةقيرط .هرايدخاب حرصم ةيماظنلا

 ٠ فقو : انعن ىلا هيف « هللا الا هليوأت ملعي امو » : ىلاعت هلوقو 5

 'اذه قلعو .(© ملغلا .ىف :نوخساززللو:هللا الا هليؤأت ملعي »امو. :٠» اذكه:-هيفو
 -ةزعنم '« 'ملعلا ,ىف .نوخسارلاو » ”لقني. ٠ ةءارقلا ىف ءىراقلا :رمتسا اذا
 مع خلا .٠٠ « هبءاتمآ : نولؤقي ملعلا ْئف.نوخسارلاو 2 : لوكيف ٠. ةيناث
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 نع مهلئاسنف « )١( بيسك امب سقن لك ىلع مئاق وه نمقا » : ىلاهت

 مسسل ©« (؟) ةطاحالاو ملعلاب انعم هنوك ىلع هولمح ناف ٠ كلذ وقعوا

 ىف (4) غئاس كلذو * ةبلغلاو رهقلا ىلع ءاوتسالا لمح انم () دعبي
 ىلع ىوتحا اذا < كلامملا ىلع نالف ىوتسا : لوقت برعلا نا ٠ ةغللإ

 : ركذلاب شرعلا صيصخت ةدئافو + باقرلا ىلع ىلعتساو « كلملا ديلاقم

 اهيبنت هيلع - (0) ىلاعت - صنف « ةيربلا نظ ىف تاقولخملا مظعا هنإ

 * « هنودام ىلع ةركذيإ

 < ليؤاتلا باب هسقن ىلع هس : بوعم نيركوبارسغلا لاق

 نأ (« (1) متنع امنيأ مكعم وهو.» : ىلاعت هلوق ناف + مقللو .نيديلل طقس

 ع حارص .رفك اذه ناك. رارقتسالاو نوكلاب انعم هنأ ىلع رجم اهارجأ

 ملعلاب انعم هثأ ىلع ةيآلا هده اولمحي نأ نم دب مهلا نكي مل اًذاف
 « (7) شرعلا ىلع ىوتسا » : هلوق اضيأ لمحبي نأ دعبي مل « ةطاحالاو

 (8) اه رهق دقف + تاقولخملا مظعأ وهو « شرعلا رهق اذاو ٠ هرهق هنأ

 + ةأوس

 دع دز دع

 فقولاو «هللاالا» ىلعفقولا ٠ نيرمآلا زوجيىناعملا حور. ىف ىئدولآلاو ح

 مكماحرأ مكعفنت نل » : ىلاعت هللا لوق اذه لثمو « نوخسارلا » يلع

 مالكلا ناف [ 7 ةنحتمملا ] « مكنيب لصفي « ةمايقلا موي « مكدالوا الو

 موي »  "؟ « ةمايقلا موي مكدالوأ الو مكماحرأ مكعقنت نل » ١ اذكه

 نال © .لوآلا ىف لخدي « ةمايقلا موي » : هلوقف « مكنيب لصفي ةمايقلا

 نأل ؛ ىئناقلا ىف لخديو ٠ ةمايقلا موي ىف عفنت نل دالوألاو ماحرألا

 - ميركلا نآرقلا زاجعا نم اذهو ٠ ةمايقلا موي ىف وه سانلا نيب. لصفلا

 (ط) نم ةيآلا هذهو "8 دعرلا )١(
 طا: عنتمي (*) ل : ملعلاو ةطاحالاب (؟)

 له : ىلاعت (6) ط : عئاش (4)

 + فارعألا (؛/) 4 ديدحلا (1)

 نوفلاي اًميسح « مهلوقع ردق ىلع رشبلا ملكي هللا نا : لاقيأل مل (4)
 هنأو هللا بضغو هللا ركم ىف هسفن نع همالك لخم ٠ مهئاسؤرو مهكولم ةداغ نم

 2 + قزارلل سيدقتلا ساسأ رظنا 3 ؛ كلذ لاثماو ٠ نيقفانملا ىمت

 نذلظ



 < ةبلغلا ىنعمب ءاوثدالا : ليق ناف » ': ىلاعئاوباماتمالا لاق

 ابنا ول ذا ٠ .لطاي اذه : انلق ٠ ةحفاكمو (1) ةلواحم قبس نع ءىبني
 رارقتسالا ىنعمب ءاوتسالا مث ٠ رهقلا هنع ابنأل « كلذ نع ءاوتسالا

 * رفك كلذ مازتلاو . قياس جاحوعاو بارطضا ند ءىبنب 6 تاذلاب

 ١ 0ك 5 : ة 5 ع 5 : 0

 #للانأ فرعينمم[كلذ]حصي فيك نومم نبركبوبا سغم لا لاق

 «(؟) هرمأ ىلع بلاغ للاو » : ىلاعت هللا لاق ٠ بلاغلاب ىمسي لجو زع

 قبس نع ءىبني « ةبلغلا ىنعمت ءاوتسالا نأ معزي مث /' راهقلاب ىمسيو

 ؟ ةبلغلا الو رهقلا ةظفل هيضتقتال كلذو « ةحفاكم

 دع دج د

 :فدصق ىلع ءاوتسالا لمح دعييالو » . قاع وُثا ماتمإلا لاق

 - (*) هللا همحر - ىروثلا نايفس ليوات اذهو < شرعلا ىف رمأ ىلا هلالا
 « (؟) ناخد ىهو « ءامسلا ىلا ىوتسا مث » : ىلاعت هلوقب هيلع دهشتساو

 هلو نكيلف + ةلاحمال ٠ دصقلا ىلع لومحم : ةيآلا هذه ىف ءاوتسالاو ]1

 ٠ [ (5) كلذك « (5) شرعلا ىلع ىوتسا مك »

 ,ضرصت ريغ نم « اهرهاظ ىلع ةيآلأ متيرجأ اله : (7) ليق ناف
 ؟ هللا الا اهليوات ملعيأل ىتلا تاهباشتملا نم اهنأ ىلا اريصم « ليوأتلل

 رهاظ ىف هيلع (8) ءىبني ام ىلع ءاوتسالا ءارجا لئاسلا مار نا : انلق

 ناك كلذ ىف ككشت ناو + ميسحتلل مازتلا وهف  رارقتسالا وهو + ناسللا

 )١( فسوي (9) ط : ةلواحمو ةحفاكم ١*8

 )( تلصف (؟) ط : هللا همحر ١١
 هء :قارعالا 6(

 :: هاتعم : ط ىف هل دبو ٠ خ ىف : .كلذك خلا ٠.. ءاوتسالاو (1)
 - :اهملأ فيض:

 مامالا لاق : خ ىف اهلدب : ليق ناف (1)

 ط : هنع (7)

 ةلا



 « رارقتسالا ةلاحتساب عطق. ناو ٠ ميسجتلا داقتعا ىلع ممصملا مكح ئق

 اهرهاظ ىلع ةيآلا ءارجا نم هيلا اعد (؟) ىذلاو + رهاظلا )١( لوات دقف

 لمح ئف هدعب (؟) دعب الف ء اعطق رهاظلا ليزا اذاو + هل ”هقتسي مل

 ...٠ عرشلا .بجوم ىف ميقنسم « لوقعلا ىف (4) ميوق .لمحم -ىلع-قيكلا
 ىلا .رجي :داقتعالا ىف روذحم ,ةعقاوم نم اراذح كيواتلا قع :نفازعالاو

 ٠ نيدلا لوصأ ىلا تاهبشلا قيرطتو « ماوعلا لالزتساو « ماهيالاو سبللا

 نلاعت هللا لوقب ىنعملاو ٠ نونظلا مجرل هللا باتك (0) نم [تايآ] ضيرعتو

 لوسرل. (؟)-ثعبلا .ىركنم ةعجارم - (1) ةيآلا :  «.تاهباشتم وخغأو»»:
 .!هعقومو اهايتنم نع لاؤملاو « ةعاسلا (4) .هلاجعتسا ىف قدا

 .ىأ : « (5) هللا الا هليوأت ملعيامو-» _ىلاعت هلوقب دارملاو + اهاسرعو
 « هليوأت الأ نورظني له » : ىلاعت هلوق كلذل دهشيو هللا الا هلآم ملعي امو

 قافتاب ةعابلاى لع )4١١ لومحنم' : اهيف ليواتلاو - )1١( ةيألا

 « ةعامجلا

 ل ومب نيرجوبارسغُملا لاق 22
 ىلاع للا زّويأ ماهالا تكلا

 ناب «غ «تالاكشلا هذه ىف: )+١( .ليواتلا يأ قم ىلع

 ئلع ةيآلا لص نأ اما : نيهدحو هحأ نم ولتخي ال ركتئملا

 ناف ٠ اهرهاظ ىلع اهلمحيال نأ اماو ؛ ميسجتلاب هنم ءاضق كلذو اهرهاظ

 ح : ىذلا ط : يىذلاو (7) ظ 2 لازأ 1(

 ط ا: دباس خ : دعب (ع]
 طا عرشلا بجوم ىف رقتسم « لوقعلا ىق ميقتسم لمحم (4)

 ةدايز : :تايآ - ط : ضعب  خ : نم (4)

 خ : لوسر.(19) /؟نارمع لآ ط : ةيآلا (3)

 “٠ نارمع لآ (5) ط : لاجعتسا (8)

 هل فارعالا _ ط.: هيآلا (9)1

 طظ : قافتا ىف ةغاسلا ىلع لمحت )١1(

 قىركنمل تايآ اهنمو « ةريثك تايآ « تاهباشتم رخآ » ب دارملا (1+)

 تايآلا .عيمجل ريسفتلا وه : .ليوأتلا « ةليوات علعي انمو »ب دارملاو ٠ ثعبلا'

 ٠ ةعاسلا تايآ اهنم ود

16 . 



 لمحت .مل « رهاظلا لاز.اذإو «. رهاظلا لازأا دقف اهرهاظ ىلع اهلمحي مل“

 .مهانلضفو < رهاظلا ةلازا ىلع ءالؤه عم انقفتا دقف « اهاضتقم ىلع ةيآلا

 ' دعسأ نحنف ٠ عرشلا ف ازكاج « ةغللا ىف اميوق المحم ةيآل انلعج ناي
 ةيآلا لمحب مهيلع اندزو « رهاظلا ةلازا_ئف انوكزاش مهنآل ء مهنم قحلاب

 ءاملعلا نا : نولوقي نولواتي نيذلا مث « هيلع هلمح ميقتسي ليواأت ىلع

 هللا ىلع فوطعم © ملعلا ىف نوخسارلاو » : هلوق نآل « هليوأت نوملعي

 قحسأ وبأ كلذ لاق ٠ ةعاسلا كلم ىلع ليوأتلا لمحي دقو - العو لح

 )١(« هليوات الا نورظني له » : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع جتحاو ٠ جاجزلا

 اممسج سشيئ:#هللا: نأ قف

 ةيمستب ةيماركلا نم فئاوط تحرص » : كاع اوباماتمالا لاق
 مالكلاب مهتحتافم ليبسو ٠ امسج - مهلوق نع ىلاعتو (؟) كرابت  برلا
 « صخش ىف لاقي كلذلو « ةغللا ةقيقح ىف فلؤملا وه مسجلا : لوقن نأ
 ٠ () ميسجهناو < هنم مسجأ هنا :.ءازجألافلأت ةرثكو ةلابعلاب اصخش لضف

 ابن ابنأ اذاف ٠ ءازجألا (4) فيلات ىلع ىلع الا ةغلابلا لمحل هجو الو
 .(5)نأ بجيمسجلامساف « فيلاتلاة دايز نع (5 ) مسجلانم ةذوخأملا ةغلابملا

 لد « ملعلا ىف ةيزم ىلع.لد امل ملعألا ذا ٠ فيلأتلا لصأ ىلع لدي
 ظ ٠ « هلصأ ىلع (؟) ملعلا

 ىلاثملا-ىبأ مامالا داهفتسا ..: انوهِم نيركيوتا ىغللا لاق

 ىلع ءازحاألا ةرثكب هل هليضفت ا!ودِصَك اذا « اذه٠نم مسجل" اذه 2: برعلا

 خ : كرابت (0) مه فارعألا (1)
 ط : فلآت (4) خ : مسج (9)

 ح طقس : نأ بحس0) ط : .ىلغ 3

 ج :..ملعلا  ط : ملاعلا (7)

 الدلم



 -ديرت اناق « ورمع نم ملعأ ديز : انلق اذا انآ كلذو ٠ حيحص ليلد : هريغ

 :اتلدف ٠ اذه نم « هب ىهام ىلع تامولعلاب ةقرعم رثكأ اديز نأ : كلذ

 *:لاقواذه سانلا ضعب درو ٠ هب وهام ىلع مولعملا ةفرعم ملعلا نأ ىلع اذه

 : برعلا لوقتالو « برعلا مالك نم سل مسجألا نأ ركذ « دمرذ نبا » ا

 .نأ « بوقعي » ركذ [ دقف ] طلغ هوركذ ىذلاو ٠ اذه نم مسجأآ اذه

 .نأ ىلع صن اذهو ٠ همسحأ تبكر اذا لمرلا :تمسجت : لوقت برعلا

 لقأ ناف « فلتؤملا وه مسجلا نأ تبث اذاف ؛ ةلضافملل لمعتسي مسجالا

 نال « امسج اناك نارهوج. فلأت اذاو « :نيرهوج نم فلات اه « ماسجألا

 اضيأ نكيلف « .فلأتم نيرهوجلا الكو + ةيفيلاتلاب ةظورشم ةيمسجلا

 نائوكي ؛ نيرهوجلاب فيلأتلا مايقب ذأ ٠ سكعتيو درطي رمأ اذهو « امسج

 مكح اذهو + نيمسج نانوكيال امهتيب نيفيلاتلا مدعي نأ امك + نيمسج

 ٠ اهمدعي مدعنيو اهدوجوب مكحلا .دجوي 6 للعلا
 د 6

 -ىلاعتىرابلا متيمس نأ : لوقن مث »  ىلاعئاوُباماحماللا لاق
 )١( اوضقنت نأ اما : نيرمالمتضرعت دقف « ماسجالاقئاقح هل متيثاو  امسج

 « ةنيابملاو ةسامملاو فيلاتلل اهلوبق ىلع اهانبم ناق < رهاوجلا ثدح ةلالد

 ٠ ©« عئاصلاب ثداوحلا (؟) مايقب اوضقتو اهودرطت نا اماو

١ 

 < ارارم زركي دق لوقلا اذه .* دوم نبر كوتا سغللا لاق

 ملام « اليلد ىلقعلا ليلدلا نوكيالو + هدارطا بحي ليثدلا نا : هتدعاقو

 مقو « كلذ تيك اذاف ٠ اهراسكنا اهدسقي الق ةيعضولا هلدألا اماو : درطي

 ىلعو 2« نضارعأالا توبث ىلع الا ىنبنا' ام : ملاغلا ثذح .نأ نيبت

 ءثاةاوح :ةلاحتسا:ىلعو, + ابهتع رهاوجلا ىرعت :ةلاحكسا نلعو: + ايدوح

 ط : ةلالد ضقن امأ )١(

 ظ : عناضلا دوجحو ىف ثدحلا ةلالد مايقب (2]

 ١1



 .,نمف « ةسامملاو فيلأتلل رهاوجلا لوبق اهلوصأ نم ناك اذاف . اهل لوأ دل

 ول ذا « هتودحي ىضق دقف « افلاتم امسج  ىلاغت - ىرابلا نوكب مكح

 .هسامملاو فيلاتلل اهلوبقب رهاوجلا ثدح ليلذ هيلع رسكتال هثودحب ضقي مل
 .مكحلا : امهادحا )١( نيتلاحتساب مكح ميدقلا ثدحب ءاضقلاو ٠ ةئيابملاو

 مكحي نأ هيلع بجي هثودح ردق نم نأ : ىناثلاو ٠ ثودحلاب ميدقل! ىلع

 ؛ همدق ىفن نمف « هل لوأ ال ىذلا ميدقلا [وه] هدجوم نأل « ملاعلا ىفني

 .ثدحم داجياب « ةدوحو قلعي نأ حصيال ذأ « ملاعلا دوجو ىفئي نأ همّرل

 «مهيلعدستيو « ملاعلامدقباوضقي [نأ] امأو + لسلستلا نمهلوق هيلا ىضفي ال

 ملعلا ىلا لصوتي ال ذا  زعو لج. ىرابلا دوجوب .ملعلا همدق اوضرق اذا

 :هملعي نأ ىلا لصوتي مل « تاثدحم هل نكت مل اذاف « هتاثدحمب آلا < هب

 تنك تا نت

 .ىرابلل تبثيال هنأ مهنم معز نمو » . ناعم اوباماتمإلا لاك

 ىلع ةلالدلا : اهسجح هنيمستب ىنعملا اوس ماسحألا ماكحأ ىلاعت

 اسمع: ءىبني مساب مكبر ةيمستب متمكحت مل : مهل ليق )١( ٠ هدوجو
 ٠ « ؟ عمس (7) هترقتسي وأ <« عرش هب دري نأ ريغ نم « هتفص ىف ليحتسي

 .ءامسإألا هللو 7 : ىلاغت هللا لأق : دومم نبركويا هلا لاَ

 ءامسأ اهلك « هءامسأ نأ -العو لج ت نيبق « (5) اهب ةوعداف ٠ ىنسحلا

 .حدملا عامسأ نم نوكي فيكو حدملا عامسأ نم سيل :.مسجلاو . حدمو عانت

 عشا. صصخشم ىلإ عاتيو + ضقم ىلا رقتقي ام. ىلع ةقرق مقاؤروقو
 . ساقت هل اندنع ةغللاو ٠ عرشلا نذا ىلع ةفوقوم  ىلاعت هللا ءامسأ نا

 ص : ةلاحتساب )١(
 ط : خلا 07 مهل ليق ٠ كلذ اولاق ناف ٠ ةدوجحو ىلع:(9؟)

 ط.: هيف رقتسي وأ  خ : هب رقتسيو عرش (*)
 +١8 فارعألا (5)
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 كتل ركن ذل مكن تان

 , ىمسي ٍفيسلا, نأ .ىرت الآ ٠ ٍاهيق ()) زوجي ال سايقلا نأ.ملع:اهعبتت نمو

كلذ لعف ناو.حمرلا 'ئمست الو 3 ماسح, ملح ناو
 ىعست كللذك 3 افانسح 

 لك .ىمسن الو « ةبيرلا نع اهسقن تتصح اهنأل « اناصح .ةحيفعلا ةأرملا

 نآل « اناربدو [اقويعو] .اكامس مجنلا .ىمسن كلذكو « اناصح نضصحن ام

 « اكامس كمسام لك ىمست الو ؛ ربد كاذو « قاع كاذو.« كمس اذه

 ٠ ًائاريبد ريدام كو ع ااك 2 ,ء

 هكا ء ارمخ نكتللا يلا د 6 - ناقل هس سو

 لك :نأ برعلا :تلاقأ : هل لاقب - لقعلا رمخلا :ترماخ امك لقعلا رماخ

 اذه سيلق كلذ تلاق ناف ؟ اذه لقت .مل وأ + ارمخ ىمسي لقعلا ْوْماَكناَم

 مكحتن'نأب ملكتن انتل امف ٠ هلقت مل ناو « اهمالكل عابتا وه امناو ؛ اسائق

 ٠ اهيلع روصي اذه ؟ لقت مل ام اهيلع لوقنو ٠ اهمالك ىف

 : [ لاف ] : عراشلا نا : اولاقو + ةيهقفلا سيياقملاب انوضراع ناف

 حلملاو « بيبزلاب بيبزلاو « ريعشلاب ريعشلاو رمتلاب رمتلاو « نيِلاِب ربلا »

 ضعي نأ ىتج «.فانضالا هذه. متيدعت ملف « ءاهب ءاه الا ٠ انر جلملاب

 ٠ ةذه مكح. : ابلاغ شاعملل. لصأ رشخدم تاتقم لك ىف بجوأ ءاملعلا

 نوزومو.ليكم, لك مهضعب لعجو «© هذه مكح ىف موعطم لك :مهضعب لعجو

 ركذي مل عراشلاو ٠ هذه مكح ىف لام لك مهضعب لعجو « هذه مكح ىف
 53000006 ان ؟ ةمولعم .تايمسم لأ

 ؛ ةيغطق ةلالدل-وه"امنا ”تايهقفلا ئف سايقلا نأ : اذه نع باوجلاف

 ىف سايقلا كامعتسا ىلخ- + راضتعألا نم مهدعي نمو ةباحصلا عامجا وهو.

 ىلع انلمحت «؛:ةعللا عضاو نم ةيعطق ةييضق اندتع سيلو ؛ عئافولاو:لزاونلا

 (؟) ادسج هومسي نأ اضيأ .مهل زاجل « .ةودرط ول اذهو ٠ ةغللا ىف سيقن نإ

 ص : لوحي ال )١(
 نأ ال  زيمتيل ٠ الثم + ورمعو ديزي ىئمسي ىذلا وه دسحلا (9)

 مامالا نأ : ملعاو ٠ ةقولخم عاونآ نم عون دسجلا امئاو ٠ مسا وه دسحلا

 ددحنت .نحتو ٠ ةنسلاو باتكلاب ىفتكاو « هقفلا ىف. سايقلا عنف مزح نبا

 ظ + ةحراشو ةرسفم اهنوكب ةنسلا
11 



 اولوكي مل اذاو ؛ دوجوم أدسج. .هتوكب دارملا نأ : كلذ .دعب  نومعزي مك

 قلايسعت سنا 'ئجح.٠ىف»مبيمجلا :ههقالطأ نأ : هنع مهصوكني ناب « :كلد.

 - هلك كلذ نع ىلاعت هيلع دهجلا' قالطا :نالطابل لطان.

 دع 2 د

 هلالا-ةيمست عنتمي»مل اذا : ليق تاف » :لاغ,ماوّباماحمالا ىق
 ملعأ لو ء ىمفن ىف ام ملعت » : )١( ىلاعت هلوق هيلع لد امك « .اسفند

 عوسيال : انلق ٠ -امسج - هتيمست () دعبي ذاف <« (+) كسفن ىف ام.

 غاس ول ذا  ىلاعتو (4) كرابت .- برلا ءامسأ تاتا ىف سايقلا
 ٠ -دوجولا (8) -هب-دازي :سفنلا نأ ىلع-*+ دمجلا ئف هلثم غاسل ء كلد

 نسحي الو ٠ هسفن ضرعلاو < ضرعلا سفن : لثاقلا لوق نسحي كلذلو

 « عرشلا عابتا لصألا مت + سرنا مسج : (ر نوفي ن)

 لجو زغا ل .مالسلا هيلع ئسيع لوق ىف ئسولألا ريسقت ىف (و)
 سقنلا نأ : هنم ٠. ريثك مالك.« كسفن ىفام ملعأ هلو «:ىسفن .ىف ام.ملعتا»

 ءمدلاقلعو« « بلقلا ئلعو + حورلاىلعو « هتقيقحو ءىثلاتاذ ىلع قلطت

 «ىثلاتاذىلعقالطالا ىف ةقيقح اهنأ : ضغبلامالك نمههفيو ٠ ةدارالا ىلعو

 ملعت : دارملاو ٠ بلقلاب انه .سفنلا دحاو ريغ رتسفو ٠ ةادع اميق زاجمو.
 ىذلا كمولعم ُ الو ؟ هنلعأ امي فيكف + ىبلق ىف هيفخأ ىذلا ىمولعم

 ش : هلوق ىف امك ؛ ٠ ةلكاشملا كلسم كلذ ىف كلسو « هيفخت

 هخبط كل دجنت + أثدش حرتقا : اولاق

 .اصيمقو ةبج ىل اوخيطا : تلق

 + ىللعت هتع:سفنلا ئقن ىلا دصقلا نوكي“نأ روهي : تغارلا لاقو

 ,لوفقك + اهيف ام:ملعأق « كل سفن الو ؛ ىمفن ىفام»ملعت : لاق هتاكف
 | ١ 3 : رعاشلاب

 رجحتي اهب بضلا :ىرت الو
 ٠ نسحأ ناكل ٠ ةلكاشملا ةقيرط ىلع وه « كسفت-نفءام » ناب-ريع:هنأ ولو

 ط 2 عئتمب (*) 115 ةدكاملا (؟)

 لح : اهنن(0) ط : ةئثاحيس(#؟)

 ط : لاقي (1)

 لايف



 ٠ حيحص نيبمامالا هلاق ىذلا اذه .' حر دومهم نب جونا رسغملا لاق

 ,لقني نأ ىغيبنتم الف ٠ ناآرقلا تاهباشتم [ تم 3 ثتاك او هيآلا هده. نأل

 ٠ :ىلوآلا براقت ىرخأ ةرابعب كلذ نع هنع ربعي الو © هعوضوم نع رمألا

 .لئاقل لحي الف « )١( شرغلا ىلع ىوتسا »:عرشلا .ىف عقو اذا ىرت هلإ

 .ىأر ىئف « ىوتسا » ىنعم اهانعم نوكي ةظفلب ىوتسا نع ربعي نأ

 ,.سفنلا لدب لعجي نأ ىغبتيال كلذك ٠ ةيوشحلاو ةمسجملاو ةيماركلا

 'اذسم# : :لاوقت انك. العف دوجوملا ىلع قلطت سفئلا نأ ىلع ٠ مسجلا

 ٠ هعضوم مسجلا عضوي الو ٠ ضرعلا سفنو © رهوجلا سفن

 لضف

 ضارعألل هللا لوبق مدع ىف

 .ممكح هيف رهوجلا فلاخي امم .:ىلاعئاؤباماتمإلا لاق ظ

 .هناحبس - برلاو ٠ ثداوحلاب فاصتالا ةحبصو ئفازعالل هلوبق 2: هلالا

 : تداوحلا نأ ىلا : ةيماركلا تبهذو ٠ ثداوحلا لوبق نع سدقتي - ىلاغتو

 :هفصتيال () هنأ : اومعز مث  مهلوق نع ىلاعت - (؟) ئرابلا تاذب موقت

 : اولاقف ٠ اهيلا اوقبسي مل ةلاهج ىلا اوراصو ٠ ثداوحلا نم هب موقي امب

 ٠ هب لئاق ريغ وهو  ىلاعتو هناحبس - برلا تاذب موقي ثداحلا لوقلا

 زوجيال برلا ءامسا نأ : مهلصأ ةقيقحو + ةيلئاقلاب لئاق وه امناو

 .مايق نم اوشاحتي ملو « لزالا ىف اقلاخ هنوكب ةوفصو كلذلو « ددحتت نأ

 ٠ « الوقو اركذ (؛) ىلج فصو تابثا اويكنتو ٠ هب ثداوحلا

 .ليقت رهاوجلا نأ .مدقت دق : لومم نب حبونا فلا لاو

 خ : مهنأ (؟) ط : برولا(؟) 0:2: فقارعألا (9)

 ط : الوقو اركذ « هل ديدج فو تابثا نع اوبكنتو (4)
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 : اضيأ نيبتو « اهسفنأ تافض نع تجرخل « اهنع تيرع ول ذا + اهنخ

 ٠ اهيلع ةثداحلا ضارعألا بقاعت وه رهاوجلا ثودح ىلغ ليلذلا نإ.

 ناب : اهنع ىرعتال رهاوجلا ناو. « ةثداح ضارعألا نأ تبث اذاو

 ثيح ةيماركلاو + :فداح ةداحلا قبسي الامو ٠ اهقبستال اهنأ : كلذ نم.

 ؛ اهب فصتيال هناو  زعو لج  ىرابلا تاذب موقت ثداوحلا نأ : تمعز .

 ىف ةكرحلا نأ : نومعزي نيذلا :؛ نومكلا باحصأ بهاذم ىلا نويهاذ-

 اومعزام مث « مكح اهل تبثي الو « هب موقت اهنأل ٠ ةنماك نكاسلا رهوجلا.

 ريغ وهو - ىلاعتو هناحبس .. برلا تاذب موقي ثداحلا لوقلا نأ نم.

 : داسفلا نم اهوجو عمجي لوق وهف ٠ ةيلكاقلاب لئاق وه امئاو + هب لكاق د

 : ىئاقلاو ٠ ثداوحلل الحم  ىلاغت - ىرابلا مهرييصت : اهدحأ

 مكث ٠ هب الئاق لحملا نوكيالو لوقلا دجوي ىتح اهمكح نع ةلعلا لزخ

 لئاقف هنأ متمعز ىتلا ةيلئاقل ام : مهل لاقيف ٠ ةيلئاقلاب لكاق هنأ : مهلوق:

 ؛ةيلئاقلا ىلا الئاق هنوك نودنست قيكف ٠ لئاقلا ىلا ةيوسنم هيلئاقلاو ؟ اهب :

 ؛ ةيلئاقلل ابجوم لئاقلا متلعج دقو :؟ لقاقلا ىلا ةبوسنم ةيلكاقلاو.

 متكترحأو « مترخأ ام متمدق دقق ٠ .لئاقلا ىلا ةبوسنم ةيلكاقلا متلعجوب.

 مك ٠ هولاقام مهفي نأ لفاع لقغ عستي ال هئاف : ةلمجلابو ٠ متمدق ام

 - قرابلا نوكب اولابي مل مهئأ « لالضلل مهدصقو قحلل مهبكتت مظعأ نم.

 « مسأ هكامسأ ىف قلطي نأ ةوهزنو ؛ ثداوحلل الحم - زعو لح

 وعو  هثودح ىضتقي ناك ىذلاو ٠ ,قزارلاو قلاخلاك ٠ ثودحلا هاضتقم..

 لوقو « فصاولا فصو ىلا عجريامو ٠ هوملس هب ثداوحلا مايق.

 ٠ ملاعلا مدقب مكح- : لزالا ىف قلاخ هنا مهلوق مث ٠ هوبأ : لئاقلاا
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 هنا“: هولاق ام-نالظب ىلع ليلدلاو » : ىلإ لئاوباواتمجال ىق.:

ريرقت قبس امل اهنع لخي مل ثداوحلا لبق ول
 انيمضق ثيح - رهاوجلا ىف ه

 ٠ :« عناضلا ثدحتب مككلا“ ىلا- كلذ قاسنيو

 « هنايب قيس هق'اذم : الومم قير كوبا غلا لاق.
 .هسكح لبيلدلا نأ : لببق نم رربقتو.. ٠ .هريسفت مدقتو.

 .مهمزل « رهاوجلا ثدح ىف.مبهليلد اودرط.نابيسف ٠ داربطالا
 :ةلكيلذلا مهيلع دسنا ©« ةورسكو .هودرطي مل نأو ٠ .ميدقلا .ثدحب,.مكيفلا :

 ,نكيمل« ملاعلا ثدح ىلعليلد مهدنع مقي مل اذاو ٠ ملاعلا ثدح ىلا ىدؤملا

 "اوملكتين نإ ,مهل١ حصي الف... نعو لج -:ىرابلا :دوجوب ملعلا ىلا ليدس مهن
 0 ماكحإلا مذهب, ملعلا نر ء.هب 00 هجيو ىفرالو هماكحلأ نم مكح.-نيف

 تدب ليلد» مه ربعتم: دوحولا : مهل :تبتي ذب .مل:اذاو . 2 ةدوجوب-ملعلل عرف.

 :عرق, ىف نيملكتم .اوناك  العو.لج  هدوجبوب ملعلا::ىلا :لضوملا رهاروجلا .
 ٠ هلصأ . مهل :تبثي:مل

 د دج

 لوصا ىلع ليلدلا اذه ميقتسي الو» .ىلاعئاوتاماتمإلا قلق:
 ىلع - .ضارعألا_ نع رهاوجلا .ولح نيوجت :ىلا مهريصم عم.« .ةلزتعملا-
 ىرابلا, تاذل هددجتم اماكحأ مهتابتا-(١).:عمو؛: هيلا انرشان مهل ليصفت“

 1 مهمعز ىلع:س -”لاحنم٠-ىف.الل ع هب. .ةمئاقلا 'ةثذاحلا (17) ةدارالا نم ىلاعت"

 قذحتت اهنأ تنظ ناو ٠ ةلزتعملا . لومي نيركوبارسغلا لاق

 5518 5 اود دق ميلاق 0 ركفلا .ىف ىقمقتو 28 رظنلا ئف

 ةفئاط تزوج املو ٠ هركف (7) لمعي ملو « هرظن رصق نم ءارآب اولوقي نأ

 )١( مهتابثاو :٠ط
 لاحمبال : ةمئاقلا ةثداحلا تادارالا نم خا: ةدارالا نع (؟) . 

 نه : دححي (') 03-1 مهمعز ىلع
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 :تداهاو قوق هد موقيال رهوجلا نوكي ىتح « ناوكالا نع ولخلا مهنم

 عم مهل:حصي مل“ نول هوجن-موقيال نكح ناولألا نع [ولخي) نأ ةقئاط
 تماقرول : مهل“: اولوقي: ىتح « ةيماركلا ىلع ةحح اوُميقن نأ : داقتعالا اذه

 ميكزوج اذا + مهل نولوقي ةيماركلا:ناف .. اهنع لخي مل « ثداوحلا هب

 ؛ .ناولآلا نع مك ضعب دنع ولخي ناو « ناوكالا نع رهوجلا“ولخي نأ

 :متنأ' مشلق' امك ثذاوحلا.نعءولخي ::ل وقن نأ انل ذا'٠ مكمازلا انعطقس دقف

 ةددجتم اماكحأ مهتابثا نا : اضيأ' مث: ثداوحلا نع ولخت رهاوجلا نا

 - مهمَعَر ىبلعب - .لاحتمي,ال ةساقلا ةدارالا نع ىلاعت - ىرابلا تاذل

 .سفنأ راوتعا ئف كيد لتثمب دعو خلا « ةلابمملا هذه.ىف ليلد.ذربم نع مهدي .٠

 : تاذلا ىلع ضارغألا .

 تادازا قلخي  :زعو لج ت قرابلا نأ اومغز ةلزكعملا نا : لوقيو

 © ةتداحع تاداراب اديرم-نوكي :نأ - يضيص اهب اديرم نوكي * ةثداح

 اكرحتم:.ناك. اذا" رهوجلا نأل ٠ ةثداحلا تاّكاّرالا هب موقت نأ دعبي مل

 مايك هيلع لدام ىلع. رهوجلا كثوذدح نم لد « انكأاس ناك نأ دعب

 ٠ هب ةكرحلا

 تابثاىلا مكريصم“: ةيماركلل لوقنو » ٠ :, ناك اوجازفاتماللا لاق
 ماسيق زاج ول ذا )١( ضقانت هب ئرابلافاصتا مكيفن عم < ثداح لوق

 (؟) زاج « :هنكحبا 4( لجلا فصتي .نأ ريغ نم « ابئاغ لدمب ىنعم

 .نيبسحملا فصتي نأ. ريغ نم لاحجت :تاداراو مولعو لاوقأ مايق ادهاش

 ىلا ”رجيو قئاقحلا (4) دري .كلذو ٠- ىناعملا, نع. ةبجوم .ماكجحآب
 ٠ 6 تالاهج

 ل طقس : لحملا (7) خ طقس: : .ضقانت )١(

 , ١ط؛» طلخي (4) . ط : زاجل. (*)



 نم وحن اذه ةيماركلا لوق + بوم نر كوبا ىغملا لاق
 ٠ مكحلا نع ةفصلا اولزخ ءالؤه نآل ٠ تافصلا ىف ىف « ةلزتعملا لوق

 ؛ ةفصلا نع مكحلا اولزخ ةلزتعملاو ٠ اهفكح اهل وبحوي ملو + ةفصلا اوتبئاف:

 ذهو ٠ مكحلاو ةفصلا نيبام لاح امهالكف ٠ ةفصلا اوقنو + مكحلا اوتبفاف
 ٠ .مهيلع درلا مدقت دقو ٠ نومكلا باحصأ كلسم ىف كولس ٠ هانلق امك

 ني نت

 متزوج اذا : )١( مهل لوقت مث» + نلاعئاوتاماتمالا لق
 هتاذبةثداح ناولأ مايق زيوجت نمعناملا امف « هتاذب ثداوحلا عم و رض مايق:

 نمهب همايق ةلاحتسا ىلع اننوقفاوي اميف مازلالا ليبسم كلذكو ٠ بقاعتلا ىلع

 ملعو « ةثداح ةردق مايق زيوجت : مهمزلي اممو ٠ ثداوحلا

 ٠ (8) نيتداحلا 'ةدارالاو لوقلا ىف مهلصا .بسح ىلع * هثأذب + :ثداح
 ٠ « الضف : هنم اوعنتماو هوزوجام نيب نودخحي الو.

 : ٠ نمل 8ك و فين ع
 مهنأل ٠ حيحص هوركذ ىذلا اذه ؛ دوم نب كوبا قطا لاَ

 ٠ لاجم هنع لاصفنالا .ننع نودجيالام اذه ؟ ةردقو ملعو

 د دع دع

 - برلا متفصو اذا : أاضيأ لوقنو » -. ىلاعئاؤباماتمإلا لاق

 (5) الو : مرجو مجح زيحتم لكو ٠ ازيحتم هنوكب - ىلاعتو كرابت

 ماسيق زيوجت نم عناملا امذ + ناولآلا نع مارجألا ولح لوقعملا ىف ررقتيم

 ٠ © (4) تب ىلاعثت ب بولا تاب تاونألا

 )١1( نيقكداحلا ( ظ ا: مهل : 1

 )( خخ : ىلاعت (؛4) ل : ذاق
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 . ذب قزابلا ئلع اوقلطا نيح ءالؤه ه : بوُمَِم رك يارسقملا لاق

 نا "اما : نيرمآ نيب ءالْؤَهَف ٠ ناولألل لباق زيحتم لكو ٠ زيحتلا - ىلاعت

 تدخ تاجثا ىلا قيرطلا -مهيلع دسنيف ناولآلا نع رهاوجلا ولخ اوزوجي

 افضيا كلذ نوكيف ٠ هتاذب موقت ناولألا نا : اولوقي نأ امآو « ملاعلا

 - ىلاعت برلا نوك ةلاحتسا ىلع ليلدلا ىف
 ىراصنلا ىلع درلا ئف تكن ىلع صيصنتلاو « ارهوج

 ش (١)نييلوصألا حالما ىف رشهوحلا » : نلاعئاوتاماتمإلا لاق“

 - ىقاققا . ىرابلا نوك ةلاحتسا ىلع ليلدلا انحضوأ دقو 2 زيحتملا وه

 ةلاحتسا نيبت دقو ٠ ضارعألل (؟) لباقلا هنأب رهوجلا دحي دقو ٠ ازيحتم

 ٠ « ثداوحلل - ىلاعتو (") هناحبس  ىرابلا لوبق

 ١ . ٠ ل َ
 4 ارهوج ىلاعت هللا ىمَس نم )) "1 نومم نيركبوبا سغملالاق

 ةزيحتملا رهاوجلا مكح 'ىلع هنا : لوقتا هل ليقو « هيلع مالكلا مسق

 متمعز ناف ؟ اهثتودح ىلع ضارعاألل اهلوبق لد ىتلا ضارعالل ةلباقلا

 ثداحلا تافصب هل .لوأ هل ىئذلا- ميدقلا متفصو ذا ٠ نضقانتلا ةياغ ناك كلذ

 اك .ءف م 2 ني دن

 0 ىنلاتاق :ت :قرابلا فصو نو: » : اعئاوباماتمإلا لاف

 4 ارهوج هتيمستب تدرأ نأ : هل ليقو * .ةيلط ةقاكلا يق ا

 ٠ [ (4) كلذ ةلاحتسا ىلع ] ةلدآلا تقبس دقف < رهوجلا صئاصخسم هفاصتا

 دم : لباقلاب (؟) ط : نيملكتلا )١(

 ' ظ : كلذ ةلاحتشا ىلع (4) ط : ىلاعتو ()
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 ) داشرالا حرش كك مم (



 9 هيمستلاف, < هتيصاخو هتقيقحب )١( فصو ريغ نم ةيمستلا .تدرأ نإو

 (5) ةيمستلا هذهل دهشي سيلو ٠ اهيلع لدتال لوقعلا ذأ ٠ عمسلا نم ىقلتت
 ظ .ئرايلا ةيمستب مكحتلا للملا نم غىش ىف غوسيبي الو « .ةيعمس ةلالد
 0 1 : ع وسم

 نا : ىفوتسم ىتايسو مدقت دق ؛ نومهم نب كوبا: فلا لاق
 لكو..« انهيصحت نأ انقلكو اهب دوعدت نآب « اتديعت ب ىلاغت - للا ءاست

 لاجمالو - زعو لج هللا مالك ىلا دنتسي هناف * فيلكتلا ىلا عجري رمأ

 « عمسلا نم ةاقلتم هؤامسأ تناك اذاف:: عرشلا ريغ فرصق الو « لقعلل هيف

 ناك نأو + هسفن هب مسي مل امب هيمسن نأ نع انزجحي « :عمسلا اندجوو

 + ةيعشت ةهيست الور افاريع القيست- وتتم .# هس افي يملا يس لك

 مساي هيمسن نأ انل زوجي فيكف تامولعملل انيبتم هيمسن الو املاع نوستو

 ءامساللاو ؟:لوسولا هيلا .دشرأ الو « :باتكلا هب قطني مل امم وهو . هيف حذمال

 ءاسنلا ةلزفم.لوتتم تاققالو اسهم. تذاعو لهما قع ىف نيمدفتف نقلا
 .قح ىف هقالطا « عونمم اذهو ٠ ورعو ديزك اهب حدمتيال ىتلا ؛ مالعالا

 .. ٠ عرش .لك ىفو ةلم لك ىف هللا
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 .- قرابلا نأ ىلا ىراصنلا تبهذو » : كاعلاوبأماتمإلا لاق

 : ارهوج هنوكب اونعو + ثلاث هنأو « (5) رهوج :  مهلوق نع ىلاعت

 « ةايحلاو « دوجولا : (1) ةثالق:مهدنع ميناقألاو + (5) ميناقألا لصأ هنأ

5 
١ 2. 4" 

 ط : ناتيمستلاف( ؟) ط : قطو 09

 ط : ايقلت (2) خب : ةلاسملا ب ط :-ةيمستلا (

 ط : ميئاقألل () خ : رهوج هنأ (0)

 : ئتأي امك ىه ىراصنلا ميئاقأ (1/)

 نا - سكذوثرأ رصم ىراصن ةيبلاغو  .سكذوكراألا لوقي : الوأ

 - هللا ناو ٠ نوملسملاو دوهيلا لوقي امك « ملاعلل قلاخلا وه لجو زع هللا

 رك



 : ةملكلاب نونعيالو * سدقلا حورب ةايحلا نع نوربعيو ٠ انبا هنومسي دقو ٠ ةملكلاب ملعلا نعو <« بالب دوجولا نع نوربعي مث ٠ ملعلاو
 ىه (؟) مهدنج ميناقألا هذه مش + قولخم )١( مهدنع مالكلا ناف

2 
 الو  ةيئاث ةلحرم نيالاو  انبا هللا راص حيسملا لكش ىف هللا رهظ ال مث ةلحرم بآلاو ب آلا وه هللا نأ ىأ ' :اتملا شل لحارم : مهيهذم - ىلع ميناقألا نوكت امئاو ٠ خيسم تاذ ىلا تيلقنا هللا تاذ نآل « ةلصفنم تاوذ ميناقألا نوكتال « اذه مهلوق ئلعو ٠ حيسملا وه ناسنا ىلا بلقنا هللا نأ ىأ ٠ هالسلا هيلع ميرم نب ىسيع حيسملا وه ملاعلل قلاخلا لجو زك نرش ةمرتما ل0 ب ش

 . ع ان*+ ةدئاملا ] « ميرم نب هبممملا وه هللا [نأ : اولاق نيذلا رفك دقل » : ىلاعت هللا لوكي بهذملا اذه ندعو * عاملا لأ عفتراو نلضو لتق حيسملا ربك الو . حيسملا وه الفلم جيرخو “ صدقلا جحورلا وفن ءارذعلا نطب لخد ٠ هحاول لحارم مهدنع يناقالاف مس ةكلات ةلجررم سدقلا حورلاو _ّح اييذقم احاور راصو 3 عامسلا
 م 07 ةدكاملا 1 « ةكالخ ثلاك هللا نا : اولاق نيذلا رفك دول » : ىلاعت هلأ لوقي. بهذملا اذه نعو ٠ ةتامالاو ءايحالل نسوقلا جورلا هللا : امهبتاجب سلجيو « قزرلل ب حيسللا حو - نيالا هللا ةيئاحي سلجيو ؛ قلخلل بألا هللا : ةلصفنم اتاوذ ميئاقألا نوكت أدهش ,مهلوق ىلعو ٠ هتاذف مئاف ثلاق هلا سدقلا حورلا 3 تناتستوربلاو كيلوثاكلا ٌقوقيو .٠ حا  الثم ىأ - اًوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل هللا نأ : نولوقي نوملسملاو دوهيلاو ٠ لجو زع هللا ىعيبِط ىهلا نبأا حيسملاو . حيسملا وه ؛ انعميط ايا هلو لجو. زع للا نآس تناتستوريو كيلوئاك يبرغلا ىراضت ةيبلاعو تناتستوربلاو كيلوثاكلا لوقي : ايناث ٠

 . هبلا دوعيو هقرافي مث + هعرصيو ةدسجب ناطيشلا لخدي ئذلا ..حورضملا لكم كلذ لثمو 2 هعم لتقي ملو 5 هلأ نأ هقراق ع ةولتقيل حيسملا دوهيلا كاسمأ املو د همزالو ْن ثسكم سبلَو 3 هقشحو هيبحلأق 3 ةعيبطلاب هلأ نبأ
 ظ : مهدنع قولخم 030
 طا: مهدنع رهوجلا ىه ميئاقآلا هذه مث 0(

 يل



 ميداقألا تنسيلو .* ةثالث ميئاقألاو دحاو رهوجلاو ديزم الب .. زهوجلا

 ه- لاوخآلا مكح ئف + رهوجلل ىه لب « اهسسفناب  تادوجوم مهدنع

 لاخ وهو 1 رهوجلل زيختلا -لثم لاحلاو  نييمالتسالا نم بتبكف دنع

 « دوجولاب هلو مدعلاب لاحلا فصتي الو ؛ ع (1) رهوجلا دوجو ىلع ةدئاز

 دنع لاوحألا لحم ىف (؟) ةلاح ميناقألاو + دوجو ةفص اهنكلو

 ظ ظ ٠ ©« ىراضنلا

 : يم ١ ؛ 8

 ىراصنلا هيف عزابنيام لوا: لومص نر كيودا غلا لاو

 معو. -قبسام ىلع. زيحتملا اتدنع وه نموجتلاو : ارهوج هلالا مهتيمست

 ؛ امهوم اظفل هقح ىف اوقلطأ دق:ههتاف « زيحتم هلالا ناب اومكحي مل ناو

 : هتايحو هملع امه.نيتللا هيتفضو ةدؤجو ىه ىتلا هتاذ مهتيمست كلذكو

هتم لققي الو ء ءاتك اهتم, ميقياأل امب مهتم ريبعت ميناقأ
 َكلَذَكو جدم ا

 معي انآلا - نودقتعي ا ةيفانمةيمسق انبا ملعلاو . آيآ هوجولا هيعيمص

 مدغتم دوجولا مونقأ نأ : نولوقيال مهو ٠ نيالا ىلع مدقتم نامزلاب بآلا نأ

 اذهو ٠ مهدصقم مكحلا ىف. ىفانت ةرابع اوربع دقق. « ملعلا موئقأ ىلع

ولا ىف نينرتقم نيثدحم قح ىف ربعم ربع ولو ٠ قطنملا ىف ىعلا نم
 دوج

 ٠ لوق ثغاو « باطخءوسا اذه ناكل « نبا رخآلاو « بأ امهدحأ ناب

 لاوحألا مكح ىف ميناقألا هذه اولعج نأ مهثم رهظلل ةمصاقلا َش

 د! هسفن تافص نم هلالاو ٠ ةهلآ اهنوكب اهوفصو مث ٠ اهل دوجو ال ىتلا

 نائب اوضق نأ + ةعينشلا مهحكئاضف نم نيبتام ىلع ٠ ادوجوم نوكي

 ىف تاذ وهؤ « رهوجلا ىف ةردقلا رثأ نع اولأس املُث « مدعلا :ئف تاوذ

 نا نكمأ ناو اذهق ٠ تاذلل لاح ئهو دوجولا ةرثأ : 'اولاق ٠ مدعلا

 ط.نم نيسوقلا نيب اه(١]
 ط : ةلاح (9)

 ل



 .« ثداحلا ىف ىثمتي كلذ ناف « حيحص ريغ ناك ناو «© لوقب هيف عجاري

 هع د 2

 حيسملاب تدحتا ةملكلا نأ : اومعزو » : ىلاعئاوّباماتمإلا لاق
 ٠ توسانلاب توهاللا عردت ىف مهبهاذمتفلتخاو + هنم توسانلاب تعردتو
 ضرعلا لحي امك ؛ حيسملا دسح ةملكلا لوذح )١( هب.ىنعملا نأ : مهضعب معزف

 « حيسسملا (؟) مسج تجزام ةملكلا نا ىلا : مورلا تيهذو ٠ هلحم
 ٠ ©« نبللا رمخلا ةططلاخم هتطلاخو

 نيح .مهحئاضف .نم اضيأ اذه : ادومم نيركبوبا سغملا لاق

 «عردلاس يل هلا هنم مهقيذل عردتلاو ٠ عردتلاب حيسملاب ةملكلا لولح نع اوربع
 :قلطنمةفصب « دوجومل ةعبات ىه لب « اهل دوجو ال ةفص نع نوربعي افيكف
 ىف داحلا وه « توهاللاب لاحلا كلذ نع مهريبعت مث ؟ ماسخألا .ىلع

 ضرعياأل نأ ميظعلا هللا مسأ قحو ٠ هل فيرحتو  زعو لجن آ هللا مسا
 ىناسنالا ءزجلا ىلع مهقالطا مش ٠ رييغتلا ددصب لحي الو « فيرصتلل
 ناسنا ةزمه نأل ؛ (”) فيرصتلا مكح ىلع ىرجيال أطخ هناف « توسانلاب
 تسئات : لاقي نأ مسالا اذه فيرصت ىف فذحت نأ اهقح نم سيلف « ةيلصأ

 ٠ ةيلصآلا ةزمهلا نوتيثيف « ناسنالاب

 رصحل ىنم ل: (4) لؤقنف » :ئاعلاوبارتاتمؤلا لاق
 ٠ ةعبرأ ميئاخآلا نأ : معزي نم ىلع نوركنت مبو ٠ هومتركذ اميف ميناقالا

 طا: دسح (؟) طا هب )١(
 ط': مهل لوقنف (*)
 ةفللا نم هتك :فيرصتلا هلخديال دسجلا وهو ب توسانلا (1)

 8# يبرع ريق ىئمجنعأ ئأ « ةينانويلا
 نعول



 جارخاب ىلوأ ميناقالا نم ةردقلا )١( جارخاب سيلو + ةردقلا : اهنم

 عنتمي الف مونقأ دوجولا نأ ىلا ريصملا غاس نا كلذكو +٠ .ميناقألا نم ملعلا

 ٠ « مدقتام (؟) ىلع « رصبلاو عمسلا نومزليو ٠ امونقأ ءاقبلا دع

  قراصتلا مكحت نيب هلك اذه . ادومم نسر كبوبا غم ا لاق

 نآل « قيقحت الو « دادس ريغ ىلع م هلاوقأ لاتسراو

 ؛ هتاذو هملعو ةدوسيجوبي فقصتن اسمكاد رعو لج - ىرابلا

 كلذ ناو ٠ همالكو هرصيو ةعمسو .هتداراو هتردقب فصتي كالذكف

 ضعب صيصختف هسدق تافض نم هلك
 ىف روضصق ؛ ضعي نود تافصلا

 ئفقبيال دوحو ىلا مسقني دوجولا نا مث ٠ سيدقتلا نم صقنو. « هيزئتلا

 ءاقبلا رمتسم دوجو ىلاو + .ضرعلا ذؤجرو وهو ؛ دحاو تقو نم رثكأ

 وه ذأ ءاقبلارمتسم نوكي نأ  زعو لج - ىرابلا قحنمو رهوجلا دوجوك

 كلذ ىف اوعنتقي ملو « هؤركذ اميف ءاقبلا اوركذ لهف « دوجؤلا حلاو

 حضوي .كلذ لكو ؟ رمتسم ريغو. رمتسم ىلا دوجولا ماسقنال « دوجولاب

 ٠ مهروصق نيبيو « .مهطبخ

 ةملكلا نا متمعز ذا : مهل لوقنو » : ىلاعئاوباماتمإلا لاق

 ىمسملا ملعلاف : [ (") مكل ليق لولحلاب ةومترسفو خيسملاب عردتت

 مسهمزل « هقراف هنأ : اومعز ناف ؟ ال مأ رهوجلا (4) قراف له ٠ ةماع

 (5) ملعلا ناك امل « ملعلا مونقأ رهوجلل نكي مل : اوئوقي نأ (5) هنم

 (1) مل ملعلا مونقأ نأ : اومعز ناف ٠ هنوبأي امم اذهو حيسملاب اعردتم

 - (4) ىسيع حيسملا دسج ىف هلولح كلذ عم لاحتسا « رهوجلا قرافي
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 طا : .جارخا تم ىلوا .٠ جارخلا نسيلف 5)
 طا”: مكل ليق (*) ط : وحك ىلع (+)

 ظ : هيق (8) ط : قرافي (2)

 5 |  خ ظقس : ملعلا' (5)

 ط ؛ ىسيع (8)© 2 ؟ قراقي  ط : قرافي مل (1)
 ل



 لولح عنتمي )١( هنأب « لوألا رهوجلاب هصاصتخا عم  مالسلا هيلع

 عنتما اذاف ٠ . رخآ مسج ىف ىقفزعلا كلذ :ءاقب عم « مسج ىف ضرع

 هلزدم'(؟) د ىتلا ةبصاخلا ىف كلذ عنتمي.نآلف + ضرعلا' ىف كلذ

 : 0 ٠ ©« ىنلوا سفنلا' تافص

 تافصلا ,ناف « حيحص مازلا اذه : نوم كيو رسقلالاف

 نأب اومكح اذاف ٠ اهب اهمايقل اهيجوت اناا تلامنلا اهناكما بجرح
 ٠ ةملكلا نع ىرع دق.رهوجلا نأب اوضقيلف « هب ةملكلا لولحب هلا :حيسملا
 زيخ ةثإا ريكو.« ملاك نيه لالا! قوتي + مودم انكم ناك ءولاق نك اذهتو
 « رهوجلاب امئاق ناك حيسملاب هعردت عم هنأ : اومعز ناو ٠ لاحم : ملاع

 وهاولاق امكضرعلا ناف ٠ لقعي الام لوق وهف « هب افصتم رهوجلا ناكو
 عتتمااذاف ٠ هريغ ىفالاح :نوكينأ زجي مل 6 لحمب لح اذا ٠ تناذو دوجيوم

 ىرحأ« اهل 'ةّمْزاللا ننفتلا تافض ىف عنتمي نالف « دوجؤملا ضرعلا ىف كلذ

 دحتي نأ زاجل « حيسملاب ةملكلا دجتت نأ زاج ول : مهل لاقي مث ٠ ىلوأو

 رهوجلا داحتا اوعئم دقو «٠ كلذ ىف لصف الو « حيسملاب هسفن رهوجلا
 نألع هب ةملكلاداحتا نم ةلاختسا لقأ ٠“ لاحملا نمهيفام. ىلع [وهوز حيسملاب
 زوجيالميدقلا ناكناو « فوضوملا اهب فضتي دقداحتالاو ع فوضوم رهوجلا
 ابدع :قيحتسو نقتل تافبع مكح ىف مهدنع ىه ىتلأ ةملكلا نكل هداحتا
 دقف < رهوجلل اهتقرافم زوجي ؛ سفن ةفص اهنوكلو ٠ .اهمدقل © داحتالا

 ٠ هب ةملكلا داحخأ ىف ةلاحتسالا تددغت

 مدع + م تيديري ه1 14 قوم |

 ةسملكلا تدحتا اذا : ل لاقيؤ :» - 55 م تمإلا لاق

 مكح نم ناق ةايحلا :مونقا وهو - سدقلا حور هب دحتا الهف ٠ حيسملاب
 .٠ © قرات طك ات للطن القوت * احلل : قزق ال للا

 :..لزقت :(9 )+ +ر ..>.  «١ ظن هقاق (5)3



 ادهاش ملأ .نآ انتماع دق" بوم بر كوبا غم لا ل3

 نزرع فق احلاع دحجوي ' نأ حضتأال ىئتح ؛ ةايخحلاب اطورشم

 دسبحتا ملعلا موسنقأ نا : ىراضصتلا تلاق اذاف +: ةيتلبخ

 ٠ ايح. الا ملاعلا .نوكيال : مهل لاقيف ٠ ةايحلا مونقأ هب دحتي ملو « ىبيعب

 ةأيح ىسيع ةايح : مهل لاقيف « ىح ىسيع توسات نا + كلذ دنع اولاق ناف

 ءىثالو ؟ ةميدق ىئهاو « ةفلكلل اطرش ةكداحلا ةايحلا نوكت فنكف « ةثداح

 اطرش ثدحم ريذقت نم :لوقعلا ىف دعبا
 حصي ال طورتشملا قال ٠ ميدق ىف

 ٠ لوأ هل ام ثداحلاو ٠ هل لوأ ال ميدقلاو٠ طرشلا دوجو عم ألا ةدوجو

 وأ 4 اميف اطربش لوز هلام لميت فيكن
© ' 

 366 د

 طالتخالا ىف مورلا ىلع دزلاو » :حلاعما| اوباماتمإلاىق

 فصتت امنا طالتخالا ناب نوصصخيو ٠ قراحللا تاحصأ ىلع درلا ةباتمن

 « : ةصاخ وه ىذلا مونقألا ىف هيحو فيكف ٠ ماسجألاو مارجألا هب

 اولثس امل مهناف ٠ حيحص اذه 120111
 طلاخي امك + هجزامو همسج طلاخ هنا : اولاق ٠ لوطلا نع ريبعتلا نع

 نيل ام اولقم ثيح. نم لطاب اذهو ٠ .نيمسجب اولظمف « نبللا رمخلا

 ٠ .ماسجنالاب « سفن ةفص وه لب + مسجب ةمكاق ةفص الو « مسجب

 ىف مهيأر داسف ىلع اوفقوو « عئانشلا هذه ىراصنلا مزلا امو

 مهيلع عنشو ٠ رهوجلا قرافت ملو « ىسيعب تدحتا ةملكلا نا : .مهلوق

 عباطلا شقن روهظ داحتالا لخم امتا:: اولاقف ٠ ىئرخآ ةروصب ةولثم ٠ اذه

 ٠ عباطلا ىف هرثأ رهظ دق ناك ناو « متاخلا ٍيرافي مل شقنلاو ٠ عمشلا ىف

 ةملكلا نوكت نأ نم مهياحصأ مزلي ام مهنع عفد ناو « هولاق ىذلا قو

 امئا متاكلا ناف « حيحص ريع ليثمت اضيأ اذه ناف « رهوجلا تقراف دق

 ةفص ىف لاحم كلذو ٠ ةداغلا ىرجب ىلع :ةساممب عمشلا ىف لعفي
 + سفنلا
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 يع نأ مقا نايم يي هولاق ىذلا اذهو 6 ٠

 رطظانلا ىلعو « اهيلع دكاز ءىش وه له ٠ رجلا "ئف روضتن اميف اوفلقكا

 ثدحي ةآرملا نآو "كاز هثأ :.لاق:نم سائلا نمف'؟:دقكازب سيلا ملا ٠ اهيف

 ىه .ةروصلا .كلت نا : لاق نم مهتمو ٠ ىثارلا ةروص لثم ةروص اهيف
 ةروص اهنا : لاك نم مهنمف ٠ كلذ دعب اوفلتخاا | مث ٠ اهسفن ىئارلا ةروص

 - ةسقن ىريف سكعنتق « ةآرملا ىف هرظان نم ةسكعنملا ةعشالاب ىئارلا

 .٠ ةلّزتعمللا ئىأآر اذهو

 ٠ ةعشا ساكعنا ريغ نم هتروص ىري ىئارلا نا ؛ قحلا لها لقو

 ىف ثدحأ - ىلاعت .- هللا نأ : نولوقتفا : كلذ دعب ىراصتلل لوقتف

 قلخ لا ناف + هركتن الل اذهف ؟ هيلع ناك ام ىلع ادئاز ارمآ حيسملا مسج

 ءىث حيسملا هسج ىف ثدحي مل هنأ : متمعز ناو ٠ ةنقيسصلاو وقل هيف

 اذهامف « مهل لاقيف ٠ اهيف نقارلا ىئاازك دك يك ةازئلا ىف ثححم دل ابك

 ةارملاو ةآرملاب هومتلثم دقو ٠ اهلا نوكي نأ مكدنع ىسيع قحتسا ملو ؟ رثآلا

 دنع هصخشف ٠ هصخشو هسفن اهيف رظانلا ىأر امناو ؟ ءىث اهيف دجوي مل

 اهداحتا دنع ةملكلا نكتلق ٠ اهيف هرظن لبق هصخشك « ةآرملا ىلا رظنلا

 ٠ اهنم رثأ ىميع ىف نوكي هالو ٠ كلذ لبق اهلاحك « حيسملاب
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 .نإ مهيلع همقوم بعصي اممو » :كاعئاوباماتغالا لاق

 هيلع - ىسومب تدحتا ةملكلا نأ معزي نم ىلع نوركتت مب : لوقن
 )١( ٠ اقلف رحبلا قلفيو « انيبم انابعت ىصعلا بلقي ناك كلذلو  مالعلا

 .ىذلاو ب (؟) مالسلا هيلع  هتايآ نم كلذ ريغ ىلا (؟) داوطالاك

 ط : مالسلا هيلع (#) ط : داوطالك () ١ ط.: اقالفا )١(
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  ىديع دي ىلع رهظ ام : هلجأ نم )١( [ مهدقتعم دساف 1 (1) اولحن

 اذاف +٠ هللأ ذاب ىتوملا ءايحاو صربألاو همكألا ءاربا نم مثاسلا هيلع

 « مهبهاذم تبرطضا  مالسلا مهيلع  ءايبنألا نم ةريغ تايآب اوضروع

 « لوصحم ىلا اوعجري ملو

 عقيمل داختالا نأ مهلصأ ىدات :٠ نومه نب ركبوا سغملا لاق ش . رس

 تدحتا ةملكلا نآ ىلع ليلدلا : قراضنلا تلاق  .مالسلا هيلع خيسملاب الآ
 ٠ اهب _ ْنَعَو لج هللا درفني + حيسملا دي ىلع الاعفأ اندوجو : حيسملاب

 هلل قلخ ىه امنا ةايحلاو ٠ صربالاو هنكألا ءارباو « ىتوملا ءايحاك

 ٠ ءايبتألا'رئاس تايآب اوضروع اذاق' ٠ نوقولخملا هبستكي ال  زعو لج
 - مالسلا هيلعو انيبن ىلع  ىموم دي ىف ادامج تناك دق ىصعلا : مهل ليقف

 وهعملا هجومت' ىلع رحبلا ناك دقو + .انابعقا تراصو ةايحلا اهتلح مك
 دي ىلع كلذ رهظ امنا : نولوقتفأ ٠ داوطآلاك + اقرف هللا هريض. مث ؛ هيف

 نالطب كلذب نيبتف ٠ كلذ نولوقي ال مهو ؟ ةملكلا هب: تدحتا نيح ىسوم
 : قلخلا ماهفا اهب دصق  زعو لج هلل قلخ ىه ةزجعملا نا مث ٠ مهلوق
 اهقمك  مالسلا هيلع - ىميع بنج .يف تازجعملا قحف « هيبنل قدصم هنأ
  مهيلع هللا تاولص ب ءايبنألا رئاس بتج ىف

 ديف يدم

 ٠ ةهلآ ميناقألا نأ : مهيهذم » : ىلاعئاوتاماتمالا لاق

 لك : مهن لوقنف ٠ ثيلثتلا ىلع نوعمجم اهقرف فذلتخا عم ىراصنلاو

 (؟) [ ؟ ةيهلالاب فصتي'فيكف ٠ هلايح ىلع 1 دوجولاب مكدنع فصتيال مونقا

 ظ : مهدقتعم دساف (؟) ظ ط : اولحتنا )١(

 ط : ؟ ةيهلالاب فصتي فيكف ٠ هلايح ىلع (+)

 ل



 نوكي نأ بحي . يلاقت 030 قرايلا نأ ىلع : ةلدألا حضاو ميقنسو,

 ابيحنوحكي نأ بحول « اهلا ملعلا مونقأ ناك ولف + ارداق املاغ ايحا

 « ارداق (؟) املاع

 : مدقت ذأ هئايب قيس امم اذه * ١ دهر كوبارسفللا لاق

 ىرت الا ٠ ةصاخلا تافصلا تفتنا ء تفتنا اذا ةماعلا تافصلاو « اهلا

 ةملكلا' مونقأ نأ معز نمف ٠ هلاحم ال داوسلا ائيفن نوللا انيفت اذا انأ

 صخاالا تابثأآ وهو ٠ نوناقلا اذه لطبأ دقف - هلأ ىئهؤ دوحوم ريغ

 ١ لس ٠ معألا ىفن عم
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 اهنا متطج اله : مهل لاقي مث » :  للاعلإ وا ماتمإلا لاق
 مقحتلا .صخم ئملا نوكرلا لوز ؟ ملعلاو ةايحلاو دوحولاو رهوجلا : ةعبرأ

 ٠ « نيدلا ىف

 « اذهاو ارهوه. اوددعااألا ؟ بومم نيرككوبا فم لا لاق

 اولعجي مل ديدعتلا اذه عم.مهنا: مك ٠ ةلاحم ال. اوعبر دقف - ميناقا ةثالثو

 ى ىتلا .ميناقألل اهوتبتأو « ةيهلالا مكح « ميناقألاب :فوصوملا رهوجلل

 نود كيرف ةيهلالا اوتبثاف رمآلا اوسكع ولو ٠ رهوجلا سفن :تافص

 ٠ قحلا اوقفاول تافضلا

 خيسملا نأ ىلع ئراضتلا تقبطا مثا» : ٍكاعئاوّباماتمالا ىق

 ةذهو ٠ ثتوسائو توهال هنأ ىلع اوقفتاو (") ع هلالا نبا هنأو ] دلا

 ط طقس : املاع (؟) لع : هلالا ._ خ : قفرابلا )١(

 ط : نبا هنآ ىلع اوقبطآو ()
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 حيسللا سيلو + ةيهلالا مكح ضحمت هلالا مسا قالطا ناف « تاضقانم

 : اولاق اوعجور املو ٠ بلص جحيسملا نأ )١( اوقلطأ مث ٠ اضحم اهلا
 ترلا دضتعيو ٠ حيسملا (؟) وه ضحملا توسانلاو ٠ توسانلا بولصملا

 « عنقم لمكا هانلق اميفو ٠ ةينادحولا تابثاب مهيلع

 0 . وي لدن م
 روصقلا هيلا قرطتي ال هلالا : اندومم نر كيوبار معلا لاق

 نأو + بلصي نأ لاحمف « اهلا ناك نا حيسملاو ٠ هوجوولا نم هجرو نم

 مهؤاعدأو ؛ هلاب سيلف « ىساثألا ىلع زوجيام هيلع زوجي اناسنا ناك

 ناك نا هتاف ٠ هنودصقيو هنوديري امم مهصلخي ال « توسانو توهدل هنأ

 هنائثا ذأ + اتوسان نوكي نأ ْرَجِي ملو 04 روصقو صقن لك نع هزنت اتوهال

 رصاق ريغ « رصاق وه كلذ نمض ىف نآل ٠ لاحم هل ةيتوهاللاو ةيتوسانلا
 ضحلملا توسانلا نأل  مهدنع  نذا ىميع بلصي ملف هتوسان بلص أاذأ مث

 ةينادحولا تايثاو ٠ توهالب عردتم توسان ىسيع امئاو « ىسيع سيل

 لعن وع نجل (7) ط : ىلع اوقبطأ )١(

 1ع



 5 - ظ 8

 هينادحولاب ملعلا

 نييلوصألا حالطصا ىف دحاولا » .ىىئاوُباماتمالا لاق

 )١( عقول ٠ ءىثلا ده دحأاولا : ليق ولو ٠ مسقنيال ىذلا ءىّشلا وه

 © دف ءافتكالاو عازتجالا

 ء”ىثلا.نع دخاولاب ريبعتلا : الوهمي نس كوبا نفللا لاق

 دوجوملا وه ؟ىثلا نأل ٠ ءىثلاب هنع ددبعتلا نم ىلوأ « مسقئي أل قذلا

 ىف انلق اذا نحتو ه ةفصلاى لع عقي كلذك 0 فوصولائلع عقب امك دوجيووملاو

 ضرعلا نآل « ماسقنالا عانتما + ٍظفللا اذه ائيطعي ال ٠ ءىث وه ٠ ضرعلا

 كا - .ماسقنالا اذا لبقي ل

 - يلاعتو ةئاحبس١-(؟5) برلات» كاهكا وياما ةرمالا 53

 هتيمستب داري دقو ٠ ماسقنالاو ضيعبتلا لوبق نع سدقتم « درف دوجوم
 « ريظن الو « هل لثم ال هنأ : ادحاو

 هل لكم ال نأو .٠ ماسقنالا هيلع :ليحتسي - ىلاعت  ىرابلا نأ ملع

 كلذكو ٠ هيف هل ريظن ال ىأ ٠ هرصع دحاو نالف : برعلا لوقت ٠ ريظن الو

 ىذلا وه - ٌرعو لج ىرابلا نأ ملع نملالا ةينادحولاب ملعلا متيال اضيأ

 ىذحاو تنا : برعلا لوقت ٠ دئادشلا دنع دجويو « لزاونلا ىف هيلا اجلي

 ل : فولاو (9) ط : كلذب .ءافتكالا عقول )١(

 ل



 « ةمسجلملا رفك نم نمؤي ماسقنالا ءافتنا داقتعاف + هب مضتعت نمل

 ةينادحولا داقتعاو « ةهبشملا رفك نم نمؤي « ريظنلاو لثملا ءافتنا داقتعاو

 ٠ ةيردقلا ةلالخا نم نمؤي © رومألا ىف هيلا أجلي ىذلا هئاب هيف
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 ةقيقح داقتعا ىلع بترتيو » + ىلاعئاوّبااتمالا لق
 )١( كلذ ناك وئافأ « .فلؤمب' سيل هلالا نأ ىلع ليلدلا حاضيا : ةينادحولا

 ايح املاغ + هشقنب امئاق صعب لك ناكل - سدقتو هنع هللا ىلاعت

 : « نيهلاب تايثا حيرصت كلذو + ارداق

 ىلع ىنبني كلذ نم ضرفلا .4 الومم نيركيوبأ ىفملا لا

 :ةردقلاو ملعلا مايقب مكحو 3 نيضعي ردقم ردق ولو * هد تماق امي اماكحأ

 فِصتم ريغ ريدقتلا اذه ىلع ء ميدق هيلع دئازلاو ٠ هلالا وهف ٠ امهدحلأب

 ٠ بابلا اذه رخآ ىف هلاطبا حضوت امم كلذو "٠ ةيهلالا فاضوأب

 ىحلا وه هلالا .نآل ٠ افلّؤم نوكت نأ زوجي ال  ىلاعت  ئرايلاو

 ةايح دحاو ءرجب ماقل ٠ افلاتم  زعو لج  هانر دق ولف « رداقلا ملاعلا

 لحملا ىلا عجري نأ ملعلا مكح نآل « ملاعلا رداقلا ىحلا هنأل ٠ هلالا وه

 .كلذكو ٠ ملعب سيلف + ملع هب مقي مل لحم .لكو ٠ هب ماق ىئذلا همكح

 ٠ تافضلا رئاض

 نوكتو .« ملاعلا نم ءزجب موقي ملعلا نأ : ةلزتعملا نم معز نمو
 امئاق ملعلا نوكي نأ هنم مزلي هنأل ٠ لطاب وهف « .ملعلا كلذب ةملاع ةلمجلا

 دقف « ةلاع ديز دي نأ معز نمو ٠ ورمع ىلا مكحلا عجريو ٠ ديزب

 ط : كلذك (1)

١2 



 قلذكق + هب ةفرحلا هوجو نود اكرهتم لدتا نوكي نأ حصي هل امكو

 رئاسو ع رداقلا ملاعلا ىحلا وه ٠ لالا نم.ملعلا هب ماق ىذلا :عزخحلا نأ

 ٠ دوجولا ىلا مدعلا نم اهجورخ ىف ترثأ « ةردق ىلع انتلد « ثداوحلا

 .زعو لج - هللاب ملعلا دوجو ىلع اثلد ةنقتم ةمكحنم اهايا اندوجوو
 أ هلل ةدارا تابثا ىلع لذت « تاكيهبو تاقوأب ةطتخم اهايا اندوجوو
 نا دبالو ٠ ديرم رداق ملاع هلآ دوجو ىلع انلد امنا ملاعلاف - زعو لج
 ءعاعداف « ددرم ١و رداق لو ملاع كو ىحب سيل ام تابثا امأآو ه ادح نوكي

 ٠ بابلا رخآآ ىف هيلع درلا هجو ىتأيسو ٠ هيلع ليلد ال ام دوجو
 دع د د

 ةقيقح نم دارملا حضتا )١( اذاق » : ىلاعئاوتاهاتمإلا لاق“

 حاضيا : بابلا اذه دقع نم دوصقملاف (؟) ةمسجملا ئلع « ةينادحولا
 : هيلع ليلدلاو ٠ نيهلا ريدقت ليحتسيو + دحاو هلالا نأ ىلع ليلدلا
 ةدارا امههدحأ نم انردقو « مسج ىف مالكلا انضرقو نيهلا انردق ول انا
 ةليحتسم هوجو انل ىدصتتفق « هنيكست ةدارا ىناثلا نمو « هكيرحت

 ىففأل ٠ امهيدارم عوقوو امهيتدارا ذوفن انضرف ول انأ كلذو ٠ (7) اهلك
 ةبوضنم ةلالدلاو + دحاولا لحملا ىف نوكسلاو ةكرحلا عامتجا ىلا كلذ

 ناف ٠ امهاتدارا ذفنت ال نأ اضيآ ليحتسيو + لحملاو تقولا داحتا ىلع

 : هلام مث ٠ امهنغ نوكسلاو :ةكرحلل لباقلا لحملا ولخ ىلا ىدؤي كلذ
 مكحلا اضيا ليحتسيو * دارملا ذيفنت نع نيرصاق © نيزجاع نيهلا تابثا

 ط : ةلمجلا (؟) طا : نذاف )١(

 ٍط : ةليحتسم اهلك ()
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 هتدارا ذفنت ا نم زيجعت| كلذ ىف ذأ ٠ ىناثلا تود امهدحأ ةدارا ذوفنب

 0 ٌزجاع ميدق توبث ةلاحتسا ىلغ لدنسو

 ؛ نومي نيكو بارسغم ا لاق
 نأ باتكلا ردص ىف مدقت دق

 لآ ةرورشلاب ملعو ٠ ضارعألا ذادضألا .نم ليبق نع ولختال رهاوجلا

 لماك ىلع قلطي امثا هلالا نأ : اضيأ ققحتو ٠ ناعمتجيال نادضلا
 ؛ ناردقملا ناهلالا ناذه : انلق + تافصلا هذه تررقت اذاف ٠ دوجوولا

 رمآلا ولخي الف ٠ هنيكست رخآلا داراو « مسج. كيرحت امهدحأ دارأ اذا

 : ةثالثلا هوجرولا هذه نم

 عامتجا وهو ةدحاو ةهج نم ٠ لاحم وهو )(-٠ امهدارم ذفتي نآ اما

 ولخ : امهدحا : نيهجو نم لاحم وهو ٠ امهدارم دحوي وأ ٠ نيدنفلا

 مدقت دقو ٠ نيزجاع نيهلا تابثا : ئناثلاو « نوكسلاو ةكرحلا نع رهوجلا

 نإ اماو ٠ دوجولا لماكب نميل رصاقلا زجاعلاو « دوجولا لماك هلالا نأ

 () رمآلا ناك ناف ٠ ئناثلا ةدارا (7) ذفقنت الو امهدحأ ةدارا ذفتت

 هيلع ليحتست رصاقلاو ٠ ةتدارا ذفنت مل [ ذأ ] ةروصق نجلا قىدأ « :كلذك

 - - ةييلالا

 ظ هلو فما لكك حف ىلاعت .هللا لاق ٠ نآرقلا ليلد وه اذهو

 ىلع مهضعب العلو « قلخ امي هلال .ك بهذل نذا ٠ هلا نم هعم ناك امو

 روصق نوكيال نأ ىذتقت ؛ دوجولا لامك ىهو ٠ ةيهلالا نآل « (4) ضعب

 «(0) اتدسفل هللا الا ةهلآ امهيف ناك ول » : ىلاعت لاقو . وجة, اقل انج

 تاومسلا تدسفل « مسهءاوهأ قحلا عفت ولو » : لئاق نم زع لاقو

 عامتجا نآل ٠ اهانركذ ىتلا هجوالاب نوكي داسفلا اذهو « (3) ضرالاو

 مدعب نذوم ؛ نوكسلاو ةكرحلا نع لحملا ورعو ٠ لاحم نوكسلاو ةكرحلا

 نه ' : ةقدت نأ (؟) ض 56 ترفكب (١0(

 4١ نونمؤملا (4) ص : كلّذك ىلا ()

 ١ نونمؤملا (8) ؟7 ءءايبنآألا (6)
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 اهيلع ضارعألا بقاعتب نوكي اما * رهوجلا ءاقي رارمتسا نأل ٠ لحما

 عامتجا اهيف دجوي وأ ىه دجوت نأ لاحتنا ؛ بقاعتت مل امو ٠ الوأ

 .٠ ٠ نبدضلا+
 د6 د د

 ىلع ةلالدلا ةذه متبتر : لبق ناف» .. ناعم اوثاءاتمإلا لاق

 ديري < نيميدق دقتعي نم ىلغ نوركنت مبق ٠ نيميدقلا ىتدازا فالتخا

 (؟) درطت )١( امنا ةلالدلا هذه : انلق ؟ رخآلا ةديري ام امهنم دحاو لك

 قافتالا ريدقت ىلع اضيأ ةيراج ىهو + انررق امك « فالتخالا ريدقت ىلع.

 ىناثلا ةدارا حم 3 امهدحا نم مسجلا كيرحت ةدارا ناف

 (4) ثودحلا ىلع هعوقو لدام لكو ٠ ةليحتسم ريغ ةنكمم [ () هنيكست

 نم نأ : هيلع ليلدلاو + هلتم ىلع ةزاوج لد < روصقلا ضعبب فاصتالاو.

 امزتلم - (1) ىلاعتو هناحبس - ميدقلاب ثداوحلا مايق (ه) زاوح دقتعا

 ثداوحلا مايق دقتعي نم ةلزنم لزان « هثدحب مكحلا ىلا هب () ىقفي ام

 « هتدارأ ذيفنت ىف نيثدحملا (4) دحأ نم ىزاجلاو ٠ اققحتو اعوقو « هب

 اصمع (11) لودعملاك  صقنلن ةضرغ (1) عنتمي نال (و) رسل

 " هدر قفتأ ام نيبو « هدض زوجي نم نيب (1) ةيوست اقح (18) ديري.

 نأ ابهمكح ناك امل ةدارألا ؛ ادومم نبركيوبارسغم لا لاق

لاحب « .نيعم :ثداح. اهب صصختي |
 ةدارالا ىف حص ٠ نيعم نامزو ؛« ةنيعم 

 خ : اهنا )١(
 ط : ةدرطم (؟)

 ط : زجعلا (:) ح طقس : هنيكست ىنأخلا ةدازا عم (»)

 خ : "ىلاغتو هتاحبس (5) ٠ خخ طقس : زاوج ()'

 لك : دحأ (8) - ' مط طقس : هنن (7)

 ط : عئمي )٠١( ٍط : ىدصتملا (1)

 ط : دودصملات )١(
 ط5 ةديرت (19

 ط * ةيوسكب ١( مو
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 53 ادحأو امسج- انردقو 6 نيميمق انضرف آذاَف « ثداح لكب اهقلعت ةميدقلا

 ةدارا نأ : ملعن اناف ٠ كلذ ىلع ىنئاثلا هقفاوو « هكيرحت امهدحا دارأف

 ,نكمم « هيف هكيرحت رخآلا دارأ ىذلا تقولا ىف مسجلا نيكست « ىناثلا

 * ةلاحم ال

 لكب قلعتت نأ اهمكح ةدارالاو « ددجتم لعف لعفلا اذه نال

 حصت رؤصقلا ةلالدف هفلاخي نأ نكمم هئاب انمكح اذاو ٠ هدحتم

 ىرابلا نأ : كلذ نيبو ٠ ةفلاخملا دوجو عم حصت امك + فالخلا ناكمأ عم

 .ثداوحلا مايق نأ دقتعم دقتعا ولو ٠ هتاذب ثداوحلا موقتال  زعو لج

 مزلي ام هلالا ثودحب مكحلا نم همزلي ناكل « عقي مل ناو < زئاج هب

 ذيقنت ىلا ىعاسلا نا : لاق نأب كلذ دكأ مث ٠ هتاذب موقت اهنأ معز نم

 « هلعف نع فرصيو دهصي نأل كلذ ىف ضرعتم هنأ ملع دقو «© ةدارم

 روصقلا ناكما راص دقو * هدصالو هدر عقي ملام « روصقلاب هيلع موكحم

 ٠ هدارأ امع هدر ةلزنمي هنم

 هرواسي اروصه اثيل نأ ول :.لاقف ٠ الاثم اذه ىف ةمكالا [ضعب) لقمو

 .نأ )١( اوملعل ؛ سانلا نم لفحمب ةرواسملا كلت تناكو ٠ فيعض بئرا

 ,ىتح « ةيلعلا ناكمال كلذو ٠ ةيلغلا عقت مل ناو بولغم روهقم بئرآلا

 ٠ ءىثلا لوصح .مكح همكح ٠ ءىثلا ناكما نوكي

 دجن اولاق ٠ ةلالدلا هذه ىف نعطلا ىلا نيدحلملا ضعب بهذ دقو

 ..ضيقن ىلع عقي ال نأ نم ناكمالا لدي الو. ام لولدم ىلع هعوقو لدي ارمأ

 - زعو لَج  قرابلاق ٠ ءايبتالا تازجعم ئهو : اولاق ٠ لوآلا لولدملا

 « اتايعف اصعلا هل تيلق ىذلا نأ ىلع لدت اناف « انابعت اصعلا بلق اذا

 ءبلقيو ةداعلا كلت هللا قرخي نأ نكمي دقو ٠ ةوينلا وعد ىف اقداص

 كلذ ناكل «© بذاك هي ىلع اهقلظأ ولو ٠ بذاك ذي:ىلع « انايفف اضعلا

 ص : اوملعيل )١(

 لاخلا



 هيذاكلا دي ىلع اهقلخ ناكما راص دقف ٠ ةزجعملا ىلع اهتلالد: ىف انعط

 ةزجعملا ناف ٠ لطاي هولاق ىذلا اذهو ٠ هيدي ىلع اهعوقو ةلزنم لزنتي ال

 « ىدبع قدص » : دابعلل  ىلاعتو كرات هللا لوق ةلزنم لزنتت

 < ىبنلل - زعو لج - هللا قيدصت نلزتم لزنتت تازجعملا نأ حص اذاف

 ريغ لاحم كلذ نأو ٠ بذاك دي ىلع رهظت نأ زوجتال اهنأ كلذ دعب ملع
 ٠ هتاذل هن قدص  زعو لج هللا نأل ٠ نكمم

 هعزيزمىلع نوركنتوب : ليق ناف » :ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 ةنردق ول : انلق ؟ عقاو الو زئاج ريغ ةدارالا )١( ىف نيميدقلا فالتخا نأ

 .مسجلا كيرحت هتدارا لقعلا ةيضق ىف عنتما (؟) امل ٠ امهدحا دارقنا

 ٠ هئيكست هتدارا عنتمت مل ىناثلا دارفنا انردق ولو ٠ ضورفملا تقولا ىف

 : اهتافص ماكحأ رييغت « ىرخأب اهل صاصتخا ال تاذ بجوت (*) الف

 ريدقت دنع زوجي ام « عامتجالا ريدقت دنع امهنم دحاو لك نم زجيلف
 ٠ © دارقنالا
59 3 

 .قيسكدقت[- نا © لاق قم اننا : نومم نس ركبوا سغم لا لاق

 .«تمدقت امك ةدارالا نا : هل لاقي هناف ٠+ ةدارالا ىف اقلتكي نأ زوحريال

 دنغ هنم زوجيف « امهنم دحاو لك دارفنأ ائردق اذاف ؛ ددجتلل ةكيشم

 : ليق - عمتجا اذا ٠ .عامتجالا دنع هديريال رخلآ !دارم ديري نأ دارفنالا

 ةلسرتسم هتدارا تناك دقو ٠ ىناثلا ةدارا مكح. ريغت امهدحأ بجوأ امل

 < كلذ نع ترصق « عامتجالا لاح ىف اهلاب امف ٠ تادارملا ىلع ةبحستم

 « نيميدق ضرف نم روصقلا ىلع لدأو © عنامتلا ىف غلبأو عنشأ اذهو

 )١( ةلادطح 21-(9) خ : نه + 2

 ط : الو (؟)
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 مع

 زوصامنا عنامتلا كلذ نأل لوألا ديل ىف قيسام ىلع  ةداراللا دف ., :

 ميدغلا ةدارا لاسرتسا عئم نيميدقلا دحأ نا انيِضَق اذاو ٠ نيلعفلا ىف

 اذهو ء اهم موقيام ىلاو: .© تاذلا سفن ىلا عئامتلا انفرص ثقف « ىناثلا

اسفلا نم هيف ام عم. « صقنلا ىلا, ىعدأو ©« روصقلا ىلع .لدأ
 نأآل ٠ د

 ةدارالا ءالؤس رد” فيكف 95 ٠ انمكح مدكتب هلو 3 رثأتت * ةميدقلا ةدارالا

 ؟ ميدقلا ةارفلا

 ناف ؟ هتداراب مأ ميدقلا سفنبأ 5 5 ويا مهل لاقي مث

 ةفص ىف رثؤت هل ميدقلا تاذ نأل ٠ لاحم اذه ده ؛ ليقف ميذقلا سفتب اولاق

 وسعه امنا كلذ نأ معز ناو < اهب اهل صاصتخا ل نا ٠ ىناثلا ميدقلا'

 ةدارالاو © ةميدق اهريغت ضورفملا ةدارالا نأل ٠ لاحم وهف .٠ ةدا رالاي

 ٠ هجو لك نم كلذ لطبق - قيس ام ىلع ددجتميب قلعتت امتا
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 انتياغ :قاذحلا ضعب )١( لاقو » ١ : ىاعم اوباماتمالا ىق

اذه ةيصق ىلع نيميدق تابتاو (؟) نيدارم عوقو عانتما : عدئامتلا ةلالد ىف
 

 كلذو ٠ ' :ةفلررقلا اتوذقأ وله « ميدق لكل زوجيام عنم ىلا ىضففي « لاؤسلا ٠

 « صيقنتلاو زيجعتلا ىلع ةلالدلاب قحأ

 ىف روصقلاو زجعتلا نا : كوقف : ادومم نب كبوبا غلا لاو

 روصق وأ ؛ هلعف نم هدارأ ام امهنم دحاو لك عقي مل ول « نيميدقلا قد |

 ىَف اضورفه ناك غ وطه دارأ ام عقي ملو : رخآلا دارأ ام عقو نا امهدحأ .

 خب لاقاس طق لاقت[
 خ : دارهم ظ : نيدارم 20

١> 



 هنوكي ىتح «.تاذلا تافص ىلا مامتلا :كتلذ ككرَص امأف : لاعفألا نم لف

 ادجو اذا ٠ ؛اًمهتم لاعفأ غوقو زوجن 4# انتم دحاو لك دارفنا ريدقت

مهتم زوجي ناك ىذلا كلف راص + نيعبشم
 مما دقف « اليجشمما اعتتمم ا

 + لاحب رئاتي نأ زوجي ال ميدقلاو ٠ ميدقلا ركاب ٠ روصقلا عم اذه ئف

 3 د دع

ىلاعماوباماتضإلا لاق
 :لوصأ ىلع ةنالدثا ءخف رعمست الو 2 

 .س برلا ةةيري الام دابعلا نم عقب هنأ ىلا مةهديصم جسيم « ةلزتعملا

 ٠ هروصقب مكحلا : مهدنع كلذ نمضتي الو  مهلوق نع ىلاعتو (1) كرامت

 .ىلا قلخلا ءاجلا ىلع رداق .-. ىلاعتو )١( كرابت - برنا : اوناق ناف

نم ]1 نمؤد نأ معدنع ةدارم ؛ ليق « (#) كرب ام
 (5) نم [ نمؤي 

 (0): مه اناعيا مهتم ديرب الو هيلع اباثم اناعيا « لاشحالا ىلع كانتا

 .ىذلاو < هعاقيا ىلع ردقيال ةديري ىذلاف ٠ نوهركم هيلعو + نؤجلم هيلا

 « (5) ةديريفل هيلع ردقن

 د 1 د 0 ا 5 ع

 :ةلرتعللا نأمل ب حيسحص اذه ١ ابومم نس كبوبآ- هال اد

 .نوقلكملا رمأ ام قهو سنخج اهنم : ماسقأ ةندان ىلع دادعلا لاعفأ أومسَق

 « -دابعلا هنع ىهن ام وهو ٠ حيبقو ٠ ىلاعت هلل داره وخنلا اذهو*٠ هب

 ,روجيو ؛ هلعق زوجي ؛ .حابم حيبقو.- زعو لج - © ارم ريغ اذهو

 ههه حصحع

 لظ لدقبم : ئىلاعتو كرابت )١(

 ط طقس : و « كرات 0(

 ظ : ةديرياف (7)

 ظا طقس : نم (4)

 ط : مهو (ه)

 ط : هديريال 05
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 رفكلا نا : اولاق اذاف ٠ هل هوركم الو هلل دارمب سيل اذهو ٠ هكر
  هللاو + ةاصعلاو راقكلا نم حقو اذا هنغ هللا ئهنام رئاسو

 نا : اولاق الهف ٠ روصقلا ىلا كلذب ةوبسني مل مث « هديري ال  زغو لج-

 امهدحأ دارا ام دجاوف « رخآلا دارأ ام دض امهدحأ ذارآ اذا نيميدقلا

 لدي مل امك + روصقلا ىلع كلذ اضيا لدي الف ٠ ئناثلا دارآ ام دجوي ملو

 هب اوهوم ىذلا اذهو - :عئامتلا ةلالذ اضيأ لظبتو ٠ ىئلوآلا ةلاسملا ىف

 - هللا ناف ٠ ةقيقحلا ىلع لاصفناب سيل « لاؤسلا نع الاصقنا هونظو
 كلذ نكي مل « ةولعقف « هديري ام لعف ىلا قلخلا اجلا اذا  ىلاعتو كرابت
 « نمؤؤملا هيلع باثيال ناميا ناميالا كلذ نال  ىلاعت هللا داره لعفلا

 ناميالا نم  زعو لج هيلع ردق ىذلا ٠ هبستكي ناميا ىلع باتي امئاو
 هل ةتويسكي ىذلا ناميالا نف هدارأ ىذلاو ٠ هدري مل هيلا اورطضا ىذلا

 نفع ةلزتعملا خويش برضأ دقو » : ىلاع شئ اوباماتمإلا لاق“

 : ىلاعت هلوق صن ىف )١( ةدوصقملا ىهو + هانئركذ امل ٠ عنامتلا ةلالد

 « (5؟) اتدسفل « هللا الا امهيف ناك ول »

 ىف ةمومنم ةلالا تنك اد. : الويعيم نير كور فنلا لاو .
 لكف « اهتلالدل مهعاضوأو مهقيلات اوئيزو ٠ اهب ءاملعلا نميت + نآرقلا

 نساخ 4 ىارلا نودعم هناف « اهنع نوفأملا هبأر هعفد وأ اههدع . دض نم

 3 + د .٠ ةقفعلا

 ليلدلا متدنسأ : (") ليق ناف » .:ىلاعلاوباماعمالا لق"

 + كلذ ىلغ ليلدلاب متناو ٠ زجاع ميدق توق ةلاحتسا ىلأ ةيئادحولا ىلع
 هبمئاقميدق (4) زجعيبازجاعناكل « ازجاع اميدق انردق ول : انلق ٠ نوبلاطم

 )١( ءايبنألا (19) ٍط : ةضوصكملا ١١
 )( خ طقس : ازجاع ناكل (4) طل : مث دنسأ دق

 + ق ١



 ' عنتمي نأ « زجعلا مكح نم نأل « ميدقلا زجعلا ةلاحتساب ىفقي لقعلاوب

 « اميدق ازجع انتبثأ ولو ٠ هسفن ىف نكمملا لعفلا عاقيا نم )١( هب.

 « هنم عنام زجعلا نأب ءاضقلا مث الزا لعفلا ناكماب مكحلا ىلا كلذ انرحل.

 ريدقت ةلاحتساب انعطق ةباثمب اذهو الزآ لعفلا ةلاحتسا : ملعت رارطضابو

 مت ٠ ناكم ىف نوكب ةقوبسم نوكت نأ دب ال ةكرحلا ذأ + ةميدق ةكرح

 « هنم الاقتنا ةكرحلا نوكت

 ضرف ةلاحتسا مامالا نيب بومم نر كونا رسغملا لاق

 ىعفلا عوقو هب عنتمي ام هتقيقح تناك اذا رحعلا نأل « اميدق زهعلا

 « ثداحلا وه لعفلا :نآل ؛ لزألا ىف حصيال نعمللا لعفلا عوقوو « نكمملا

 عوفو هب عنتمي زجملا ناك اذاف ٠ هل لوأ ال ميدقلاو « لوأ هل ام ثداحلاو

 عوفو ةلاحتساب كلذ نيب مث « ايلزأ عقي نأ حصيال هنأ نيب « نكمملا لعقلا

 ضرف .هترورخ نم لاقتنالاو لاقتنالا ةكرحلا ةقنقح نأ . ةيلزأ ةكرحلا

 ناكملا ىف نكمتملا قيسف ه هيلا لقتنم ناكمو هنم لقتنم ناكم ٠ نيناكم

 ٠ هل لوا هل ىذلا وه ىلزألا ذا ٠ ةيلزأ ةكرحلا نوك عنمي « هنه لقتنملا

 دوجومب قيسامو ٠ ناكم ىف نكاس نوكس اهمدقت ذك ةكرحلا هذهو

 ٠ ايلزأ نوكي ال نأ لاحتسا

 سكعني هومتركذ ام : ليق ناف» : ىلاعئاوباماحمالا لاق.

 « لعفلا نم انكمت ىضتقت (1) ةردقلا ذا + ةميدقلا ةردقلا تابثا ىف مكيلع.

 : انلق ٠ ىلزأ لعف ناكماب مكحلا (8) ةميدقلا ةردقلا تابثا نم اومزتلاف

 ةردسق ادهاش انردق ول ذا ٠ ازجان اهب نكمتلا « ةردقلا مكح نم سيلا

 )١( ج : نم .

 )#( ظ': ةميدقلا ةردقلا

 خ : ةميدقلا - ط : ةيلزألا (م)
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 « رودقملا ىلع اهمدقت عنتمي الف « الكم كلذ اندقتغاو « ةيقاب
 : كلذب حضوف + هتردق رارمتسا عم ةرودقم نم رداقلا حنم )١( عئتميو

 .نم ليحتسيو + ةرذدقلل رودقملا (؟) عوقو ناكما ةئرواقم طرتشن األ انأ

 0 © هنع زجعلا عم لعفلا نم نكمتلاهجو لك

 أ 5 قنا .ةليصيرر لاك المنان ,: نومم نير كبوبا سغملا لاق

 انضرف ول اثآل « هنع زوجعملا زجعلا ىضاقت + اهرودقم ىفاقتت ال ةردقلا

 دوجو ىلع اهدوجو .مدقتي نأ كشوآل + ةثداحلا ةردقلا ءاقب ريدقت

 الف « ةثداحلا تارودقملا ىلع ةميدقلا ةردقلا دوجو مدقت امك ©« رودقم

 .نأ ليحتسيو ٠ رودقملا رخآتو « اهدوجوو ةردقلا ءاقب ائردق ول ركنتسن

 + هضرف حضي الام اذه +. ةرودقم نم انكمتم !زجاغ نطرقت

 نم ىلع نوركنت مب : ليق ناف » و كاعئاوتاماتمإلا لاق 2

 .تابثا ىف مالكلاو + ةيهانتم (")  هناحبس ميدقلا تارودقم نأ : معزي

 صصخ نا : انلق ؟ هلالا تارودقم نع ةياهنلا ىفنب تيثي « ةينادحولا
 تهانت ول تارودقملا نا : باوجلاف دحاو ميدق (4) ديدعتب لاؤسلا لئاسلا

 عقي ال هعوقو زئاجلاو ٠ عقو ام لاثما عوقو زاوجب ىفغقي لقعلا نأ عم

 هلاثمأ جارخا ىهانتي ام ىلع ةردقلا رصق ىفو ٠ ضتقم ريغ نم هسفنب
 .ىلا رجي كلذ قايسو + ةردقلاب الا ثداح عقي ال ذا عوقولا ناكما نع

 « ناكمالا هيف ملع اميق ناكمالاو « ةلاحتسالا عمج

 ىف باس ل تداونلا :. يومي نيكو بغل لاق“
 ةبجاو تناك ول اهنال « دؤجولا ةبجاو نوكت نأ حضي ال ذا ٠ اهزاوج

 طا زيدقتب (8) ١ ج٠ هتاحيس (0)
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 + اضيأ ملعن كلذكو ٠ .تقو نود تقوب اهدوجو صصخت امل < دوجولا

 ٠ ةزئاج نوكت نأ الا قبي ملف ٠ تدجو دق اهنأل ةليحتسمب تسيل اهنأ

 .بجاولا ىف نايواستي نيلثملا نأل ٠ اهلاثمأ زاج + اهنم دجو ام زاج اذاو

 انددح ايف انحدقل « اهدوجو اهلاثما ناب انيضق ولو ٠ زئاجلاو

 ريع تارودقملا نأ نيبت اهلاثمأ زاوحعحي انمكح اذاو ٠ نيلئامتملا هب

 !هدوجو.ضرف ناكو ٠ اهلاثمأ نع.ةردقلا ترصقل تهانت ول ذا ٠ ةيهانتم

 نع ةميدقلا ةردقلا روصقب لوقلا عنتماف « اهدوجو زاوج انيب دقو ٠ لاحم

 لقعلاو .:اهدوجو لاحتسا الو ٠ دجوت مل ؛ اهنع ترصق ول اهنأل ٠ اهلاثمأ

 راوجلاب هيلع مكحي دحاو رمأ نم ًانالطب نيبآ الو ٠ اهزاوجب ىضق دق

 : ةلاحكتسالاو
 2+ 7 د

 ىف لاؤسلا لئاسلا ضرف ناو » :ىلاعئ اوّبازءاتمإلا لاق“

 ردقي ىناثلاو تارودقملا نم ليبق ىلع ردقي : امهدحأ نأ : معزف ٠ نيميدق

 امسج روصن نحن لوقنف + هنع لأسي ام ضمغا نم اذهو رخآ ليبق ىلع
 امهنأ : لئاسلا معز ناف * هنيكدتو هكيرحتب ليلدلا )١( ميسقتل ضرعتنو

 مسجلا ولخ ىلا ايدؤم الاحم ناك < امهيرودقم نع (؟) نيزجاع اعيمج

 ءامهدحتالا ارفق 9 نوكسلا ١ انردق ناو ٠ نوكسلاو ةكرحلا نع

 « (4) هانردق امك ٠ عنامتلا : ريدقتلا اذه لآمف « ىناثلل ةرودقم ةكرحلاو

 ! نال *: نيف اابقيأ 14 "2 اى سا لل حشر دا
 مسيل زال < نيب اضيأ اذه: ومع نيركيوبارسقلا لاق
 ىناثلا ميدقلا ضرعتو ٠ هكيرحتل « دحاولا ميدقلا ضرعت اذا دحاولا
 ,ىلاّكلذ ىدأ «© امهل نيرودقم ريغ نيكستلاو: كيوحتلا ناك ناف ٠ اتيكشمتل

 ط : ناجراخ (؟) . ج + ميسقتن (1)
 . طع: هائررق (؟؛) ط : .نوكسلا ردق ناو (9)
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 ردق ناو ٠ نوكسلاو ةكرحلا نع مسجلا ولخ نم « ةتلاحتسا تمدقت ام.

 ليلد هيف ىرجيف ؛ ىناثلل ارودقم ةكرحلاو « امهدحأل ارودقم نوكسلا»

 نيدصضلا عامتجال لاحم وهو ٠ اعيمج امهادارم متي نأ اما ٠ غنامتلا

 ولخو امهروصقل ٠ لاحم وهو امهدارم دجوي ال نأ اماو ٠ دحاولا لحملا ىف.

 ٠ ارصاق : ةرودقم تدجوي مل ىذلا نوكيف ىناثلا

 نوكسلاو ةكرحلا : ليق ناو » : ىاعئاوباماتمإلا لاق

 لولدلا ضرفنف ٠ ىناثلا رودقم سيلو « امهدحأ رودقم ناوكألا ليبقو

 نم رخآ ليبق ىلا (7) انيدعت « اهيف انضروع ناف )١( ناوكألاإ ىف

 نأ اما + تيرمآ دحأ ىلا ليلدلا قاستي ىتح كلذك لازن لو ٠ ضارغالا
 ٠ .عنامتلا هيلع بترتيو + ضارعألا نم ليبق ىلع < رادتقالا ىف اكرتشي

 ناؤ ٠ (") تاداضملا ىلع لمتشي ضارعألا نم ليبق لك ذا

 (0) لقتسا « ليبق لك نم نيلثملا ىف ليلدلا انضرف (4) [ انضروع ]
 .ءاش نا « مالكلا جرد ىف ركذنس امك ناداضتي نيلثملا ناف * ليلدلا هيف

 « اهانردق ىتلا ةعنامملا ىلآم دحأ اذهف لجو زع . هللا

 55 - ظ عدلا

 ليمتسيو ناداضتي نالثلا مث ةدومم نسركجوئارسغم الا
 « نيتكرحب اكرحتم ارهوج  انردق اذا انا كلذ ليحي ىذلاو امهعامتجا

 بجوت ال ةيفابلا نوكتف + نيتكرحلا ىدحاب اكرحتم نوكي نأ نم "ولخي الف

 نع ةكرحلا جورخب مكح هانردق اذا كلذو ٠ اكرحتم هنوك © رهوجلل

 ردق ناو « اكرحتم هب تماق اه نوكي نأ ةكرحلا مكح نأل ٠ اهسفقن ةفض

 لاقيو لاسي هئاف ٠ امهيتلك ةكرحلاب وه امنا اكرحتم رهوجلا نوك ردقملا

 ط : تاداضتملا (")  ٍط : اهانيدعت (9) ظط : ناولآلا (:)

 انضرف ناو ع تاذاضتملا لع ُ خ ىقو ب خ طقس : انضروع (5)

 ْ خلا ٠٠ ليلدلاا

 خلا ٠ ليلدلا هيف لقتسا « ةليبق لك نم : حث ىقو -ط : رقتسيل ()
 ل



 « اكرحتم اهب رهوجلا نوكيأ ٠ تدرفنا اذا ةدهحاولا ةكرحلا تيأرأ : هلث

 ةكرحلاب نوكي لخملا نا : لاق ناف ؟ اعمتخي ىتح. اكرحتم اهب نوكي ال وأ“
 ةكرحلا ذأ ٠ ةيناثلا ةكركحلا دوجيول ىتعم ال : هل لاقيف ٠ اكرحتم ةدحاولا

 ةيناكلا ةكرشلا دوجو نأ عم ٠ اًكرحتم لحملا رييصتب تلقتسا دق ىلوألا

 ٠ اهسفن ةفص نع اهل جارخا « رهوجلا اهب كرحتي ملو.

 « اكرحتم لحملا رييصتب لقتست ال ةدحاولا ةكرحلا نأ : معز ناو

 ٠ اضيأ كلذ بجوي مل اهدارقنا لاحف « كلذ ئف لقتست مل نا اهئاف

 ٠ اهريغ عم تعمتجا اذا

 د 2 د

 دحاأ نا : لكئاسلا لاق ولو » :ىلاعئاوثاماتمإلا لاق“

 له.: ليق + .ضارعألا.سانجا عيمج ىلع رادتقالاب درفني نيميذقلا
 لئاسلا لاق ناف ؟ ال ما رهاوجلا قلخ ىلع رادتقالاب ىئاثلا فصتي

 ريغ ميدق تابثاو + الصا ارداق هنوك نع هجرخأ دقف ٠ هيلع ردقيال هنا

 ءاعداب مكحت : ةايحب ىح الو « مولعمب ملاع الو ٠ رودقم ىلع رداق

 ىلع ليلدلا : كقتعملا اذه ىف انضرغ نم )١( سيلو ٠ هيلع لبلاد ال ام

 امهنم دحاو لكل ردقي « نيميدق ىفنل ضرعتلا : اندصقو ٠ هيفت

 ظ ٠ ةيهلالا مكح
 ٠ نكمم عقو امل هؤافتنا ردق ول ذا ٠ هدوجو بجاو ميدقلا نأ ىلع

 « تانكمملا عوقو زاوجب ىهيدبلا ملعلا ىفو + هسفنب عقب ال نكمملا ذا

 « ةزاوجب مكحلا ىفو + ميدقلا (؟) دوجو بوجوب عطقلا ىفتقي ام

 بجيال ناكل « رثؤم ريغ اميدق انتبثأ ولف + ازئاج بجاولا بالقنا
 ناك اذاو (") + لاعفألا نم زئاج زاوج هدوجوب قلعتي ال ذا + هدوجو

 ىلا هعوقو رقتفي زئاجلاو هدوجو بجي ميدقلا ذأ اميدق هنوك عنتما ازَئاَج

 « ضقانتم مدعلاو زاوجلاب مكحلاو ضتقم

 ص : اذاق (*) ض : بوجو (؟) دط : نم سيلو )١(
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 .نأ ركذو' ©“ ضارعالا عيمج قلاخ هتآ ردق نا نيميدقلا دحأ نأ كك تاق

 « هدوجو بجي اميدق تيثآ هناف « رهاوجلا قلخ ىلع رداقب سيل ىناقلا

 رعو لح هتلاب ملعلا ىلا ائلضوت امنا انآ ؛ هب ملعلا ىلا لصوتي كو

 ٠ مولعم الو « ملع الو + رودقم الو هل ةردقال اهلا ردق نمو ٠ ةئاقولخمب

 ٠ اهب ملعلا ىلا لصوتي ال ىوعد ىعدا دقف

 .نكمملاو ٠ نكمملا لوصحل هدوجو بجو  زعو لج تب ميدقلا نا مل

 , .دوجولا بجاولا - زعو لج ىرابلاو ٠ ضتقمب الا همسق دحأ صصختيال '

 ( .دوحولاب هصصخنت نكمملا ذآ ٠ نكمملا ملعن نأ حض امل ؛« همدع انردق ول

 .ذا + دوجولا بجاو نوكي نأ دبال ىفتقملاو ٠ ىضتقملا الا < مدعلا نود

 تازئاجلا رثاس راقتفا < ىختقملا ىلا رقتفال « دوجولا زئاج ناك ول ناك

 ٠ لوأ ريغ ىلا كلذ ىف لوقلا :لسلستيلو ٠ هيلا

 رهاوجلا قلخ : لئاسلا لاق ناف » ٠ ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 رهوجلا : )١( لاقيف + ضارعألا قلخ ىلع رادتقالاب هفصن مل ىذلل رودقم

  نكممب الا (؟) رادتقالا قلعتي الو + نكمم ريغ ضارعألا نع ىرعلا درفلا
 ردقلا اذهو + ةرودقم عاقيا نم نكمتي نأ عارتخالا ىلع ردتقملا قحو

 © همهقاف ٠ فاك

 نأ : معازلا معز اذا . الوهم نب ركوب ال لاو

 ماج دقف ٠ .ىناثلل قلخ رهاوجلا نأو « نيميدقلا دحاأل قلخ ضارعألا
 .قلخو « زوجيال © لاحم ريغ ىف ضارعألا قلخ. نال ٠ لاحمب لئاقلا اذه

 ط : رادتقالا 20 : ط : لؤوقثف )١(
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 نوكي انمتا قاخلاو + زوجيال + نضارعا اهب موقي نا ريغ نم رهاوجلا'

 نوكي نأ زوجيال لاخملاو ٠ لاحم : هوضرف ىذلا اذهو ٠ نكمم ىف .

 ظ « ارودقع"

 6# ظ

 ثابثا ىف ةيفاك لمج )١( هذهف كاع اوباماتمالا لاق

 ليحتسي ام اهانجردأو اهانمض دقو + ةيسفنلا ةبجاولا تافصلاب ملعلا:

 ٠ ضارعألاو رهاوجلا صكئاصخ هنع انيفن ثيح .- ىلاعت - ىرابلا ىلع

 نع ىنغي هانركذ امو ٠ ماسحألا ماكحأ نع هسدقت ىلع ةلدالا انبصنو

 - ىرابلا ىلع ليحتسي اميف « نوملكتملا (*) همسر امم ريثكل ضرعتلا

 ىف ةزيجولا ةرابعلاف ٠ هبر ىلع ليحتسي امع لقاعلا لاس اذاو

 تحت جردنيو « هثدح ىلع لدي ام لك هيلع ليحتسي لوقن نا باوجلا

 * هلحي لحم ىلا هراقتفاو « تداوحلا هلوبقو () ةزيحت ةلاحتسا كلذ.

 امأف « اهنم ةيسفنلا ىهو ٠ ةبحاولا تافصلا ىمسق دحأ ةانركذ ام لكو

 « اهؤدتبن نحن اهف ةيونعملا

 بجي ام ركذ نم مدقت ام لك 0: الومم نسر ك<وبأ سغللا لاو

 اهنم. ىتلا « ةيسفنلا تاقصلا ىف ناك امئاف « تافصلا نم. - ىلاعت هلل

 نع ةهطهرذتو 4 تداوحلل هتفلاخمو ةؤاقتو ةهمدقو ةدوج و.

 ضارعألاو ماسجالا تافص ىلع نوكي نأ نع هسدقتو « هب ثداوحلا مايق

 اذاو ٠ هيلع ليحتسي امو  ىلاعت - هلابجي ام.نايب ىف لصقلا اذهف
 نافاد ربعو لخ ب قرابلا ىلق ليحتسب امعع لاؤسلا عائل

 حا ةلمج هذهف  ط : هذهو 1(

 طا : ةّريمت () طا : همسرب (1)
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 4 ثداوحلا تافص نم ناك ام لك لوقن نأ +« حرش رصخلو ةرابع زجوأ

 ,ناك ول ذا  زعو لج  ىرابلا ىلع لاحم وهف « اهثدحب ملعلا ىلع لدي
 رسكتا ناو ٠ ةدارطا بجي ليلدلا نآل اثداح ناكل « تافصلا كلت ىلع
 .. ماسجاألا كلذكو < دوجولا ةزئاج رهاوجلا نأ : انملع دقو اليلد نكي مل
 « ازئاج .ناكل امسج ناك ول ذا ٠ امسج هنوك ةلاحتسا كلذب انملعف
 ةنأآل . هب ثداوحلا مايق هيلع ليحتسي كلذكو + ضتقم ىلا رقتفا الو
 ٠ اهي ثداوحلا مايقب ماسجألا ثودح ىلع انللدتسا امئا
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 هرعاإ
. 42 

 ةيونعملا تافصلاب ملعلا تابثا

 هيا هب" - 2 ا -
 - سي و 5

يركؤنأ سغم الا
 نوُجِم ن

 .؛ ةيهلالل تبثم لك نأ : ملعا

ا نم مهريغ وا ©« فوسليف وأ ىئلزتعم نم
 .هللا نأ ىلع نوقفتم ٠ فئاوطل

ع قم مصيب انه
قإ نا ١ قوقحا ي

محو »6 ملعب ملغ د
 ١ 1 يحس 

 ' ريب ريصب « عمسب عيمس مالكي ملكتم + ةردقب
 رداق ةميذدق ةداراب

 :لاحقو  هسقتل ضاق ملاح نع
 هنأ : اولاقف .٠ ةانلق اميف ةئزتعملا ائقلاخو

يمستك ملكتمب هل مهتيمست سيلو ٠ لخه ىف هقلخي مالكي
 نآل < ديرمب هل مهت

 .قلخ نم عجرب الو ٠ مالكلا قلخ هنآ : املكتم - مهدنع  هتوك ىتعم

 . مكحع « ةثداحلا ةدارالا نم هيلا عجري هناف دنرم امأو ٠ هدأ مكح مداكلا

 . تاكا : اهتم مهألا دوصفملاو ٠ ةلأسلا هذه ىف لوقلا لخسي اذهق + هل

 ب .هللا عاش نا هنايب ىتأي ام ىلع  ةميدقلا تافصلا

 .نأ - هللا كدشرا - )١( ملعا » :ىلاعئ اوُباماحمالا لاق

 .ىلع انضرغو + ديحوتلا (؟) ةدمع وهو ٠ بعشتي بابلا اذه ىف مالكلا
 (؟) ماكحأ ىف ملعلا تابثا : امهدحأ : نينكر طبض : اندصق رادقم

 ةماف ٠ اهماكحال ةبجوملا (4) تافضلاب ملعلا تابثا : ىناثلاو + تافصلا

 ِط : ىلاعت هللا مكدشمأ اولعا )١(

 ط :' ديحوتلا لهأ ةدمع (+)

 خ : ماكحأب - خ : ماكحا ىق (8)

 خ : ةفصلاب (4)
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 ٠ املاع ارداق ملاعلا عناص نوك حضون نأ : هب بابلا ردصن اممف « ماكحالا:

 رفن ىلا « اهانركذ ىتلا تامدقملا قبس دعب « (5) اندنع ةجاح الو.

 - ىرابلا نأ ررقت اذاف ٠ ارداق املاع عناصلا نوكب عطقلا ىف « رابتغاو

 ام طاحأو « عنصلا فئاطل لقاعلل (5) نيبتو ملاعلا عناص - ىلاعت
 ماظتنالاو قاستالا نم امهتيب امو (؟) :نوضراألاو تاومسلا هه فضتت.

 اهب ملاع نم الا ثدحت مل اهناب ملعلا ىلا رطضيف + ماكحالاو ناقتالاو.

 نم عامتجالا عانتما ىف (8) لقاعلا بيبللا بيرتسي الو + اهيلع رداق:

 ىلع لقاع لك ملعي () كلذكو ٠ ةزجعلاو تادامجلاو ةلهجلاو ىتوملا
 لهاجلا نم هرودص ليحتسي © نيتملا مكحملا نيصرلا لعفلا نأ ةهيدبلا

 ةقستم طوطخو « ةموظنم رطسأ هل )١١( تحمل دقو ءزوج نمو ٠ هب

 هيت ىفو « اجراخ لوقعملا نع ناك طخلاب لهاج نم اهرودص « ةموقرم.
 « اجلاو لهجلا

 رقتفت ال هيزورضلا تامولعلا ٠ بومم نيركبوا ىغللا لاق

 تايآلا بئاجع هيفو ملاعلا اندهاش ذاؤ « ربغ زيرحتو + رظن ميدقت ىلا

 ىلع برغتو علطت موجنو « نابسحي رودت كالفأ نم تاعونصسملا بئارغو. ظ

 ىلا رظننف © ىلفسلا ملاعلا أذَه ىلا تفتلنو + ناقتالاو ماكحالا ةئيه

 2 رظتن مث. © .ضرالاو ءاملاو ءاوهلاؤ:راثلا ىه ىتلا ٠ عبرالا رصانعلا

 : كلذ دنع ملعنف « ,ناويحلاو تابنلاو ندعملا ئه ىتلا © تابكرملا

 3 نم الا ردصيال نقتملا مكحملا لعفلاو ٠ ةنقتم ةمكحم لاعقأ هذه

 طا: انب -:خ : هنع (6)

 ط ::نابتشاو (35)
 لص : ضراآلاو (9)
 : ط طقس : لقاعلا (/)

 - طق : ملعي كلذكو - خ : ملعيو (5)
 : ..  :اط ؛ تحال د خ: تحمل )٠١(
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 هو ساو اسس طل ويسرع حا : 300 ُّ هن

 : لانا وو هيدالادلاو محد كقق ©« ىح ريغ

 ىرورض ملع هنآل ٠ ليلد هيلع ماقي نأ نع ناهربلا اذه ىنغتساو

 اذه ةدعاق :نأل « رظن ىلع ىنئيم م !ايرَورَض املع هنوك عم هنكلو

 وهو « ىرورض نيدضلا عامتجاب ملعلا نأب كلذ ركني الو هيف ةلدالا»

 ٠ ضارعألا تابثا وهو « ىرظن ملع ىلع بكرتم

 ربس نيملكتملا ضعب لواح دقو » .ىاعئاوباماتمالا ىق
 مينا 2 ٠ هيلا عىمون ام مهكلسمو ٠ كلذى ذ ربعلا قرطو رظنلا:

 ىلع عنتمت الو 1 تادوجوم لا ضعب ىلع عنتمت لاعفألا انيفلأ : اولاق
 قذلا نأ ىلا ميسقتلاو ربسلا انرج عناوملا ىف انرطظن اذا مث )١( 1[ ابضعب.

 ىف هجولا ناكل < دوجوم ىلع (؟) لعفلا عنتمي ال : لئاق لاق ول ذا

 « ءاهتنا كلذ ىلا انرطضا اذاف + ةرورضلا دحح ىلا دنتسم : هيلع كرلا :

 « ءادتبا هب كسمتن نأ ىرحألا ناك

 نجل ءالؤه ةركذ ىذلا اذه 1 نوم نيركبوبا نسغم ا لاق.

 نودجيال مهنآل ٠ عقو فيك رمآلا ركذ وه امناو ٠ ريتعا اذا ٠ لالدتساب

 لب : مهل ليقو « اولكس ول مهنأل « ملاع رداق نم الا « انقتم امكحم العف

 نضرف 4 ايح ارزجاغو 3 اردق ارداف م الهاج وأ ناك املاع دوج وم لك

 طانم (1)
 ٍط ؛ لعفلا (؟)

5 
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 :عوقو زوج نمو : هنم عنتميال < نقتملا مكحملا ٌلعفلا ناق ٠ اتاوم وأ [انح

 هتبسن الأ « هتلاكم ىلا ليبس الق تاوملا زجاعلا لهاجلا نم نقتملا لعفلا

 لق راظشي امك « مادثيأ ةرورشلا قيزظ كلل ٠ ةروضلا دحج ىلا

 ٠ ءاهتنا هكولس ىملا

 انف انناذف

 .لوقلا ءالقعلا قلطأ دق.: ليق نأف » . كاعئاوتاماتمالا لاق

 مهلوق (؟) نع جورخ هومتركذ ىذلاو ٠ مكحملا )١( ىلع مكحملا ةلالدب
 .نوك ىلع وأ + ةردقلا ىلع لدي ثداحلا نأ : كلذ ىف اندنع ىفرملا : انلق

 .نوك كردن نكلو + املاع مكحملا نوك ىلع لدي مكحملاو + ارداق رداقلا

 ففي « رظنو ةتحابم ىلا + جايتحا ريغنم ةرورض « اليلد هانركذ ام
 « ليلدلا لدي هنم .ىذلا هجولا ىلع روثعلا (5) ىلا « حض اذا:

 .نلع زيمتي ىرؤرضلا ملعلا ؛ ومع نركب ارسقملا لاق

 « ليلد ةعلاطم ريغ .نم دجيوي ىرورضفلا ملعلا نآل ْ 5 555 ٠

 .ناك اذاف : اولاق ٠ ليلدلا ىلع فوقولا دعب الا لصحي ال ئلالدتسالاو.

 ماب كلذ مظيم ٠ نم راق مالاع هاو افعقم ب اذعو لقدم ىراجلا»
 ؟ نقتملا ملع ىلع لدي ناقتالا نا : لاقي نأ اذه عم حصي فيكف + ةرورض

 :ماكحتالا ناب 2 ةفرعملا نأ نم « هلاك يذلا اذهم كلذ نع مامالا لصقناف

 .نيذللوب + رظف.ىلا اهيف جاتحيال ةيرورض ةقرعم + مكحللا ملغ قلها لك“
 رجتجنز مل ايرورض املع اذه ناك ول : ثن لوشي ' ايلالدتسا افلع هتولعجي

 هملعو + هسفتن فرملا ملتك ةيرورغلا ىولعلا رئاس نأ امك ! ليطدلا ركذىنلا ]

 ط : ملع (1)
 ظ : ىلع )١(

 خ : ىلع (7)
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 ىلع ليلذ ماكحالا ناب نيلئاقلا لمح ىذلاو ٠ ليلد: هب نرتقي « همالاب
 :اذه نا : ليق ولو. ٠ (1) ةقالعلا نم مكحملا ملعو ماكحنالا نيبام © مكحملا

 ٠ ةقالعلا كلت ىرورضلا ملعلا ظعي مل + ليلدلا' ركذ نود ىرورض

 دع دع دع

 .- ىرابلا نوك حضتا (؟) اذاو » : كاعئاوباماحمالا ىو

 .لقاعلا رظن ولو ٠ ايح هنوك ملعت رارطضابف « ارداق املاع (8) . ىلاعت

 .هعناص نوكب ملعلا ىلا هنم رظضيف « اعناص هل نل'دقتعاو © لعفلا ىف ايكدب

 .ةراشالا تقبس امك  نييعئابطلا' سواسو (4) هدقتعم نع ارد اذا ٠ ايح

 « دقتعملا اذه ىف فاك ردقلا اذهق  اهبلا

 ىلع لالتسالا ىف ةسثقن يوهم يركب سغللا لاق
 :لالدتسالا مدقت ام : امههدحأ : ناقيرط « ايح  زعو لج  قرابلا نوك

 ذا ٠ ايح نوكي نأ بجو «© كلذ تبثا اذا ٠ ارداق املاع هئوك ىلع هب

 .هنوكب ملعلا ىلا لصوتي ال نم ةمكآلا نمو ٠ ملعلا بوجو ىف طرش ةايحلا

 هبوجو نم ىضتقي هسفن لعفلا ذا + ارداق املاع هنوكب ملعلاب الآ « ايح

 سيل نم ىلع عنتمم لعفلا ذا ٠ املاع هثوك ئفتقياه « ايح لعافلا نوك

 ٠ ملاع. الو.رداقب.سيل نم ىلع.عنتمي.امك ٠ ىحب

 1 أ 9 ! 3 0

 ديرم ملاعلا عناص نأ ىف

 ٠ ةقيقحلا ىلغ ديرم ملاغلا عناص » .ىلاعلاوباماتمإللا لاق .
 حب طوب 49 ةتلظسس .قيابلا نأ ىقاا# ىبمكل): ةساقلآ وبآت يذوب

 طحن اذاقع() خ- ةمالعلا-(١)

 طن: ةتادقتسمم (54) ط : هناحبس' (7*)

 خ : ؤ هناحبس (0)
 كن



 « هلاعفأ ىف اعرش كلذب فصو ناو ٠ ةقيقحلا ىلع اديرم هنوكب فصتي ال

 اديرم هنوكب فصواذاو ٠ اهثشنمو اهقلاخ:هنا : )١( اهل اديرم هنوكب دارملاف

 بهذو ٠ اهب رمآ هنأ : هفضوب دارملاف : (؟) [ دابعلا لامعأ ضعبل

 دنع لاق مث ٠ هسفنل ديرم  ىلاعت -- ئرابلا نأ ىلا () « راجنلا >

 ؛ ,بولغم الو هركتسم ريغ هنأ : اديرم هنوكب ىنعملا : ةعجارملا

 ثيرم 04 ب هتاحبس يرابلا نأ ىلأ ةرصملا ةلزتعم ضحب بهذو

 ثداح لك نأ : اومعزو ٠ لاحم ىف ال ةتباث ةثداح (6) تاداراب ثداوحللك

 « دابعلا لاعفأ نم هب رومأم لكو + ةثداح. ةداراب « هل كارم « ةهلاعفأ نق

 تادارالا نأ مث  مهدنع - نيدارمب ةدحاو ةدارا قلعتت الو + هل دارم

 ©« ةدارم ريغ ةثداح عقت:

 مل مهيبأ ةركب ىلع ةلزتعلا + ْنوِمَم نس كبوبا_ىفللا لة

 ارداق املاع هنوكب هفصوك اديرم هئوكب ب ىلاعت - ىرابلا فصو اولعجب

 نوك لعجي هناف « ىبعكلا » امآو ٠ هيلا عجرت تافص هذه نأل « انه

 « اديرم هنوك ىنعم ناك اذا ةئأل ٠ هنلا عجار اديرم  ىلاعت - ئرابلا

 نم عجري ال كلذلف ٠ مكح. هنم هيلا عجريال « اقلاخ هنوكو « اقلاخ هنوك

 نا ىلا ءىموي لؤآلا هلوق ناف « راجنلا » امأو ٠ مكح هيلا اديرم هنوك

 هسفنل ديره هنأ : لاق هنأل « « املاع هنوك ىف همكحك اديرم هتوك ىف همكح-

 : لاق نيح. « املاع هنوك ىف هدارم هدازه سيل هنأ : كلذ دعب نيب هنكم

 ٠ بولغم الو « هركتسمب سيل كلذ ىنعم نا

 ٍِط : لاعفأ )١( ح : ديرم هنأ هئوكب )١(

 وهو ٠ ةيراجنلا سيك سيئر « راجثلا دمحم نب نيسحلا وبآ وه (9)

 ضعب ىف ةنسلا لهأ نوقفاوي٠ ريصبتلا بحاص ركذي امك  هغابتأو

 ىعن لثم ٠ اضيأ مهلوصأ ضعب ىف ةلزتعملاو « لاعفألا قلخ لثم ٠ مهلوصأ
 قل ِن ىلاوح راجنلا تامدقو + مالكلا ثودحب لوقلاو ةيؤرلإ

 ٍط : ىلاعت خ : هناحبس (4)

 ل : ةداراب (4)
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 ةكداحلا ةدارالا نم عجارلا مكحلا نأ نودقتعي مهناف نويرصبلا امآو

 هنا .نولوقيال مهنأ ىلع نوقفتم مهلكو « هيلا عجرت لحم ريغ ىف ىثلا
 اذه نع مهانث ىئذلاو ٠ هسفنل رداق ملاع هنا : :نولوقي امك + ةسفنل ديرم

 .مسعت نأ بجي سفنلاب .قلعملا مكحلا نأ نم هودقتعا اه: َمُهَقرِضَو

 ,ناك الو © مولعم لكب امباع ناك ؛ هسقتب املاغ ناك امل اذهلو ٠ هتاقلعت

 ,ناكل « هسفنل اكيرم ناك ولف رودقم لك ىلع ارذاق :ناك « :ةسفتل ارداق

 الذا .«. مهيلع درلا ليصقت ىتايسو - هتوباي امم كلذو ٠ دارف لكل اديرم

 - ل لامك: هللا ماه قا ضلك نقاعفغ

 .ىبعكلا ىلع هرلا هجو (1) اماف » : كاعم اوتانهاتماللا ىق

 دابعلا لاعفا صاصتخا نأ : انل متملس (؟) نا : لوقت نأ : هيعبتمو
 يفتقي + ةلاقسيفلا نم نمكاسك ىلع تاقوألا ضعب ىف عوقولاب

 (9) اهتافص ضئاصخو « اهتاقواب اهصيصخت ىلا « مهنم (*) دصقلا

 .نقتملا نوك ىلع لدي « ماكحالاو ناقتالاو ماظتنالاو قاستالا نأ (0) امكو

 :ةلدآلاو ٠ صيصختلا ىلا ادصاق ةنوك ىلع لدي صاضتخالا كلذكف ٠ اناء

 ةلالدلا توبث لقاعلا ليخت ولو ٠ اهدارطا مزلي عطقلا ىلا ةيضفملا ةيلقعلا

 نع (8) اهجورخب (؟) انذؤم كلذ ناكل (1) 1 رمأ ىف ةدرطم 3 ريغ

 « .مومعلا نع (4) ةلالدلا ةبضق

 :دحاولا نأ ملس امل « ىيعكلا » ٠ بوهم نب كوبا نغملا لاو

 ناعفاو. .هيلا ادصاقنل اديرم نوكي نأ ةيالف ««:تقوباصتخم ةاعقعف 1ذ] اذ

 يلع دايلخا + !انفضماصتخلا نكيلف ٠ اهتاقواب صصختت  ىلاعت  قرابلا

 لع : دق (19) ط : امأو )١(

 د : دصقلا خ : مهتم دصقلا ()

 ط : امك (ه) ط : اهتافص (4)

 ط : ابحيوم (ا/) ط : ةلاد 4١(

 ٍط : ةلدالا ع4) ط : اهجورخل (4)
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 ول ذا ؛ ةصوصخم تاكيه ىلعو ٠ ةنيعم تاقوأ ىف « اهعاقيال اديرم هنوك
 نأ نم اهل دبال ةيلقعلا ةلدألاو دارطالا نع ليلدلا انجرخألل « كلخ لقن ملت
 ىلع لدت انلاعفأ نأ ائردق ولو ٠ ةلدآ نكت مل « درطت مل وك ذا ٠ درطت:

 :اضيآكلذ نم مزلل  زعو لج هللا قح ىف لدت الو « اهل نيديرم اننوك

 لعفلا كلذب نيملاع اننوك ىلع الاد + انقح ىف ماكحالاو ناقتالا نوكي نأ

 ٠ لاحم اذهو - ىلاعت هللا قح ىف اليلذ كلذ نوكي الوب

 عننا ذم وج

 ,نعفلا لدي امنا : ليق ناف» :ىلاعئاوئاماتمالا ىق

 اذاف + هنع )١( بيغملاب لعافلا طيحي ال ثيح نم دصقلا ىلع « ادهاش

 ملاع - ىلاعتو (2) هناحبس - ىرابلاو ٠ دصق (؟) ريدقت نمدب نكي مل

 هنوك ريدقت نع « املاع هنوكب ءازتجالا عقوف + اهقئاقح ىلع بويفلان
 4+ اديرم

 / مهيلع رحي < هوركذ ام نأ : (0) اهدحأ : هجوا نم لطاب اذهو

 اقرفو + املاع هنوكب ءافتكا ٠ رداق ريغ  ىلاعت  ىرابلا ناب اومكحي نأ

 « دهاشلاو (5) بكاغلا نيب كلذ ىف

 « ىييعكلا » هركذ ئذلا اذه ب ايومم نيركبوبأ 2 ١١ لاو '

 كلذو ٠ قيقحتلا :ننس نع دعبلا ةياغ ديعب « لاؤسلا نع الاصفنا هنظو

 اهضخب ةنأيب زيجيال + ايماكحأ فالتخاو « اهماكحأ فلتخت تافصلا نأ

 بجاولا : ةثالثلا لوقعلاما كحاب قلعتي ملعلا نأ .ىرت الا ٠ ضعب نع

 ل ظقس : كلذ (99) ةنبيغلا روفالا .ديصتأي 9
 خ : و هناحبس (4) طا: دصقم صيصخت (؟9)

 ظ : بئاغلاو دهاشلا (1) لع : اهبرقأ (5)
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 بحلأو وهو - زعو لج - ىرابلا 3 ملعلاب ملعيف ٠ ليحتسملاو زئاجلاوب

دوجولا عئتمم وهو ٠ ليحتسملا هب ملعيو ؛ دوجولا
 ' نكمملا هب ملعيو ؛ 

 ٠ دوجولا زئاج وهو

 ةدارالاو ٠ ةصاخ نكمملاب الا ٠ لوقعلا  ماكحأن م قلعتت ال ةردقلاو

 قلعت مومع نيبت اذاف ٠ نوكي هنأ هللا ملعي امي الا نكمملا نم قلعتتالا

 نع ايئان ملعلا لعجي .نأ حصي فيكف « ةدارالا قلعت صوصخو « ملعلا

 نع املاع هنوكب ىفتكال « اضيأ كلذ زاج ولو ٠ حصي ال ام اذه ؟ ةدارالا

 ا ٠ لئاق هب لقي مل ام اذهو ٠ ارداق .هنوك

1 

358 1 
 ادهاش « العاف مهيلع ضرفن مث » -: ىلاعئاوباماتمالا ىق 5

 هللا ملعا وأ + ةايا : هن ءابئناب « هلعف نم نوكيس ام ىلع اعلطم»

 ىلا كلذ عم لمعفلا رقتفأل « َكلذك رمألا ناك ولو + هايا )١( ىلاعت

 ا ايت مب ا يمن سا

 6( هلعف نم عقب مل امع

 نآل ٠ حضاو ليلد اضيأ اذه : بومم نوكأ سعللا لق

ح ىف اهلوصح بجوي ملول ةدارالا
 مرلل « ةئع بيغلا ءاوطنا الا قولخملا ق

 نحنو ٠ ةدارا ىلا رقتفيال نأ « هرمأ لام ىلع  زغو لج. هللا هفرع نم

هولاق اميف مهنم .بجعلا مث ء هلعف اهب صصخت
 دارملا نأ ملعن نحئنو « 

 (ط) طقس : ىلاعت )١(

 (خ) هلعق ىلع عقي مل امل لعافلا (؟)
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 ملعلاو ةدارالا نأ : ةمكألا لاق ىتح « ديرملل امولعم نوكي نأ هقح

 .لعجي فيكف « تكارملاب ملغلا مزرالت ةدا نالا تناك اذاف ٠ نامزالتم

 .مدهو « لوقعملا سكع اذه ؟ ملعي ال نمم الا نوكتال ةدارالا « ىبعكلا »

 ٠ لوصآلا دعاوق

 ةرودقملا لاعفألا ىف رلفانلا مث » . + ىلاعئاوتاماتماللا ىّق '

 . مهلوهذ هل رطخي مل ناو « مهلاعفأب : مهدصق ىلع لدتسي « دابعلل

 . ادهاش دصقلا ىلع لدي لعفلا ناك ولف + مهنع )١( بيغلا ءاوطناو

 نأ ىلع رلظانلل لالدتسالا فقوتل لاعفالا لأم لعافلا ملعي مل ثيح نم

 روثعلا عنمي « قي نم نكر (؟) مارخنا ناف ٠ لابلاب كلذ رطخي

 « لاحلا ىناث ىف ملعلا ىلع

 ناق + ديحص هلاق ىذلا اذه بأ نوم نب كونا غم ا لاق

 رورملاب الا ؛ هيف روظنملاب ملعلا ىلأ لصوتيال هناكرأ بعشتت ؛« ارظن رظانلا
 .نم انقح ىف دصقلا ىلع لدي امنا لعفلا ناك ولف ء ناكرألا عيمج ىلع

 .نيقولخملا لاعفأ نم هدهاشن امب لدتسن نأ اذل زاج امل « بيغلا ملعنال ثيح

 .نكر وه ذا ء مهنع بويغلا ءاوطنا انركفي رطخي مل ام « مهدوصق ىلع
 مارخئثاو « هباحصأو « ىبعكلا » دنع « دصقلا تابثأ ىف رظنلا ناكرأ نم

 .. هيف روظتكلا رمألاب ملعلا ىلأ رظاتلا لصوي ال ء رظنلا: ناكرا نم.نكر

 قم هتم فسعت نأو » . ناعم اوباماتمالا لق

 هصق ىلع لاد ريغ « ادهاش لعافلا نأ : معزو « ىبعكلا » ىعيبتم

 (خ) .مارحلا (0) (ط) بويغلا )١(

 اا



 : هل )١( لاقيف ٠ لعفلاب لولدم ريغ وهف هصقلا تبث ناو « هيلآ لعافلا
 ,ضراعي ام برقأو ٠ (5) تالاهجلا مازتلال ضرعتو « ةرورضلل دحج اذه
 : مكحللا ملع ىلع مكحملا لدي ل : (4) هلل: لاقي. نأ لكاقلا اذه (8) هب

 « ىرخا ةلالدبف ملعلا تبث ناو

 ةلالد هحنو نأل + نيفاذه 5 اتومم نركوبا ّّى ١١ لاذ

 ماكحتالا ةلالد هجوك + ةدارالا ىلع ايقاغ الو ادهاش لدي ال صيصختلا

 ٠ اهلعاف ملع ىلع ةمكحملا لاعفألا لدت ل : لوقي نأ همزل « ملعلا ىلع

 اعلا
 #س# # ه8 هه

 ىلع رمثستال ةقيرطلا هذاهو » +: ىلاعئاوباءاتمإلا ىق

 اوضقن دق مهناف « ىبعكلا » ىلع « تييرصبلا نم ء ةلزتعملا لوصأ

 (0) ادحاو ء اهجو نآلا درون نحنو + دئاقعلا نم دعاوق ىف ةلالدلا

 املاع هنوك ىلع ةلالد - ىلاعت - ىرابلا لعف ىف ماكحالا نأ : وهو

 ىلع - هبعلل (1) ةدهاش ةعرتخم « ةمكحم الاعفا اوتبثاو ٠ مهدنع

 مظعم نع (؟) هلوهذ وأ « اهنع هتلفغ عم هنم ةرداص ىهو  مهمعز

 مهل رمتست مل « ماكحالا ةلدآ (4) ضقن مهل راص (8) اذاف ٠ ايتافض

 اذهو + ليلدلا درط موزل ىف ليبسلا نم هاندهم امب « ىبعكلا » ةبلاطم

 « ىبعكلا » ىلع درلا ىف فاك رذدقلا

 ط : تالاهج (7) خ ؛ لاقيف د : هل لاقيف )١(

 ط نم : هل (5) طا طقس : هب (9)

 خخ ظقس : ةعرتخم  ط : ادهاش (5)

 + : راض >2 ط : غاض ط : هلوهذل 9١(

 ط + ةلالد (5)
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 بوجو ىلع انليلد ناك اذا

 ه8 ' وم نيركودأ غلا لاو
 ارقتفم ماكحذلاو ناقتالا نوك بوجوك « ةدارالا ىلا رقتفم صيصختلا نوك

 لشافلا نم.لاجعقلا روع نويوجي .قويرسبلا تاكو د معلا

 ليلد مهل قبي مل « اهعيمج نوعرتخملاو اهل نوعقوملا مهو ٠ لهاذلاو

ابثا ىف رظنلا هيلع رودي ىذلا لصاألا ذا «ىبعكلا» ىلع هتوميقي
 - ةدارالا ت

 ؛ :عرفلا هئالطيب لطبأ « :لصالا لطنبأ' نمو ٠ ةولظن؟ دق ملعلا وهوب
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 ىلع درلا هجو )١( اماف 2 : كاعئاوّباماحمإلا لاق“

 - ىرابلا نا مكلوق : لوقن نأ وهف + () هعايشأو « راجنلا >

 اديرم هنوك كلذب متدرأ ناف مكيلع (4) مسقم هسفنل ديرم - (7*) هئاحبس

 درلا ىتايمسف +٠ هسفنل املاع هنوكب هومتعن امك « قيقحتلا ىلع ادضاق

 تافصلا ماكحاب ملعلا تابثا نم انضرغ زجن اذا « مكناوخا ىلعو مكيلع

 هجو الو (0) [ تافصلا توبتب ملعلا ىلع عطاوقلا بصن ىف انعرشو ]

 ىلع ةلادلا قرطلاب كسمتلا الا ٠ كلبدملا اذه اوكلس نا مهيلع درلا ىف

 ٠ ةايحلاو ةردقلاو ماغلا

 اديرم - ىلاعت - ىرابلا نوك عنم ىف اقرط ةلزتعملا تلواح دقو

 ىلع اندر دنع « اهنم ضرغلا ىلا ريشنسو ٠ ةلطاب اهلك < هسفنل

 ظ ٠ نييرصبلا

 ريغ هنأ :؛ هسفنل اديرم هنوكب ىنعملا نأ «ةيراجنلا» () معز ناو

 ناف + (19) ىفنب انابثا متربسف دق : مهل لاقي ٠ هركتسم الو بولغم

 ط : هعابتأو (؟) ط : امأو )١(

 خ : مسقم (6) 3 ٍط : هناحبس (*)

 ط طقس ؛ تافصلا توبثب ملعلا ىلع عطاوقلا بصن ىف انعرشو (4)

 ط5 ىقنلاب تابثالا () ط : تمعز ناف (5)
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 هذه دعب )١( 1 نوبلاطت مث ٠ هيلع قفتم ] هاركتسالاو ةبلغلا ىفن.
 « كلذ نم (؟) اوعنم ناف + هلعف ىلا ادصاق هلالا نوك اوتبثت نأب ةقفاوملا'
 لآمو ٠ افرح افرح () [ هانمدق ام ىلع 1 « ىبعكلا ” مزلأ ام اومزلأ

 - « ةدارالا مكح (4) ىفن ىلا عجري « بهذملا اذه

 نا : هلوق ىف « راجنلا » : نومم نبركبوبأ غم لا لاق

 نيلئاقلا ؛ تاقضلل نيفانلا <« هباحصأ ةرابعي ءاج دق : هسفئل ديزم هلل.

 رزيعب ملاع هنأ : مهدنع كلذب دارملاو ٠ هسفئب رداق « هسفنب ملاع هللا .نآي

 الا « مهيلعدرلا ىلا ليبسالف كلذ اودارأ ناق ٠ ةردقريغب رداق « (5) ملع

 هنامد# نفل اديرع دوق سف نأ انو. تاقصلا ركأق نت ىلع ادري امي
 لج  ىرابلا مدق نآل ؛ هيف فالخال ام اذهف ٠ هركتسم الو بولغم ريغ

 رودقم بولغملا نأل © ابولغم هنوك ليحي « هدوجو بوجوو  زعو

 دوجخولا بجاولاو ٠ يلا وه : رودقملاو ٠ هركتسملا كلذكو ٠ ةيلع

 ةيلعلا ىقن يف مهتيبو انئيب قافتالا عقو اذاق ٠ ارودقم هنوك ليحتسي

 كتوتبثتأ ٠ هنع كلذ دعب واق زعو لج  ىرابلا ىلع هاركتسالاو

 6 ةميدق ةذاراب ادّضاق هنوك اوتبثأ ناف ؟ لاعفألا نم هلعقي ام ىلا !دضاق:

 ميقأ « ادصاق هئنوك تابثا نم اوعئتما ناو ٠ مهبهذمو قحلال هأ اوقكفاو

 ٠ « ىبعكلا » ىلع ميقأ ام « ججحلا نه مهيلع

 ان د ذب انن تا ذه

 م00

 مث « ةفص مكح تابثا نمضتي هاركتسالاو ةبلغلا ىفن ناف )1١(
 هذه دعب نوبلاطمو « هاركتسالاو ةبلغلا ىفن ىلع نودعاسم مه
 ط : خلا ٠٠.٠ ةقفاوملا

 .ظ : هانمدقام ىلع (8 + ااوعتمت 99

 ط : ىفث (:4)
 فيكو ٠ اقلطم ملعلا ئفن دارملا نأ ال ٠ هسفن ىلع دقاز ملع ريغب (5)

 ؟ « مهفلخامو مهيديأ نيبام ملعي » : نآرقلا ئف ارقي وهو ملعلا ىفتي
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 ٍ 5 5 د 2 . اهبتادح

 ,ىلع ةيراجنلا مزلا دقو » +: ىلاعئاوباءاحمالا لاق<
 «بلغي ال ىذلا وه ديرملا ناك نا : مهل ليقف ٠ تاضقانم (1) .مهلصأ

 -هنا ثيح نم « هسفنل اديرم (*)  ىلاعت - ىرابلا نكيلف « ةركتسي الو

 ٠ (4) ةيلع ةركتسم ألو () هيف بولغم ريغ

 ؟ يهمنا كيل ا

 .ىفشتنت امك هنأ « تاكداحلا اديرم نوكي امك ةسفنل آديرم نوكي هنأ

 كلعلا ىفتنت اضيأ كلذك « تاثداحلل اديرم هتوك نع ةاركتسالاو ةيلغلا

 ةياعغ اولطبأ ؛ كلذ اولاق ناو ٠ هسفنل اديرم هنوك نع هاركتسالاو

 ميدقلا ىلزاآلا دوجولا بجاولاو ٠ ادحجتم نوكي امئا دارملا ناف ٠ لاطبالا

 ٠ اداره نوكي نأ ليحتسي

 .ميهنأ : ةضراعملا هذهن دمرف
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 .ىف مهيلع مالكلاف ٠ نويرصبلا اماو » . يبيت داماتمإلا لاق

 ىناثلاو + اديرم هنوكب (5) ىلاعت ىرابلا مهفصو ىف : امهدحأ : قفل

 نوك ىلع مكليلد ام : الواآ لوقتف ٠ هتدارا ثودحب مهمكح (1) ىف

 .صاصتخا : كلذ ىلع ليلدلا نأ : اومعز ناف ؟ اديرم - ىلاعت  ىرايلا

 « ةثداحلا (1) ةدارالاب مهليلد مييلع لطب « « اهتافصو اهتافوأب تداوحلا

 -ةمتخم ةثداح (4) اهناو « ةدارم ريغ اهنأ : اومعزو < اهوتبثأ ىتلا

 « ةدارم ريغ ىهو ٠ اهتاقوأب

 خ :. ىلاعت (؟) خ : مهظفل ىلع )١(

 ط ا: اهيلع (:) ط ؛ اهيف ()

 ٍط : ىف (3) دع : ىلاعت (6)

 ط : اهتاقا (4) ط : تادارالاب (4/)
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 هددت نأ ؟نآرم مهم هسقا بومم نير جوبا سبغم ا لاق 8 ا 0 1

 ةبمفحتلا كافاؤعلاو. - :ةثكأ انيفوك لظي ا ةةريكتا 1كاو ٠ اهدارإللا بحب
 لح نيسمقم كفا لك: لديلق 2: ةيفصحتم ةدازأا قلع تلعن نأ < ايماقراي
 ايصصفك ةادازا ىلا رفتقتلق ٠ ايتقوي ةمححم ةخداحلا ةدارالاو + ةدارالا
 :« ىرخلا ةداراب اضيأ ةصتخم ةدارالا كلت نوكت نأ مرلي مث + تقولا كلذي..

 لصحتك مل « ةياغ ديغ ىلا: لطلض امو. ٠ ةياغ ريغ ىلا كلخ لئاستيو
 0« 0 ص + ةيادبلا هتم

 هه نّه هن 8

 « اهب دآرد ةذارالا : اولاق ناف » ا هئاوباماتمإلا لاق*

 ء اهب نوهومي الاثمأ نوبرضي امبرو ©« اهسفن ىف )١( ىه دارت الو.

 + ىهتشتال ةوهشلاو + (”) ىهتشت تاسوسحملا ضعب : (؟) نولوقيف
 « ةدارالا (4) كلذكف ٠ ىنمتيال ىنمتلاو <« ىنمتي بولطملا رمألاو
 (0) ناهربلا نع هيرع ىوعد 2 ةوركذ ىذلا اذهو + اهب داريؤ + دارتال-

 ليلد بصن ىلا جاتحا + هيلع قفتمو هيف فلتخم نيب عمج نم ناف
 (1) تاضراعم نم هولاق ام ملسيال مث ٠ امهنيب عمجلا بوجو ىلع عطاق'
 © هفلاخت:

 ' ةوهشلاب مهجاجتحا امأ و نومه نس كوبا غلا لاق

 حارعرجملا ةدستكي ناك ناو 5 ىنمتلا امأو ٠ هنازحاو ةحارفأك ىه امئاوز

 ل :١كلذكو (4) ٠ د : ىهتشي (8)

 ا , . ١ طل: ناهربلا نع (ة)
 5 يو 2 : 1 - ش ِع 0 ٍ . : 5 ف



 .زوجي ناكو ٠ ةداعلا [ ىرجم ] ىرجي كلذ نآف « هينمت عنتما ناو هتاف
 ٠ كققاا" ىلفأ قمتي نك

 .ملعي ملعلا : لئاق لاق )١( ولو » :ىلاعئاوُباماتمإلال اق
 .ةوهينشلا ىلع اسايقو 2« هودهم ام ىلع ايرج © هسفن ىف ملعب الو « هب

 « (؟) اهيلع مالكلاك ء هيلع مالكلا ناكل ٠ ىنمتلاو

 111 يب
 ةداراللا قلعت نيب قرف لل * وجم نب كوبا ظ ها لاو

 وه امب قلعتيال ءىثلا نأ حص ولف ٠ ملعلاب ملعلا قلعت نيبو « ةدارالاب
 "انملع ىفو- ٠ ملعلاب“ ملعلا :قلعتيال نأ كلذ نم .بجؤل“ « هلِيتق نم
 ٠ نويرصبلا ' هلاق ام لطبيام « .ملعلاب“ملعلا قلعت بوجوب

 ناك « دفق لعن نم كن مث» . . آني اتمإلا لاق
 (1):اتقوم نوكي.نأ نم دبالف « صوتضخم نيعم تقؤن ىف'هايا هئاشناب املاع“

 .ىتادي كلذ حوضوو + هب هملعو. هيلع ةرادتقا عم « تقولا كاذ ىف هعوقو"

 تقو:ىف ةعقوملا ةدارالا ءاوتساب ىفقي لقعلا مث + تارورضلا كرادم

 مساق + دارثال ةدارالا نأ ىلع مهليوعت لطبف « ثداوحلا نم اهريغو

 :هيلع اولوع اه ناف : (غ ) ”مهلقالد:تضقن ادقو - ةدارالا ىف مجطبخت 'ميينكتال

 .مهمالكو ٠ ةدارالاب مهيلع (9) لطب « ةدارالا ىلع صاصتخالا_ةلالد نم

 .ىلع لالدتسالا قيرط مهيلع دسنا: دقو .(1) ضقنلل' ليلعت كلذ .دعب
 00000 9: اةيرهس لاقت قابلا نيك

 ةدازالا دصقيو -.ط : مهيلع (5) طاداولق: (1)
 020 : مهليلخ (4) ط.: ارثؤم (*)

 ط : دقف (5) لطبي (6)

 ديلا



 ووك م4 لاق امك'نين اذه نوم نشركوبا غم ا لاق ئ

 .تناكو « نيغم تقول ثداحلا لعفلا صيصخت هاضتقا اذا  اديرم ديرملا

 .ةدارا ىلا رقتفت مل ناف +٠ نيعم تقو ىف ةثداح اهب ديرأ ىتلا ةدارالا

 :ةدارا ىلا دارملا ثداحلا رقتفي نأ ىغبتي الق + تقولا كلذي اهصضخت

 هب + هروتالا ع ةدارألل نأ نمدوححا اعد ء :قيعم ثقوب اهمضحت

 :« اذهل انليلد ضقتنا اذا : اولاق مهتاكو ٠ مهليلد ضاقتنا نم راذتعا

 ٠ فب جاجتحالا عوسيال ام. اذهو

 : مهل لاقي نأ : هب نوبلاطي اممو » ىلاعئاوتارماتمإلا لاق:

 ء' هسفنل ديرم )١( ىلاعتو هتاحبس .- ىرابلا نأ معزي نم ىلع نوركنت مب

 اننا : اولاق ناف ؟ مكدتع (7) هسفنل رداق ملاع (*) ىح هنأ امك

 « اقلعت ىّهتقي نانك اذا < نتقثلل تباثلأ مكحلا نال كلذ عنتمي
 .لكب املاع هنوك بجو كلذلو ٠+ تاقلعتملا (4) ةلمجب هقلعت معي نأ بجي

 تاقلعتللا 'ضَعَبَب سفتلل صاصتخا ل ذا (0) ةسقنل املاع ناك امل « مولعم

 (5) ناك ول ء دارم لكل اديزم هنوك بجوُي كلذ قاسموأ ٠ لضفعب نود
 « ةلطابلا مهتامكحت نم هوركذ ىذلا اذهو ٠+ هسفنلا اديرُم

 .« دجوت دق سفنلا ةفص (07) نال : ابومم نيركويارسغملا لاق

 هبحيو امئأ « مولعملاب ثداحلا ملعلا قلعت نأ قرت الأ ٠ قلعتلا معي الو

 ظ : ملاع رداق ىح (؟) ظن ىلاعتو )١(

 ط : ةلمجب (24) خ : هسكنن - ط : هسفنل ()

 طع: ناك ولو (3) خ ؛ هسقئيب  طظ : هسفئل (0)

 ادهوأ ٠ .لصألا نم ةطقاس .: .نوميم نب ركب وبأ رسفملا لاق )٠(

 :عوسبطلا داشرالا .ىلا عوجرلانو ٠ ىلاعملا ىبأ مامالل مالكلا نأ مهوي

 1و6



 لب .٠ هقلعت معي مل'كلذ عمو ٠ ملعلا سفن ىلا اعجار هنوك عم ملعلا سقنلا

 ذا ٠ لطاب اهقلعت معيال ةدازالا نأ مهؤاعدا مث ٠ دحاو قلعتمب قاعتي امنإ

 اذه ىقمهو ٠ تادارملا عيمجب ديرم  لووزع هللا نأ ؛ قدلالهأ 15

 اديرم - ىلاعت  ىرابلا نوك اوعنم مهنأل « ءادلاب ءادلا جلاعملا# نطوملا

 اضيأ وهو ٠ تادارملا عيمجل ديرم ريغ هتوكي حيحص ريغ وهو ٠ هسفنل

 + الفان
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 متركنا ليلد ىأب : مهل لاقيو » .ىاعئبوُثماحمالا لاق
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 نم ىلع نودرت ميو ؟ ضعب نود تاقلعتملا ضعبب ىسفنلا مكحلا قلعت

 صاصتخا ةباثمب اذهو ٠ هسفنل تادارملا ضعبل ديرم هنا ةيراحنلا نم لود

 (؟) صاصتخال : لوقين 1 لئاقل سيلو ٠ هنيعل هقلعتمب )1١( ثداحلا ملعلا

 « ةريع ىلا هتفاضا ةباثمب < داوسلا ىلا ةتفاضاو « داوسلاب ملعلا

 دحأ نيب ليلدلا اذه ىف مه و ابومم قبركبوبا سغللا لاق

 نوبجويف « هقلعت معي سفنلاب قلعملا مكحلا نأ : اولوقي نأ اما : نيرمأ

 ملعلا نأ : اولوقي نأ اماو ٠ تامولعملا عيمجي ثداحلا ملعلا قلعت كلذي

 « .قلعتم ريغ ملع دجوي نأ كلذ ىلع نوزيجيف < هسفنل مولعملاب قلعتيال

 هيف مهئاق « كلذ نم اولاق ايأو ٠ هل مولعم الو ؛ ثداح .ملع نوكي ىتح.

 ٠ نولطبم

 هذ قة
 اه اه

 انف ا

 هنوكي اندهشتسا دق : اولاق ناف » : كاعئاوباماتماللا ىق

 ط : هقلعتمب قلعتي ثداحلا )١(

 طا : .ماعلل صاصتخا ال (؟)

 ااا



 ملسق لاثمألا 'بربغو لالدتسالا يف :متمكحت: انلق ] مؤلغم لكب « املاع

 0 ١ [ مولعم لكب املاع ىلاعت :- ىرابلا نوك بجي امنا هنأ : متمعز.

 اقتعا مكموصخ بهذمن م (؟) متملع دقو ؟ هسفنل املاع ناك ثيح نم

 ©« ملعب ملاع - ىلاعت - ىرابلا نأ ىلا ريصملاو تافصلا توبت.

 : هولاق امع نودودصم ءالؤه ١ دوم نيركؤقبارسغملا لاق“
 ةولاق ام مهيلع لطب + تافصلاب لوقلا مهانمزلاو مهيلع انتبثا اذا اناغ

 ثيح. نم مولعم لكب املاغ هنوك بجو لجو زنغ هللا نأ نم هوعداؤ
 « ةدحاو ةروص ىلع ليوعتلاو ٠. ةيسفنل املاع ناك امئناو ٠ .ملع الب املاغ ناك

 + لالدتسالا ئف“روضق : دحا و' لاثموم

 هضقن اولوت « هوركذ ام مث » :ىلاعكاوتاءاحمالا لق.
 فسنمتي الو « هسفنل رداق:(4) - ىلاعت 2 ىرابلا : اولاق (") ثيح

 (0) ةرودقم ريغ دابعلا تارودقم ناف: ٠ رودقم لك ىلع اردآق هنوكب

 اوعنمو (9) ديعلل ةزودقم (5) اسانجا مهنم نورخاتملا تبثأ دقو ٠ هن
 (4) قلخي مل وأ دبغلل ةرودقم تنك ءاوس  ىلاعت - (4) هلل ةرودقم اهنوك

 قلعتت مل دابعلا تارودقم : اولاق ناف ٠ لهجلا : اهنم ٠ اهيلع ةردقلا هل

 ليحتسللاو ٠ .نيرداق نيب رودقم لاحتسا ثتيح نم « ميدقلا ةردق اهب

 ٠ هومتمزلا امع )٠١( مكناغوز مكيجنيال : انلق ٠ تارودقملا ليبق نم دعي ال
 هنن رودقم ريغ  ىلاعت ب هللا مولعم ىف )1١1( دبعلا هيلع ردقيسام ناف

 زودصقم ريغ اذ ذأ وهو - مَكدَتَع تاهديع هيلع ردقي نأ لبق « ىلاعتا

 « ةانركتب انج داقأ دقتعملا اذه :لمتحي الو هنأ

 0095-0-55 هيا نأ (13 الط نم داق 01

 : ئلاعت 2©6) ْ [١ظ 5 امنيح ()

 م ط :٠ تارودقم (0)

 2.2 طا برلل (4) ظ : تدابعلل (0)

 نع « مكناغوز )٠١( ط : قلخت مل مأ 5

 ط ا: دبع )١١(

 اذ

 ( :داشرالا جرش د84



 لج  اماع هنوك عجو امك ' بومعم نب كبوبا وو

 وك لاب امف ٠ هسقت ىلا ازداق هنوك عجور كلذك ؛ هسقن ىلإ

 ريغ دايعلا تارودقم نآل ؟ ةقلعت معي مل ارداق هنوكو « بوو

 يتي مل : ةلاصفنا هي اومارامو « َرْنِعَو لج هلل ةروفقم

 نوكت نأ ٌليحتسي لاحبلا و زوجنيال نيرداق نيب ارودقم نأ : اولاق نيح مهل

 هيلع ديعلا ردقي مل امب مهيلع رسكني هناف هولاق ناو اذه نأل « ارودقم

 مبهلاب امق نيرداق تيب رودقم عوقو ىلا هيف رمألا لؤي مث اذهف ٠ دعب
 لذحتسي هنأ : دبعلا ةردق هب تقلعت اميف اولوقي نأ مهتكمأ ولو ؟ هولاحأ

 .ملاه « كلذب كاسمتسالا :ةئكميف“« ٌرعو لج قرابلل ةردق هب قلعتت نا

 .لاهفأ عيمجل قلاخلا وه ٠ زعو لجن هللا نأ ىلع ليلدلا مهيلع مقي

 « اهجو انوري نأ مهنكميال هناف < هيلع دبعلا ردقي مل امامأو ٠ دابعلا

 ٠ هب دبعلل ةردقلا قلعت لبق « هب ارداق ىرابلا نوك قلعت هب عنتمي

 يف هاو [جاو هل"

 .مبكح !ذا لوقت نأ مهمزلن أاممو » - ىلاعئ اود ءاماتمإلا لاق

 ع لازيال اميف )١( ثداوحلا ماكحأ هيلع ددجتي - ىلاعت ىرانلا نآب

 ةب تماق : (؟) ولا: اولاق ناف ؟ اهتابجوم مايق نم حناملا امف

 : ٠ هثدح ىلع ليلدلا ىلا كلذ قاسني مث « اهدادضأ نعو (4) اهنع لخي مل

 :اهضئاقنب افصتم ناك .نأ ريغ نم ثداوحلا ماكحأب فصتي نأ زاح نا : انلق

 لازي ل اميف تثداوحلا هب موقت نأ نم عناملا امن ٠ اهب فاصتالا لبق

 .نآ زوجي ئحلا نأ : () مهلصأ مث ؟ اهلبق اهدادضا نع (5) ولخلا عم
 هانركذ ام لكو ٠ مهنم ءامهدلا بهذم اذهو + اهدادضأو ةدارالا نع ىرعي

 لا: هيا ) خ : ثداوحلا  ط : ةدارالا )١(

 الط 2: اهذض وع أن (2) ط : ول (9)

 ط : مكلضأ (5) انو ط : هولخ(6)
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  نييرصبلا ىلع مالكلا ردص ىف نيدوعوملا )١( نيلصفلا دحا ىق مالك
 تابثا ىف مهيلع درلا اماف ٠ اديرم  ىلاعت  ىرابلا نوكل ضرعتلا وهو
 ب هللا ءاش نا تافصلا تابثا ىف انضوخ دنع ةركذنسف « ةثداحلا ةدارالا

 « اهماكحاب ملعلا تابثا ىف دعب اناف (؟) - لجو زغ

 .ىرابلا نأ : ةلزتعملا لوق : ابوهم نير كبوبا ىغملا لا
 اوعي مهتم ركح + لحم ريغ: ىف يقله. ةففاح 8ةازاج ةيرم لغو لج
 توبثيب هلا نضرعلا توبث ىلع لدتسن ال انأ ىرت الآ ٠ هب ثداوحلا مايق

 .نأ اثملعو «؟ انكاس هانيدأآر نأ دعب اكرحتم رهوجلا انيأر املف ؟ ةماكحأ

 .نأ : كللذي ائملع « انكاس هئوك ىف هلاحل فلاخم « اكرحتم هنوك ىف هلاح

 ينقل رظوسكا ىلا تطل قال 39 فسكت ربع جالا ىلأ ,عميزقالاةقتاقتلا
 حمصي لو... نيكيش نيب عقت ةفلاخملاو دمتم رهوجلا .نآل الادهم ناكل
 1ذاق ٠ .ضارعألا توبث ىلع انلديو كلذ انلمحيف « هسفن ءىثلا ةفلاخم

 هشم تدجتو نمم + ةمكاق للع وجو ىلع :ةلدآ ةددجتملا ماكحتلا تناك
 .ةددجتملا تافصلا مايق نيبو ماكحالا .ددجت نيب قرف الف « ماكحألا كلت

 نعو اهنع لهي مل هب :تماق ولا« مهلوق هزم هلاضفناا هب اومارام ٠ هب
 .هونظ ىذلا وهو ٠ هثدح. ىلع ليلدلا ىلا كلذ غوسي مث « اهدادضأ

 لوقلا ىلا مهقوسن اناق ٠ اتلالدتسا ةمئاخبو . اتمازلا :ةمتتوه : ةلاصفنا
 اديرم هنوكب افصتم ميدقلا ناك اذا مث ٠ ماكحالا هيلع ددجتت نم ثدحب

 .تاس هاركب اهراك هنوكب افصتم نوكي نأ ريغ نم « ةددجتم تاداراب

 .نأ ريغ نم ثداوحلا هب موقت نأ نم اضيأ عناملا امف ٠ ةدارالل تاضقانم

 نم ىوسفو نأ نيجي اكم.ىحلا نأ: مهلصاا نم مه"؟ اهمقاقتي فمر
 هب تماق ول زعو لج ىرابلا نأ نوعدي مهلاب امف ٠ اهدضو ٠ ةدارالا
 .تابثا ىف ركذ امك ملكتلاو ؟ اهدادضأ نعو اهنع لذي مل ةثداحلا تادارالا
 .٠ تافصلا تابثا دنع مهيلغ دري ©« لحم ريع ىف ةثداحلا ةدارالا

 طا ظقنح © لجو وق 60 ط : نيمسقلا )١(
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 ىف

 ريصب .عيمس ىلاعت ىرابلا نأ

 ...يلاعتو (1):هناحبم-.قرابلا» ..قئيفيوثاماتمالا لق

 ٠ ءاوهآلاو عدبلا لها .بهاذم تفلتخاو < (1) قحلا لهأ دنع ريصب عيبعس

 (؟) .هناحبس  ىرابلا نأ ىلا .: نييدادغبلا نم هعابتاو « ىبعكلا » بهذُف

 .ىلع تامولعملاب ٠ .املاع هنوك نيمسالاب ىنعملاف « اريصب اعيمس ىمس اذا
 نم نوعدقتملا بهذو + ةيراجنلا نم فئاولد تبهذ كلذ ىلاو ٠ اهقئاقح

 .: اولاق امك ] هسفنل + ردصب (5) هنأ : اومعز مث « ةقيقحلاى لع ملاعدنأ امك

 :هنوكب ىنعملا نأ ىلا : هنباو « ىئابجلا » بهذو (5) [ هسفنت ملاع هنا

 ,عمسلا ةقيقح نآ : امهلصأ نمو ٠ هب ةفآ ال ىح هنأ : اريصب اعبمس

 « ابئاغ امهتقيقح (8) ىهاضي « ادهاش (1) رصبلاو

 .نا : هلوق ىف « ىبعكلا » انآ 34 بومم سر كوتا ىغم لالا

 < املاع هنوكب هفصوك ؛ اريصي اعيمس  زعو لج  ةتوكب ىرابلا فصو

 .؛ زيزعلا نآرقلا انم دحاولا ملعي امك « رمالا .ملعي دق ملاغلا : هل لوقن اناف

٠" 
 ط : لقعلا (©) خ : و هناحبس

)١( 

 ٍط :اومعزو (5) - . 2 2 لظ* ئلاعتا
)"( 
 ظل : نيصب عيمس هنأ 0(

 . ط طقس : هسفنل ملاع هنا : اولاق امك 3(

 .ط : ىهاضي' (8) >2 طع ريصبلا عيفسلا (1)

145 



 هنوك لاح ىف نكي مل ارمأ دجتسا ؛ كلذ هيلع ىلت اذاف ٠ هنم ةروساوأ'

 ءذه نع « ىبعكلا » كلذ دنع لاسيف ٠ ملع .ديزم كلذ نوكيو « املاع.

 زعو لج هللا قح ىف اهتبثن له ٠ ملاعلا ىلع عماسلل نوكت ىتلا ةدايزلا
 نكي ملو ٠ قحلا لها قفاو زعو لج هللا قح ىف اهتبثا ناف ؟ اهتبثن دلوأ

 ىنكت ,ملاعلا ةلاح نأ : معزو « هلطبأ ناو ؛ كلذ ىف فالخ مهتيبو انئييع

 1 نآرقلا مأ انملع اذا انلاح نوكي نأ ىغبني : هل ليق ٠ عيمسلا ةلاح نع

 نان نيلكاقلا ةرصبلا ةلؤالعم نم نومدقتللا| امو - اهلاتعمس اذ انلاسك"
 وه :.ءالؤه ىلع درلا ناف ء هسفنل ملاع هنأ امك « هسفنل عيمس ىرابلا

 عملا عنا + :ييفابجلا لوق اهون + ىعايسو - فاقسلا ةاقح_ىلع ةرقا
 ىفن ىلا باهذ وهف « هب ةقآ ال ىذلا ىكحلا وه « ادهاش « ريصبلاو.

 قو + ينس ريغ هعتيو انين. قاووجلا نعي هوعاتاقاد ,هارعألا
 ممصلا فرصو مدع ىلا عمسلا فرع ولف ٠ ريصب ريع هضعبو اريصب هضعب.
 ناك نأ دعب كرت اذا مسجلا نأ : لوقي نأ لئاقلل زاجل « ةفآ دوجو ىلا+

 كلذ مزليو ٠ هنم مدع نؤكسلا نكل ٠ هيف دجوت مل ةكرحلا ناف « انكاس

 ىللع ليظب قيد مل ضارعألا اضف  مل'اكازو .٠ داضتيالا ىح ضرع لك نش
 ( اهيلع ضارعالا بقاعت نم هلا اهقودح ملعي هل ذا < رهاوجلا ثودح
 : ؛بابلا اذه سسكا « داضت كلاته نكي مل ذاو ٠ اهنع اهورغ'ةلاحكساو

 عمسلا نأ اوضق نيذلا ةقسالقلا نم مهمدقت نم اوضقان ءالؤه نأ مث

 :«طحأ ام اوظفت ”مهلؤهو-" . “نافع نيس ممصلا نأو © ناكلم رصبلاو

 .٠ كومو # ايلكع كفلؤز هلغح ا!كاويدهي 5 ندع : ةدوعود ةكلح قككو]
 ٠ ملاعلا ثدح ىلا قيرطلا دادستا ىلا ىدؤي امل نالطاب اندنع نايارلاو.

 ان ىلا ا هك اه ه6 © ا 8

 ىلادعت ىرابلا نا ىلع ليلدلاو » .: اعباء اتمإلا لاق
 قيس امك ل اح ةقوك ىلع الاد لاعفألا نأ ؛. ةقيقحلا ىلع ريصب عيمس:

 نع جرخ. اذاو + اريصب اعيمس هنوكب فصتي نأ زوجي ىحلاو - هريرقنت

 ااا



 (؟) نيدضلل لباق لك ذا « )١( افوؤام هفاصتا مزل + اريصب اعيمس هنوك:

 . ةلاحتسا ررقت اذاو * امهنع ةولخ ليحتسي « امهنيب ةطساو ال لدبلا ىلع

 ةلالدلا ريرحت أدهف ١ اريصب اعيمبب هنوكب هفاضتا ررقت ؛« افوؤام هنوك

 26 (م) ع اهنع .تالاصقنأو « ةلئسأب نيبتي 1 اهنم ضرغلاو

 « لحملا اهلبقي هل ةححصم ةاسصلا : دوهيم نبركيوا فلا لاو

 مل «”ايج .نقودلاا لل ةامجلا نأ : كلذ ليثمتو ٠ .لحملاب هفاضتا دتع الا

 ٠ كلذ ريغو © رضبلاو عمسلاو لهجلاو ملعلا نم ىجلا هلبقي ام لبقي

 دبالو ٠ هدضوأ رصبلاو « هدضوأ عمسلا لبق ةايحلاب لحم فصتا اذاف

 ةلاحتسال « ايح هنوك ىلع لاعفألا تلد دق زعو لح - فرابلاو كلخ نم

 نالامك امهو « رصبلاو عمسلل الباق نوكي نأ بجوق ٠ تيم نم لعف دوجو

 قحاأ + قالطالا' ىلع :لافمكلا هن يذلا دوجوملاف :٠ قولخملا قح ىف

 هكلاو ناضيقن امهنأل ٠ امهدض لبقي نأ هيلع ليحتسي ذا . فصولا اذهب

 + وهلا هلال © :كلذا قع.نيسقتم قو لمع

 ا ا
* 8 #» 

 ال الا

 مكمااك متينب دق : لئاق لاق ناف » : ىلاعل اوبارماتعإلا لاق

 ميف « اريصب اعيمس هنوكب فاصتالل (5) ىلاعت ىرابلا لوبق ىلع < اذه
 هيلع (6) ليحتسم ىلاعت ىرابلا نأ معزيو + كلذ ىبأي نم ىلع نوركنت

 : انلق ؟ ناؤلالا :لوبق هيلع ليحتسي امك ٠ امهدادضأو رصبلاو عمسلا لوبق
 ررقت اذاو ٠ رصبلاو عمسلاب فاصتالل لباق « .ادهاش ىحلا نأ حضو دق

 1 « ميسقتلاو ربسلا قيرط (1) كلّسم انكلس كلذ

 ج : نيدضلل  ط : نيضيقنل (؟) , - -اط 2افوك )د

 ط طقس : قيرط - ط : كلسم (5) طا : 'ليحتسيا (0)

 الت



 "٠ حضاو نيب مامالا هركذ ىذلا : كوصم نبركوبارتسغملا لاق

 .ىهو - رصبلاو ممسلا فاصضتالا لبقت ال + مسجلا ضعب انيأر اذا كلذو
 ثحبنو ريسن اناق  ةايحلا 4د تماق ام وهو  هلبقي اهضعبو تادامجلا

 ىلا كلذ عجري ال : لوقتو ٠ رصبلاو عمسلا لوبقل ةححصملا ةفصلا نع

 مسجلا نوك ىلا كلذ عجز ىل ذا ٠ لطاي اذهو ٠ امسج مسجلا نوك
 : مسج وه ذأ ٠ ىحلا هلبقي امك « رصبلاو عمسلا ذامجلا لبقل 4 امسج
 .ناف ؟ ضارعالا ننع هتيرعت ةلاحتسا ىلا كلذ عجري له : لوفن كلذكو

 ريسلااتعبتت [اذا] امئاو ؛ مسج لكمّزلي فضولا اذه:نآل ٠ حصي ال اضيأ اذه

 : ريصيلاو عيمسلاب رصبلاو عمسلا مايق ححضت ةفص دجن مل « ميسقتلاو
 : رصبلاو عمسلا لوبقل ةححصم ةايحلا تناك اذاف ٠ هب ةايحلا مايق الا
 1 لقا معلا ئه اهغ ضيللو » ممصلا دس اديك عمسلل قآااةنملعو
 دحأ نع ولخيال _ امهداذضأو رصضيلاو عمسلا لبق دقو  ىحلا : كلذ دعب

 .نوكي نأ اماو « :ازيبضي اعيمس قوكي نأ امأ ٠ .نيدفلا
 رصهؤجلا نأ ىرت الأ ٠ ضارعألا رئاس ىف كلذ لوقن امك ؛ ىمعأ مصأ
 ءده نم دحاو نع ىرعيال + ضايبلاو داوسلل وأ نوكسلاو ةكرحلل لياقلا

 ناك « رصبلاو عمسلل ىحلا لوبق ةحص ىف عزاتم انعزان ناو ؟ دادضألا

 وص ةلاطشتباب ملعلل ادسو + نفارعألا :تاقا ةسقن ىلع ةكم"الدسع كلذ
 ٠ ضارعألا نع رهوجلا

 هه 8 ان ف اب

 ىلع ليلدلا ام : ليق ناف » .٠ كاىئاوثارماتمإلا لاق

 يف هيلا ءاميالا قبس دق اذه ناف + يضازعالا نع رهوجلا ورع عانتما

 ا )١( « ؟ دقتعملا لوأ

 .ماكحاآا نع ءىثلا..ورغ عانتما ىلع ليلدلا ام :-ليق ناف )١(
 ورع ةلاجتسا ىلع لديام لك : انلق ؟ داحالل هلوبق زاوج .عم: ء .دادنفآلا
 ,ىلا فاميألا .قيس.دقو +..كلذ ىلع كيلد وهف + .تآداضتملا .نع نهاوجلا
 ط : دقتعملا لوأ ىف « كلذ
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 .ضارعألا بقاعت نا مدقت دق : لوميم نسركيوياميغملا لاق :

 .كلذ نآل « نادضلا عمتجي مل اذهلو ٠ لاح لك ىلع رهوجلا مزلي رمآ

 دحاو نع رهاوجلا ىرعت ال اضيأ كلذكف ٠ بقاعتلا .مكخ- ىلا عجري ناك

 : .ىذلاو ٠ رهاوجلا نع ضارعألا نم بقاعتلا مكح لسرتسيل « .نيدضلا نم

 ش رسل يو .ةلطبت# جامتجا زيجي نم. مكح ئف ىه.5:بقاحتلا اذه عنمي

 5 ٠ بقاعتلا كلذ لظبأ نيح

 ري ©

 :: مكليلد ناكرا نم : ليق ناف» . : ىلاعم اوباماتمالا لاق
 ةمف ٠ رصبلاو عمسلل ةداضملا تافآلاب - ىلاعت  ىرابلا فاصتا ةلاحتسا

 ٠ نيملكتملا مالك هيف رثك امم اذهو (؟) ؟ كلذ ىلع )١( مكليلد
 .دق ذأ ٠ عمسلا ىلا ءاجتلالا الا « لخدملا اذه ىف هوركذ امم ىضترن الو

 -قرابلا (4) :سيدقت ىلع ىلاعت # هللاب نمؤم لكو (7) ةمآلا تعمجأ

 7.« صئاقنلاو « تافآلا نع - ىلاعت

 ب زعو لج  هلالا نأ مولعم “ بوه نبرحجوبارسغملا لاق

 .لضفملا نأ : ملع دقو « دوجولا دوجيو هل نأ امك ٠ دوحرولا ىف لامكلا هل

 .ناك اذاف ٠ هدض نم لمكأ عيمسلا كلذكو ٠ لضفملا ريغ نم لمكأ ادهاش

 صصخملا ىلا راقتفالا صقنو زئاج مهدوجوو « قولخملا قح. ىف الامك اذه
 .ىلوأ لامكلا تافصب قحأ زعو لج ىرابلا نوكي ناف ©« نيب رهاظ مهيف
 ,مامالا اجل امثاو ٠ .نمؤم لك سفن ىف رقتسم رمأ اذه مث ٠ ردجاو
 قيزعلا باتكلا ناك, ناو < عامجالا ىلا اذه ىف لالدتسالا ىف ىلاعملا وبا

 طظ : اذه اتلق (*)» ١ >3" ط : ليلدلا )١(
 ج : سدقتا - ط : سيدقت' (8) ط : ةمقألا (*)

0 
 لا

 نا



 نولواتي عدبلا لهأ اف كب ريصبلا عيمسلا -ئ داعت ىرانلا افصوب درو دق'

 ٠ قبسام ىلع ملعلا ةلزنمب ةرات هنولعجيف « قبسام ىلع ريصيلا عيمسل |!

 ىظهو * عامجالاب جتحا ع ليواتلاب هيلا نرظن امبر « ارهاظ كلذ ناك املف

 :٠ ةيعطق عرشلا دعاوق نم ةميظع ةدعاق.

 القع لديال عامجالا : ليق ناف » :٠ ىلاعئاوباءاتمالا لاق .
 هلامف ء هقرط تبعشت ناو عمسلاو « دايلد هنوك ىلغ ) عمسلا لد امئاو
 ىلع لدست ال لاعفالاو ٠ قحلا هلوقو « قدصلا - ىلاعت - هللا مالك

 رصبلاو عمسلا تابثا ليبسك « هتابثا ليبس لب « مالكلا

 ىلا هتايثا ؛اندنسأو « هسفن مالكلا ىف ةبلطلا تعقو ولف ٠ هركذنس امك

 ثيبتيال ىذلا (؟) عامجالا ىلا ةفآلا ىفن ىف انعجر مث + ةفآلا ىفن

 مدقت دعب الا : تبثي ال امب مالكلا تابثا نيلواحم انك (*) « مذاكلاب الا

 « زجعلا ةياهن كلذو ٠ (4) هيلع مالكلاب ملعلا»

 : لاقي نأ لاؤسلا اذه ريوصت 7232ج
 دومم نب كيو: هلال

 ريكا لاقي سنا تق, يصل سلا ا“
 0 خدي لوقير

 ةلق 2 كنك صقن صرخلاو ىَحلل لامك مدلكلاو صرخلا وط ىذلا

 سل فصتيسال د لج تدع نأ ىلغ ةمآلا تعمتدجا
 2 اذافا

 : 0 يع حمم و لا 1 لل ل اس ةيفلالا

 اذاؤ ٠ ارداق انا زغو لج هنوكب تطيترا امك هتابثاي ةيهلالا طبر 3

 ٠ هيأر ىلع القع مولعم هللا مالك ذا « لاؤسلا نع هب لصفنا اذه حص

 ف 2 +

 خ : عامتجالا (9) خ نم طقس : نيسوقلا نيب ام )١(

 ط : هيلع (4) ٍدط : انكل (*)
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 ىلع لدتال تازجعملا : ليق ناف » :؛ ىلاعئاوباماتمالا لاق

 ثيح نم لدت امناو ؛ ةيلقعلا. ةلدآلاةلالد + اهنايعأل ءايبنألا قدص.

 - تازجعللا باب ئف هركذنس ام. ىلع  لوقلاب .قيدصتلا ةلزنم )١( لزنتن
 (؟) لوق لحم لني .هنآل .٠اهجولا اذه نم لدي زجعملا ناك اذاف

 ؟ لوق ةلزنم هلوزن : هليلد -هجوو © لوق ىلع زجعلا لدي فيكف ٠ قدصم

 ىهدا نم.نافا« ليئمحتلا دنع نيبتي قحلا نكلو ٠ () لييخت اذه : انلق
 لوسر هنأ ىعداو <« داهشألا سوعر ىلع ماقو « كلم لوسر هنأ لذحم ىف

 ةيآ : لاق مث + عمسمو + كلملا نم ىارمي < باغو دهش نم ىلا كلملا

 فالاخ. ىلع لعف « دعقيو موقي نأ كلللا ىلع تحرتقا اذا ىنأ : ىتلاسر

 ٠ كلملا هقفاوف « حارتقالاب لاق ام (4) ىلع بقع مث « هنم داتعتلا

 دي.قو ٠ لسرملا نم :اقدضم ةلوسر:هنوكب ملعلا ىلا سلجملا لهآ رطضيف.

 مالك ىفني نم شلجملا رضحني .دقو ٠ املكتم لسرملا نوك مهضعيل رطخيال
 كرد ىف نورضاحلا .ىوتسسي مث « تارابعلا الآ مالك ال نأ دقتعيو « سفنلا

 ملعلاو ٠ كاذ ذا“ همااك نع لوهذلا ىف دعو عمم ةلوسد هتك ملعلا

 : مرد كلذ ملعاق ٠ هب

 الصف (*) انفل ١ انكلو + كثقتعملا أه رادقمب قيلي ال لصفلا اذهو

 ليبسو + قيفوتلا هللابو + دقتعملا اذه ةانمض ٠+ ءالمالا ووذ فرعب

 تاسبنتا ليبسك + املكتم اغيمبا .- ىلاخت ا (9) هنوكي ملعلا تاتا

 نآ لبق حضتيال هنم (ا/) دمقملا نكلو * اريصب اعيمس هنوكب ملعلا

 « هيركنم ىلع دريو < سفنلا مالك (1) تبتي.

 ط : لوق (؟) ط : لزنت )١(

 لح : ىلع (غ) ٍط : سبلم ليخم (*)
 : ءالمالا ووذ فرعي الصف انفلا ط : ءالمالا ىدل ردقت الضف (5)

 َح - ةدائمضق:

 ط: املكتم ىلاعت ىرابلا نوكب  خ : املكتم ىلاعت اعيمس هنوكب (1)

 لال هروثا ب ::تمكق () خ : دصقلا (1/)
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 -« .مامالا ركذ امك لاؤسلا اذه بوم نبركيوبا سغم ا لاَ

 .سيل ةلاحم ال تازجعملاو [ تازجعملا ىلع 1 همهف ىلع ءانتعالا فقوتي

 ؛ كلذك رمآلا ناك ولو اهدارطأ بجت ىتلا  ةيلقعلا ةلدألا مكح اهمكح

 ٠ هيدي ىلع تقرخنا نم قدص ىلع لاد ةداعلل قراخ لك نوكي نأ مزل

 ٠ ىلع لدت الو + .ةداملا اهب قرخنت تاماركلا .ناف ٠ كلذك رمألا سيلو

 ٠ تازجعملا ىف ىتأيس .ام

 : لاق ٠ .نسلجملا لهأا ىلا هعلاسر :ئداق : .لفاح- كلملا نسلجمو قلم

 .ىلذع دعقيو « هسلجم ىف موقي نأ هيلع حرتقأ ىنا : كلملا ىلع ىقدص ةئآ

 .ملعلا ىلا نورطضي سلجملا لها ناف « دعقو كلملا ماقف هتداغ قالخ

 دصق كلمألا نأ نوملعيو « ةلاسرلا نم هاعدأ اميق ؛ لوسرلا قدصب

 نمو « هتبثآو « سفنلا مالك ملع نم هيف كرتبشي رمأ اذهو ٠ هقيدصت

 ىرورضلا ملعلا نأ ىلع : كلذ لدف ٠ اتاوصاو افورح الا < امالك تبقي ال

 .هيدحت قفو ىلع تءاجف « ةزجعمب دحتا اذا « ىبنلا قدصب همالك عقي

 .نكلو ٠ لوقلا ةلزنم ةلزان ةزجعملا تتاك ناو ٠ كلذ ىف نوكشي هلو

 -هلابب رطخي نأ ريغ نم ةداعلا قارخنا لصح. نمل ئرورضلا ملعلا .لوصح

 ,ىلاعت ىرايلا نوكو ٠ ةرورض رظن اذه نا ىلع عطاق ليلد. ©« سفنلا ماك

 :هتوك هنم ملع ىذلا هجولا ىلع © ةنع صقخاقنلا ئفنب ملعي امنا «© املكتم
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 لصضف

 خلا +٠ :ماشو:قئاذاهنأن .نلاعت ت- ىرابلا: فصوق ال هنأ ىف

 )١( برلا متفصو دق : ليق ناف » : ىلاعئاوتاماتمالا لاق.

 تاكاردا ادهاش:تبتي مث + ناكاردا رصبلاو عمسلاو +. اريصي اعيمس هنوكب

 « حئاورلا ليبقي قلعتي كارداو < موعطلا ليبقي قلعتي كاردا : امهاوس

 نوئفصت لهف + ةنوشخلاو نيللاو (؟) ةدوربلاو ةرارحلاب قلعتيا دق رداو

 هفضو (*) ىلع نورصتقت مآ تاكاردالا هذه ماكحاب  ىلاعت برلا

 انذنع هب عوطقملا حيحصلا : انلق ؟ اريصب اعيمس هنوكب
 هق صو بوجو

 ىلع لد امف ٠ ةقآ وهف « دص هيقني كاردا لك ذا (4) كاردالا ماكحاب

 (5) بوجو ىلع لاد وهف « رصبلاو عمسلا (5) ماكحأب هقصو بوجو.

 ظ ظ ٠ تاكاردالا ماكحاب هفصو

 + اسمال اقئاذ. اما هنوك- نع #.ىلاعتو .هناحئس .-. نرلا شقتي مث

 ٠ اهنع ىلاعتي برلاو + تالاصتالا نم بورض نع ةئبنم تافصلا هذه ناف

 ةحافت تممش : لوقي ناسنالا ناف ٠ :تاكاردالا قئاقخ- نع ءىبنتال ىه مثن

 ةباثمب كلذ. ناكل.« .كازدالا ىلع الاد مشلا .ناك ولو ٠ اهخنيو كردأ ملف

 قوذلا ىف لوقلا كلذكو ٠ هكردأ ملو اهخيز (1) تكردا : لئاقلا لوق.

 © سمللاو

 ىف تاكارذالا هذبه .نأ : ملعا نوم نب روب ار سغملالا3

 لاصتالا .ىلع لدي ام-اهنمو ٠ عامجاب لاضتالا :ئلع لدي:الام اهتم ٠ انقح

 نمجأ ىذلا اماف ؟ لصتي ال وأ لصتي له... هيف فلتخي ام اهنمو ٠ عامجاب

 ُّط : .ةدوربلاو 0( ظ ط : ىلاعت ىرابلا )١(

 خخ : كاردالإ,() خ : هنوك ىلع (*)
 ط : ٍبوجو (5) خ : مكحب بوجو (0)

 خ : اهكردأ ملو احيرب تكردأ (197)
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 .تاوصألا نأ ىري نم ىآر اذه + عمسلا وهف « هيف لاصتا ال هنأ ىلع

 [ذا] سمللاو قوذلا: وهف .”كالاصتاب نؤكي هنأ ىلغ قفتملا امأو ٠ ضارعا

 فلتخملا امأو ٠ سوململاو سماللاو « قوذملاو قئاذلا نيب تالاصتا نم ديالا

 تدبو كيب :لاجكا 4 رصَتلا نأ 3: ةكبلا لهأ بهذمف ٠ يقلل سيلا هع

 ٠ مومشملا نيبو هثينب كاصتا ال « مومشملا كلذكو « رصبملا

 كلذ دنعو « رضبملا ىلا ةغشأ ةينيع نم لصتت رصبملا نا ةلزتعملا تلاقو

 كلذكو زعو لج هللا هتؤزر تابكا ىف نيبتتس ةلأسملا هذهو ٠ هكردي

 ترش كل قو. مشلا ةساح ىلاةفيطل ءازجأ هنم لقنتسمومشملا نا : نولوقي

 ءاغصاو رظنو كارداو ةساح ىهو ٠ ظافلأ ةسمخ انه نأ : ملعأو ٠ ةحئارلا

 .نابقداعلا- زعو لج هللا ىرجأ ىتلا « حراوجلاىلا ةعجارةناحلاف ٠ مشو
 :« تفلتلاو لماتلا نع ةرابع نيظفللا دحأ مشلاو زظنلا كلذكو ٠ اهي سحب

 ”:كاردالاا سفك نع ال'+ ةطكارلا .كاردا ءاعدتسا نع ةرابع ةيناقلاو

 :تممشو م لالهلا زأ ملف + .قفاألا ىف ترظن لوقت كنأ : كلذ ىلع كلذي

 :هذه نم فصتي امنا .زنعو لج :ب ىرابلاو ٠ هحير :كردا .ملف « .كسملا
 .ىنعم لك امأو ٠ لاصفتا الو لاصتا نع ءىبنيال ىذلا < كاردالاب تافضلا
 'امئا لاصتالا نآل » هيلغ لاحم كلذ ناَف ٠ ؟لاصتالا أدع هتغ'ةَرابغلا ةكعلأ

 صقن ةدضو 0 كردملل :لامك اهلك تاكارداملا ةذهو 5 ماسجالاب نوكي .

 :فنآألا نشحالاو ةنوشخلاو نيللاب نحي ال رودخملا نأ ئرت الإ ٠ هيف

 ئذلا وهو ىهلالا كلذك ٠ مشلا ةهيركلا الو ةجيرالا ةحكارلاب سحب ال

 1 ةحرذللا ريغ نم تاموعطملا كم' ةيذللا هل زيمتي ملف )6 ةتاهل .تبيصأ

 .نوك ىلا لقعلا ئفتقي ل كاردالا ناكو .« صكاقنلا ةذه دادبهأ تناك املف

 ناك * ةداع ىرجس .كلذ ناك انناو 2: :ةبوجرو ىف طرش تالاصتآلا كلت:

 تا لهو لجل اح ع تاكردملا ع حس ىلاعت ىرابلا

 اسهضتاقت هل انتيكأل « تاكاردالا هذه هل تبثن تبثن مل ولو**“ تالاضتالا نع
 ٠ -صئاقن ىطهاو اهدادضأو

١ 



 لإ

 دوجولا رمتسم قاب برلا: نأ ىف

 رهتسم قايددا كاست. هيرلأ ظ .:قاعئاوباماتمإلا لاق
 .ىضتقي « تافصلا :ىف .مذاكلا هيلع ىنبي ىذلا بيترتلا ناكو ٠ دوجولا

 ناف ٠ .سفنلا تافص ركذ ىلع ةلمتشملا باوبألا ىف ةفصلا هذه دعت نأ
 ماكحالا نم ايقاب هنوك سيلو + )١1( هسفنب قاب ىقابلا نأ : هيضترن ىذلا
  .ىلاعت هللا ءاش نا دعب نم كلذ حضونسو + ىناعملا اهبجوت ىتلا
 ٍفوجوو « ةمدع ةلاحتساو  زغو لج  ىرابلا مدق ىلع لدام لكو
 ةينغم عمل هانركذ ىذلاو ٠ ايقاب  ىلاعت  هنوك ىلع لاد وهف « هدوجو
 .تابثا ىف ضوخن نآلا نحنو ٠ (*) تافصلا ماكحاب (؟) ملعلا تابثا ىف

 « (5) ىلاعت هللاب نينيعتسم ٠ اهماكحأ .ةبجوملا تافضلاب (4) ملعلا

 هلق نت زعو لج - يرابلا : ابومم نبر كوبا و

  ةمدع لاحتننا اذاو. ٠ همدع ليحتسيف « قناه كيو ء:ةوجولا هلل بجو
 ..ىلا عجنري له“ ٠ ءاقبلا ىف ةمكآلا“ تفلتخا مث ٠ هوؤاقب  ةلاحم ال  مزل

 «نسحلا ىبأ خيشلا» بهذمف ؟ هيلع ا ىلا عجري وأ « ىقابلا تاذ

 2 ٠ ىقايلا تاذ ىلع ةدئاز ءاقبلا نأ

 هتودح لاح ىف ثداحلا نأ كلذو : نعحلا وبا مامالا لاق

 ,ىف رهوجلا : لوقت امك ٠ ايقاب ىمس هدوجو رمتصا ناو ؛ ايقاب سيل
 ةنوكب اثملع « لاح ىنأث ىف كرحت اذاف ؛« اكرحتم نوكيال هنوكس لاح

 ظ : مولعلا (؟) ط : هسقئلا )١(

 .> : تافصلا ماكحلب ملعلا (4) ظ : ةيجوملا تافصلا (*)

 طا: لجو زع (6)

 للا



 ىذا ىف ايقاب هنوكب اضيأ انملع كلذك ٠ هل ةكرحلا توبك + اكرحقم.

 « ركب وبأ ىضاقلا » بهذو: "٠ ءاقبب قاسي هنقأ' ىلع « ةدوهتو لاح

 لاق ناي هنع لصفنا لاؤسلا اذه مزلا املو هسقئن قاب ىقفابلا نأ ىلا

 مزلق انكاس هتوك لاحن ئف هل فلاخم « اكرحتم هنوك لاح ىف رهوجلا“

 ؛« هدوجو لاح ىناث ىف ىقابلا رهوجلا امأؤ ٠ ةدئاز ةفصل نوكي نأ.كلذ-

 ريغت الو هلاح فلتخي مل « هدوجو لاخ لوأ ىف ناك ئذلا رهوجلا وه

 مزلل <« هب ةمئاف ةفص هل بجؤي' « هيلع ثاقوألا دات اق رقع د نإ ْ

 ءاقبلل فلاتم ءاقن « ةدوجنو- لاك نم ةثلاثلا ةلاحتلا “يف -هب موقت نأ:

 ؛ لئاق كلذ لقي مل امو « عيارلا نامزلا ىنف + اضيأ بحي ناك مك » لوألا

 ءىش ىلا ال ٠ ىمسملا ةيمستو ٠ كيقاولا فضو ىلا كلذ عجري نأ مزل:

 مدقلا نوكي نأ اضيأ مزلل «٠ ئنعم ءاقبلا ناك ولو - ةفوضوملا تاذلاب مكاق

 للا دبع ١ ناك ناو « نسحلا ونأ حيشلا » هب لوقي الام اذهو ٠ ىنعم-

 ءاقبلا نأ معز نم لوق ؛ هب در امن دودرم وهو ٠ هب لاق دق « ديعس نب

 ةقملا نأ : هل لاقي: نأ وهو ٠ راكذا ديزم هيلآ اضيأ هجوتنو + ةفض

 لوأ ال ىذلا هانعم مدقلا .نآل ؛؛ ىفن ىلا عجبري مدقلاو « دوجو.ىلا عجرت.

 ظ ؟ ىفنب' اتابثا رنمقت فيكف + ةدوجولتآ
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 ظ تافصلاب ملعلا تابثا يف لوبقلا

 -. ىرابلا نا قحلا لها بهذم » :٠ ىلاعئاوباماتمالا لق
 ةردقلاو ميذقلا ملعلاو ةميدقلا )١( ةايحلا هلو ٠ رداق ملاغ ىح  ىلاعت
 (؟) لها نم مهعبات نمو ةلزتعملا تقفتاو. ٠ ةميدقلا ةدارالاو ةميدقلا
 هفصو نع ريبعتلا ىف مهؤارآ تقلتخا مث ٠ تافصلا ىفن ىلع ءاوهالا
 ٠ هسفنل رداق ملاع ىح - ىلاعت - هنا : نولئاق لاقف + تافصلا ماكحاب
 : هسفنب 1 هل ةتباك ماكحألا هذه - اولاقف ٠ ىرخأ ةرابع نورخآ راتخاو

 « ةلاح ىلع هنوكب تاذأل (") [ ةتباث ماكحألا هذه : ىئابجلا نبا لاقو

 بهذو ٠ ارداق املاع ايح هنوك هل بجوت ةلاحلا كلتو ٠ هتاقص صخأ ىه

 ملاع ىح  مهلوق نع ىلاعت ىرابلا نأ ىلا تافصلا ةافث نم نوبهاذ

 ىف ضوخلا ىلع مدقن نأ ىرن نحنو ٠ هسفنل الو للعل ال + رداق
 ىلع درلاو لاوحالا :تاسبثا ىلع امهدحأ لمثشي + نيلضف جاجخلا

 (4) ماكحألا نم بجاولا ليلعت زيوجت ىلع ىناثلا لمتشيو ٠ اهيركنم
 6 جاجحلا ىف امهدعب انضخ « ازجن اذاف

 0 5 دا
 ىرايلا تافص ىف قحلا لها ١ كوعم نب كوبا فلا

 نيب نأ : اوملع مهنأل ٠ لوقعلا هيضتقت ام ىلع نوراج  زعو لج

 ةدذص نم دحاو لكل ديذاف © تايفاضا ةقالغ « مولعملاو ملاعلاو ملعلا

 ؛ هب طبتريو « مولعملا ىلع ملاعلا لدي امكف ٠ اهرئاس نمضتت نأ ظافلألا

 كاذلا ىلع اهتدايز ىقت : تافصلا ىفتي دوصقملاو  ظ : لهأ 7 ط : هل ١(

 لح طقس ٠ ةتباث ماكحبألا هذه ىكابجلا نبا لاقو ٠ هسفنب هل ()

 خ : ماكحالاو (8)
 ١
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 بلولح « ملعلا نع ملاعلا لزُح نمو ٠ ةلاحمال ملعلا ىلع لدي كلذكف

 * 2 ٠ مولعملا نع ملاعلا .لزخي نأب
 تقتسشا ىقلا ىناعملا قمضتت نأ ةقتشملا مامسألا مكحب نأ : اضيأ مف

 لحي مل نوك ىلع ٠ ظفللا اذه لديف ٠ داوس : لوقن انأ ىرت الآ ٠ اهنم

 هنانيق ةةائرب عش كاوشلا لع لديق +: هلوسا اذه +.قوقع منغ لحم ىف
 مم .هنم تقكقا ام ىلع اهتكالد نم هقسفللا ءاسنألا ىف .ديداق .٠ .لدفتب
 ىلع لديال رداقلاو « ملعلا ىلع لديال ملاعلا نأ : معز نمف ٠ ةدايز

 مكح ابضيأ لطبأو « تافياضتملا نيب ىذلا مزالتلا لطبأ دقق ء ةردقلا

 عم م هئم تقتثشا ام ىلع لدت نأ اهل بجي ىتلا ةقتشملا ءامسألا

 كلسم:تافملا ىقت ىف اوكلط امنا ةلزتعملا نآ : ملعأو ٠ ىتعم ةدانز
 رهظي تافصلا ةاقتو ٠ ءالؤه اهافن امك تافضلا اوفن مهناف + ةقسالفلا
 ٠ .دوجوم هنأ ب زعو. لج. هلل لوقت اناق ٠ رظن ىتداب مهلوق نالطب
 وه انلوق هيلع لدي ملام ىلع ملاع وه انلوق انلديف ٠ ملاع هنا : لوقت مخ
 ٠ ةداايز عم دوجوم هنأ ىئطعأ « ملاع وه انلوق ذا ٠ دوجوم

 نوكت نأ الآ قبي ملف .« .تاذلا نسفن ,ىه نوكت نأ حصيال ةدايزلا كلتو

 م.هزلي تافصلا ىفن نمو + ملعلا وه دكازلا كلذو ٠ دوجولا ىلع ادئاز

 . ىلاعت  ىرابلا انلوق نيبو « .دوجوم انلوق نيب قرف ال : لوقي نأ

 هئادب نم بيرق « ىرظن ملعب ةمولعم « نيظفللا نيب ةقرفتلاو ٠ ملاع

 ٠ لوقعلا

 ٠ ريبعتلا ىف اوقلتخا «٠ تافصلا ىفن ىلع اوقفتا امل ةلزتعملا نا مث

 ىسح هنأ : نورخآ راتخاو ٠ هسفنل رداق ملاع ىح هنأ : مهضعب لاقف

 لج - ىرابلا نا : مهلوقب مهدارم ناف نولوألا اماق + هسفنب راداق ملاع

 نع هسفنب ملاع هنأ : لاق نم بغرو ٠ ةلع ريغب رداق ملاع ىح. زغو

 اكرحتم كرحتملا ناك : لوقي [ذا] اهب للعي مهدنع مزاللا نآل ٠ مهتارابغ

 دنع للعتال ماكحألا هذه تناك املو ٠ نوكسل انكاس نكاسلا ناكو « ةكرحل

 مهلوقىف اضيا ءءابلا ىلا « هسفنلمهلوق ىق ماللاّنع اورف + اهبوجيول ةلزتعملا

 ظفلب تاتو ليلعتلا ليحن فيكف : اولاق ٠ اهب للعي ماللا نأل ٠ هسفنب
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 ةتباش ماكحالا هذه نأ « ىئابجلا نبا » لوق امأو ؟ هب للعي نأ همكح

 هنوك هل بجوت ةلاحلا كلتو « هتافص صخأ ىه ةلاح ىلع هنوكل « تاذلل

 ىه « هتاقفص صخأ اهنآل « اهيلا ريشي ىتلا ةفصلاو ٠ ارداق املاع ايح

 ٠ ارداق املاع ايح. _ ىلاعت  ىرابلا نوك بجوي هدنع همدقو ٠ همدق

 ملاع ىح - ىلاعت ب ىرابلا نا : :تافصلا ةافثا قم لاق نم 'اماو

 ةلاحتسال للعلا ىفتب اوحرص ءالؤه ناف ٠ هسفنل الو للعل ال « رداق

 هوجو سفنلا نآل « سفنلل كلذ نا : اولوقي ملو ٠ مهدتع بجاولا ليلعت

 : ماللا' هيلع اولخدي مل « ةلع نكي مل املف ٠ ماكحاالل ةلع سيل دوجولاو
 ٠ مزلي ال + سقنلا ىلع ماللا لاخدا نم هوغنم ئذلاو + ةلعلل ىه ىتلا

 :هص : لوقن رهوجلا نأ ىئرت الأ ٠ هدارم نع حصفقي هقلطي ىذلا ناف

 نذاف + ةلع ريغل زصتم هنأ : هانعم نأيب اذه رسفتو ٠ هسفنل زيحتم

 )١( ٠ تارابعلا رضت مل + دوصقملا ىنعملا نيب

  تتهمذثأ © تاقضصلا :تابثا ىف  ىقفوفغلا ناك الو

 « بجاولا ليلعت زيوجت ىلعو ٠ لاوحاألا تابثا ىلع ىتبني

 درلاو « لاوحألا تابثا « تافصلا تابثا ىف ةلدآلا نيبت لبق مدقي نأ مزل

 اذاف ٠ هركنأ نم ىلع درلاو ؛« بجاولا ليلعت حيحصتو ٠ هركنأ نم ىلغ

 تابتا ىلع لالدتسالا كلذ دنع ققح. ؛« نيلصفلا نيذه ىف ةلاقملا تلمك
 ٠ .ىلاعت هللا ءاش نا ٠ تافصلا

 ةدايز ىف وه ةنسلا لهأو ةلزتعملا نيب عازنلا نأ : ملعا )١(

 ةلزتعملا نأ ذا + فلؤملا لاق امك تافصلا ىفقن ىف ال ء تاذلا ىلع تافصلا

 نيب قرفي فلؤملاو ٠ خلا ٠٠٠ عيمسو ىحو رداقو دوجوم هللا نا : نولوقي
 :٠ اهزيمتو تافصلا ةدانز :تيشيل + رهاظلا يئَك ملعلاو دوجولا ةفص

 ناف .لطاب هلالدتساو ٠ ملعلا ريغ دوجولا نأ نم ظفللا رهاظب لدتساو

 هللا لهح .ىلع لدي ةرهاظ ىلع ظفل وهو « نملعيلف » هسفن نع لاق هللا

 لحل ءىش هلثمك سيلف وه امأ « مهلوقع ردق ىلع رثبلل هتاذ نع ثدحتمب

 + ةلؤتعلاو ةئسلا لهأ نيب عازنلا
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 لصف

 ىف

 لاوحألا تابثا

 ةفصتم ريغ < دوجومل ةفذفص لاحلا .كاعئاوتاماتمإلا لاق

 + اللعم (؟) تاذلاب تيثيام لاوحألا نم مث )١( مدغلاب الو دوجولاب

 ىنعمىلعت اذلل تباث مكح لكف اهنم للعملا اماف ٠ للعم ريغ تبقيام اهنمو
 (8) ىنعم لكو ٠ ارداق رداقلا نوكو « ايح ىحلا نوك وحن + اهب مئاق
 لاوحألا باجيا صتخي الو « الاح هل بجوي اندنع وهف « لحمب مئأق

 (0) « للعلا فالخ نم ةايحلا (2:) اهدوجو ىف طرتشب ىتلا ىئاغملاب

 مل « للعلا ىف ضاخ نم ادومم نيركوارسغملا لاق

 ؛ لحمب ملعلا ماق اذاف ةلولعمللا ىهو ه لاخلا تابثا .نم دب هل نكي

 لاحلا ري مل.نمو  لاحلا وه (1) هنوكو  املاع لجملا كلذ نوك بجو

 «ملعلا هب موقيلحم الا هدتعسيل ذأ ٠ لولعمب الو ةلعبلوقي نا هنم حصي مل

 ,دوكيال ءىثلا نآل ٠ ةلعلا سفن لولعملا نوكي نأ حصي الف « هب مئاق ملعو

 نأ : نيبت دقف ٠ ةلولعملا نوكتل + لاخلا تابثا نم دبالق « هسفنل ةلع

 لحملا نوكو « ملعلاو « ملعلا هب مئاقلا لحملا : تامولعم ثالخ انيه

 ٠ تاذ ريغ ةلولعم لاحلاو « ناتاذ هلحمو ملعلاف ٠ املاِع

2 3 

 ط : تاوذلل (؟) ظ : مدعلاب الو (1)

 ط : اهتوبث (4) خ : ماق (*)
 ط طقس : للعلا فالخ نم  خ : للعلا فالخ نم ةايحلا (0)

 خ : هنوكب (1)
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 :« للعت ال ىتلا لاحلا اماو » :ىكاعئاوباماتمإلالاق
 زبحتك كلذو ٠ تاذلا ىلع ةدئاز ةلع ريغ نم « تاذل تابتا ةفص لكف
 « دوجولاب درفنتال دوجول ةفص لكو ٠ هدوجو ىلع دئاز هئاف < رهوجلا
 دوجوملا نوك هتحت جردنيو ٠ مسقلا اذه نم ىهف « دوجومب للعت الو
 « كلذ ريغ ىلا + املع « انوك ء اداوس « انول « اضرع

 , انول + دوجوملا نوك امآ ٠ : لومم نير كوبا _ىغملالاق
 هيف ناف « الاح اضرع هنوك ريدقت امأو + نيدقف ٠ الاح املع ائوك اداوس

 نوك حصي الف ؛« هدوجو ىقبيال ىذلا هنأب ضرعلا دح نمف ٠ ارظن
 ضرعلاو دوجولل ةفص ركذ امك لاحلا نال ٠ الاح « اذه ىلع ةيضرعلا

 دح. نم امآو ٠ الاح' نوكي نأ اذهل حصي ملف « ,ءاقبلا ىفن ىلا عجري

 ٠ الاخ اضرع هنوك ردقي نأ حصيق هريغب موقي ىذلا هنأب .ضرعلا

 : لاوحألا نيملكتملا مظعم ركناو » .٠ ىلاعم اوباماتمإلا لاق

 .مهلوق كلذكو ٠ هدوجو )١( نيع « ازيحتم رهوجلا نوك نأ : اومعزو
 ىلع ليلدلاو ٠ ةدوجو ىلع دئاز دوجولل الاح هنوكب انمكح ام لك ىف
 (+) امنع طخي ملو < رهوجلا دوجو ملغ نم نأ : لاوحألا تابثا

 اقلعتم املع (4) هل دجتسا دقف (؟) زيحتلا نابتسا مث « هزيحتب

 ررقت اذاو ٠ زيحتلاب ملعلا نود « دوجولاب ملعلا ريدقت غوسيو ٠ مولعمب
 نوكي نأ اما : نيرمأ نم ىناثلا ملعلا مولعم ولخي الف « نيملعلا رياغت
 مولعملانوكي نأ لطابو + هيلع ادئاز نوكي.نأ اماو « لوآلا مثعلاب مولعملا وه
 عطقي لقاعلا نأ اهنم : هجوأل + لوألا ملعلاب مولعملا وه  ىناثلا ملعلاب

 ٍلط طقس : هل (غ) ظا: ريحت (*)
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 كردتساو « لبق هب طي مل امب طاحأ هنأ < ىناثلا ملعلاب فاصتالا دنع

 ٠ دوجولاب ملعلا عم زيحتلاب لهجلا ريدقت زوجيو .+ الو هكردتسي مل ام

 ملعي نأ ليحتسي امك كلذ لاحتسال « ةدوجو رهوجلا زيحت ناك ولف

 اذا هنأ : كلذو ذع ليلدلا نمو ٠. ع )١( لاح ىف لبجيو « دوحولا

 « امهفالتخاب ءاضقلا (*) ردقتي مل « نيثداحلا نيملعلا (*) مولعم دحتا

 « رهوجلا دوجوب نيملعلا ىلع اسايق

 ءافخال حضاو نيب ليلد اذه : وقيم نيكولا نمل“ و

 هتحت لخدي ثداحلاو + ثداحلاو « ميدقلا هتحت لخدي دوجولا ن4 . هن

 ملعلا ربخملل عقو « ثدح ادوجووم ناي ىبنربخا اذاف ضرعلاو نهوجلا

 ناك ولف « رخآ مولعم دجتسا « زيحتلا ملع اذا ٠ دوجوملا لوصحمب

 ملع ام « الوأ ملعلو + امولعم دجتسا امل ؛ دوجولا سفت وه زيحتلا

 حصي ال امك « دوجولا ملع نيح. زيحتلا لهجي نأ روصتي ملو ٠ ارخآ

 نأ : لاوحألا توبث ىلع ليلدلا نمو + .هلهجنو « دوجولا .ملعي نأ هل

مجلا ىلع ضرعلا قرعيو ناويحلا فرعيف لقعلا اهلقعي تايلكلا
 كلذكو ٠ ةل

 وه امنا دوجولاو ٠ لاحلا وه لقعلا هلقعي ىذلا كلذق . ضرعلا عاونأ

 رهوجلاب ةلوقعم تايلكلاو ةدوجوم صاخشالاف ٠ ةسوسحملا صاخشالا ىف

 ناك ثيح. نم ٍلوقغم زيحتلاف < زيحتم رهوج لك ةا + زيدتلا همعي

 اهلك « ملعلا ةيملعو « نوللا ةينؤلو + نوكلا ةينوك كلذكو « كلوقعم

 + كدت

 نا : لاوحألا ةافن قلطي اميرو » :كاعئاوباءاتمإلا لاق

 تابيثا هوجولل ضرعتلاو ٠ هجو نم لهجيو « هجو نم ملعي ءىغلا

 (2) [ لاوحألل ضرعتلا نع « نفلا اذه ىف ضئاخ ىنغتسي الو ] لاوحألل

 ٍط : ةدحاو ةلاح ىف هلهجي نم دوجوملا ()

 ٍط  .ررقتيا (7) ط : مولعم (؟)

 ٍط نم نيسوقلا نيب ام (4)
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 وذ عكي نأ ىغبني الو نمفن تافص وأ اهوجو وأ الاوحا اهتيمستب امأ
 دوجولاب فصتيال لاحلا ناب « لاوحألا ةافن ليوهت نم )١( ليصحت
 ىللا ةدانسأ نكميال (؟) داعبتسا : هنوركذيام ىراصق ناف + مدعلاب الو

 ىلا مسقنت تاسمولغملا نأ : انبهذمو + ليلدب كسمتو « ةرورض ىوعد
 « مدعلاب الو دوجولاب فصتي ال دوجو ةفصو ٠ مدعو « دوجو

 دوجولا ركذ ىلا راظنلا رطضقا :٠ نومم سركجويأ سغللا لاق ١ انت ضيق ل
 ملل « امولعم ناك اذا دحتملا ءىثلاو ٠ لاوحالا ركذل ضرعت [ ىتلا ]
 : اولاق اذاف ٠ هب لهجلا داضي ءىثلاب ملعلا نأل ٠ الوهجم نؤكي نأ حصي

 امهدحأ نوكح « نيرضأ اوددع دقف ؛ هجو نم لهجيو ؛ هجيو نم ملعي هنأ

 ٠ لاوحألاب نيلئاقلا لوق سفن وه اذهو. ٠ الوهجم رخآلاو « امولعم

 , مودعملاو دوجوملا ىلا مسقني مولعملا نا : مهلوقب اهل مهدر امأو

 قيقحتَو ٠ ىرورضلا ملعلاب هضراعن نأ لاحمف ؛ ليلدلاب تئان دق « ةمئآلا

 ةيلكلا ىهو ٠ .تالوقعم ىلا مسقنت تامولعملا نأ : .لاحلا ىف لوقلا

 دبالو ٠ لاحلاب هنع ربعملا وه« لقعلاب ةلوقعم اهنوكف ٠ .نايعالا ىفال
 ٠ كلذ توبث نم

 نأ : ملعاف ٠ هانلق ام حضو اذاف » ,ىلاكلوباماتمالا لاق
 بئاقلا زابتغا -نم الا (5) ىقلتيام « ةيلزألا (") تافصلاب ملعلا تابتا

 لكو (8) رفكلاو رهدلا ىلا رجي عمج ريغ نم كلذب مكحتلاو ء دهاشلاب

 لع + ل (9) ط : ليصحتلا )١(
 ط : ءاعذاو دكاعبتسا (5) ظ.: ةفصلاه ('1*)

 ط : .رفكلاو (0)



 دهاشلا مكحب بئاغلا ىلع ىفقن : لاق نم ناف + لوقعلا اهابات ةلاهج

 ثيح نم امسج  ىلاعت  ىرابلا نوكب مكحي نأ همزل « عمج ريغ نم

 ريغ ىلا ثداوحلا بقاعتب ءاضقلا هنم مزليو « كلذك الا العاف دهاشي مل

 « تالاهجلا نم كلذ ريغ ىلا ٠ ةبقاعتم الا اهدهاشي مل ثيح نم « لوأ

 ؛ دهاشلا ىلع بئاغلا لمح ؛ الوميم نير كجوبأ ىلا لاَ
 ةياهن ال ثداوحلا نا لاق اذا ئرهدلا نأ كلذو ٠ دهاشلا كرت ىلا لوؤي

 ثتداوح دجي مل ذا ٠ ادهاش هكردي مل امي بئاغلل مكح دقف ؛ اهدادعأل

 ؛ دهاشلا مكح ريغ ىلع بكاغلا ىف اهنأ معز اذاف ٠ ةيهانتم ىهو الا

 ادبم وهو ٠ روضقلا نم هيف ام عم ٠ دهاشلا ىلع بقاغلا لمح كرت دقف
 « دهاشلا ىلع بئاغلا لمح نم اضيا ديالو ٠ مازلألا نم نيلاضلا لالضا

 ىلا كلذ انادأل + دهاشلا مكم- فالخ ىلع بكاغلا نوكي نأ انمزتلا ول ذا

 ٠ لاحم َكلذو ٠ دوجولا ىف « ميدقلاو ثداحلا نيب قلاخت نأ
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 ٠ هب عماج نم نكي مل اذاف » -:ىلاعئاؤّباماتمإلا لاق
 نوك تين اذاو + ةلعلا : اهدحأ : ةعبرأ « بئاغلاو دهانشلا نيب عماوجلاف

 ءاضقلا مزل 6 )١( ابئاغ هيلع ةلالدلا تماقو « ادهاش ةلعب ةلولعم مكح

 .لك ىفتنيو « امزالتي ئتح « ابئاغو ادهاش (؟) لولعملاب ةلعلا طابتراب

 ملاعلا نوك نأي (") انمكح وحن اذهو + ىناثلا ءافتنا دنع امهنم دحأو

 انضخ اذا « باتكلا ردق ىلع كلذ حضونسو ٠ (4) ملعلاب لثعم ادهاش

 « جاجحلا ىف

 هلخم نوك بجوا امنا ملعلا ايوعم نب كوتارسغم ا لاق

 هتمزل ولو ٠ ابئاغو ادهاش مزلت ةيسفتلا ةفصلاو ٠ هيف ةيسفن ةفصب املاع

 ح : لولعملاو (؟) ط طقس : ابئاغ )١(

 .ح طقس :؛ ملعلاب (غ) ٠ 0 طن انمكح ام (*)

 رنا



 . اهسفن ةفض نع اجبورخو اهل ارسك كلذ ناكل « ابئاغ مزلت ملو ادهاش
  العو لج  ميدقلا نأ : معز نمو ٠ لاحم هسفن ةفص نع ءىثلا جورخو'

 . مدقتو قبس امم كلذ لكو + هنم قتشملا ىنعملل انمضتم قتشملا مسالا
 طرشب اطورشم مكحب نوك تبث نإف ٠ طرشلا : عمجلا ىف ةيناثلا ةقيرطلاو:
 طورشم هنوكب ءاضقلا بجيف « ابئاغ مكحلا كلذ لثم تبثي مث « ادهاش
 مهلاعلا نوك نأب اثمكح وحن اذهو ٠ دهاشلاب ارابتعا « طرشلا كلذب
 ةقيرطلاو ٠ ايئاغ درطا ادهاش كلذ ررقت املف ٠ ايح. هنوكب اطورشم « املاع
 ىف تدرطأ < ققحم ىف ادهاش ةقيقح تررقت امهمف ٠ ةقيقحلا : ةثلاثلا
 ةقيرطلاو« ملعلا هب ماق نمملاعلا ةقيقح نأ انمكح وخن كلذو ٠ ايئاغ ةلثم.

 معسل « القع لولدم ىلع ليلدلا لد اذاغ ٠ ليلدلا : عمجلا ىف ةعبارلا
 ثادحأالا ةلالدك اذهو ٠ ايئاغ وأ ادهاش لاد ريغ ليلدلا دجوي
 ٠ نيدوعوملا نيلصفلا دحأ اذهق ٠ ثدحملا نع

 كلذو ٠ نيعتم مزالف « بئاغلاو دهاشلا نيب طرشلاب عمجلا امأو
 نود طورشملا دؤجرو حصي الو « طورشملا دوجول ححصملا وه طرشلا. نأ
 نايبيو ٠ ظورتملا دوجو نودب طرشلا دوجو زوجي ناك ناو « هطرش دوجو
 نم « املاع ملاعلا نوك حصي الف « ملعلا دوجو ىف طرش ةايحلا نأ : كلذ

 : ملعلا دوجو اهدوجوب مزلي الو « ةايحلا دجوت دقو ٠ ايح نوكي نأ ريغ
 . ملاع + ىح لك : لوقتف ٠ سكعن الو ؛ ىح. ملاغ لك نوكي اذه ىلعف
 دلع لك : لوقن اناف ةقيقحلا ىفو ةلعلا ىف ساكعنالاو دارطالا نوكي امناو
 نوك بجوأ « ملع هلف ملاع لكو « املاع هنوك هب مكاقلا لحملل بجوي هاف
 بجو « اهساكعناو اهدارطا ىف اهناف دحلا ىهو ةقيقحلا امأو ٠ املاع

 خيشلا هلاق امب انلق اذا اناف ٠ ادهاش مزلت امك « ابئاغ مزلت نأ
 نم اضيأ بجيف « املاع هب ملاعلا ناك ام ملعلا ةقيقح نأ « نسحلا وبأ »

 > 5 ملعلا هب ماق نم ملاع لك نوكي نأ كلذ

 هل بجي ذا ٠ ىاوس دهاشلاو بئاغلا ىف همكح ناف ٠ ليلدلا امأو
 « ثدحملا ىلع ثادحالا انلد الو ٠ اليلد نكي مل ؛ درطي مل ولو ٠ دارطالا

 اركان



 ملعلا وه لولدملا له: ةمثآلا فالتخا ىلع  ثدحملاب ملعلا ىلع وأ

ع باغ امم عقو ثادحا نع انثدح. اذا ملعتف ؟ مولعملا وه لولدملا وأ
 ان

 ٠ ثدحملاب ملعلا ىلا الصوم نوكي ىتح « دهاشلا ثادحالا ىلع

 نوك ناك املف ٠ دهاشلاو بئاغلا نيب عماوجلا ىه عبالا طباورلا ةذهف

 للعم املاع - ىلاعت  ىرابلا نوكي نأ مزل اذهداث ملعلاب للعم « املاع ملاعلا

 نوكي نأ مزل « ادهاش ملعلا دوجو ىف اطرش ةايحلا تناك املو ٠ ملعلاب

 نم ملاعلا دح ناك املو ٠ املاع ناك ثيح. نم ؛ ايح  زعو لج - ىرابلا

 نوكي نأ دحلا .دارطا مكحب ىغينا « ملعلا هب ماق

 ٠ هي ماق ملع + هل ملاع وقو.- نسعو لحج ع ىزانلا

 مكحي بجو « همكح ىلع املاع ملاعلا نوكي ادهاش انللدتساال كلذكو

 مايق ىلع املاغ  زعو لج - ىرابلا نوك انلدد نأ لكيلدلا + دارطآلا

 دارطاو « دحلا دارطاو « ةلعلا دارطأ ترسك ةلزتعملاو ٠ هب ملعلا

 كلذ اوعنمو «© هب ملعلا .مايق انف ملاعلا قح .ىف اوبجوأ نيح .« ليلدلا

 هب ماق نم ملعلا ةقيقح نأ : انيف اويجوإو  زعو لج هللا قح ىف

 اولدتسا « ليلدلا اورسكو - ىلاعت هللا قح ىف كلذ اوعتمو « ملعلا

 ىرابلا قح ىف كلذ اوعنمو « هب ملعلا مايق ىلع املاع انم دحاولا نوكب

 مهنأ : أومعز مث + هجو نم اضيا هورسك مهئاف طرشلا امآو - زعو لج -

 ؛ ملعلا دوجو ئف ظرش ةايحلا نأ : انلق امل انأ كلذو ٠ ةورسكي مل

 دسقف « ملع الو هل ةايح ال ' زعو لج  ىرابلا نا : اولاق دق مهو

 نوك :' نولؤقيو هثم :نورّدتعي مهنكلو ٠ هجولا اذه ىلع طرشلا اورسك

 درفشلا نيب مزالتلا نولعجي الف « املاع هنوك ىف اظطرش « ايح ىحلا

 ةايحلا هلول ذأ - مهينغي ال اذهو ٠ ةلعلا ىف < مكحلا ىف الا طورشملاو

 ٠ املاع ملاعلا نكي مل ملعلا الول ذاو + ايح ىحلا نكي مل « انيف

 وسهفق « ىناثلا لضفلا امأق » قا اونا ماتوا لاق

 يىنست ىذلاو ٠ هيركنم ىلع درلاو « بجاولا ليفت ىلع 0 لمتشم

 ط : لمتشي - خ : لمثشم (1١



 نوك نأ ىلا مهريصم ٠ هيلع تافصلا ىفن ىف مهدقتعم دساف ةلزتعملا
 . نكمم زئاج هنوك )١( ادهاش املا ملاعلا نوك كلذك سيلو ٠ هيضتقي ضتقم نع هبوجوب لقتسي بجاولاو ٠ بجاو « املاع ىلاعت - ىرابلا
 بجاونا مكحلا اوهبشو ٠ ضتقم وأ صصخم ىلا رقتفا + تبث اذاق
 - ىلاعت هناحبس . (؟) ميدقلاف ٠ زئاجلاو بجاولا دوجولاب ؛ زئاجلا وأ
 زئاج ناك امل ثداحلاو + ضتقمب هوجو قلعتي مل « دوجولا بجاو ناك امل
 « ةيرع ىوعد هوركذ ىذلا اذهو ٠+ ضتقم ىلا هعوقو رقتفا « دوجولا

 نيب مهتيوست ىف ةلزتعملا : بوعم نيركيوبارسغملالاق
 سفن وه دوجولا ناب نوطلاغ « بجاولا مكحلاو ٠ :بجاولا دوجولا
 فيكف ٠ لاوحألا نم لاخ مكحلاو ٠ تاوذلا نم تاذ وهو + دوجوملا
 دوجولا نأ مث ؟ تاذب سيل رخآلاو تاذ امهدحأو املاع هنوكب دوجو هبشي
 .ل هفيال ميدقلاو ٠ العاف ىضتقملا كلذ ناكل « ضتقمو قلعتمب صصخت ول
 مكحلا قلعتي نأ ىف دعب ىأو ٠ ةمئاق ةلعب للعم هئاف تيك اذا مكحلاو
 ىف زئاجلا مكحلا قلعتيو - زعو لج هللا قح ىف ةبجاو ةلعب بجاولا
 تتاك ناو ؛ اهلولعم اهئاضتقال ةلعلا مكح درطيف ةزئاج ةلعب انفح

 هفح ىف بجو امك « ةزئاج اتقح ىف ئهو ٠ ةبجاو ميدقلا ىف ةلعلا
 ؟ ازكاج ائقح ىف كلذ ناكو « املاع هنوك

 دع د د 5

 نم ىلع نوركنت مب : مهل لاقيف » :كاعكاوتاماتمالا لاق
 قلعتي زئاجلا مكحلاو ؟ بجاو بجومب قلعتي « بجاولا مكحلا نأ معزي
 مكحنمل اناف ٠ هل لوصحم الف ؛ دوجولاب مهداهشتسا امأو ؟ ةزئاج ةلعب

 نم هب انيضق لب ىلاعتو هناحبس  ميدقلا دوجو بوجول « هولاق امب
 « هل لوأ ال امو  (؟*) ىلاعت - ىرابلا دوجو نع ةيلوآلا تفتنا ثيح

 طن: ميدقلاو(؟) طظ : هتاقاب خد هفوكأأل)
 له : هناحيس (*)

 اني



 كلذل لاحتساف ٠ ادتبمل عف )١( لكل ناف « لعافب قلعتي نأ ليحتسي
 ادهاش للعي ال دوجولا ناف + ةلعب هقلعت اضيا لاحتساو « لعافب هقلعت

 7” « ابئاغو

 هلا ىضر .-- .مامألا مهمزلا : بومم نيركوبأ علا لاق

 بوجولاب اوفتكي ال ناو « ةبجاولا ةلعلاب بجاولا مكحلا اوقلعي نا  هنع

 ةيمولعملا لزخي هل امك « ملعلا نع ةيملاغلا لزخي ال « املاع هنوك بوجو نأ

 ابتمولعم ناق  زعو لج  ىرابلا انملغ اذا انأ ىرت الآ ٠ ملعلا نع

 نوك نا : اولاق الهف ٠ هب قلعتم ملعب الا « هملعن ملو ٠ دوجولا بجاو ءاج

 نوكي لب « انملع هب قلعتي نأ نع انينغي ناك « دوجولا بجاو مولعملا

 دف ؟ هبوجول ملع ذاب املاع وه ناك امك ٠ هبوجول « ملع الب انل امولعم

 - زعو لج  ىرابلا نع ملعلا عنم ىف هل رثأ ال بوجولا نأ : اذه نم ناب

 قلعت عنم ىف ابجاو مولعملا نوكل رثأ ال امك « املاع هنوكب بجي ىذلا

  زعو لج  هدوجو نآل + هل هجو الف  دوجولاب داهشتسالا اماو ٠ ملعلا

 ىذلا وه بجاولا نآل « .لوأ ريغ ىلا كلذ نوكي نأ مزل « ابجاو ناك امل

 سيلذأ ٠ اثدحناكل ©« (؟) لعاف ضتقمب اقلعم هانردقولف « هدوجؤنم ديال
 ىدؤم كلذ نآلو ٠ مدقلا ةلباقم ىف ثودحلا نأل « اميدق لعقلا نوك زوجي

 دن ىرابلا دوجو نوكي نأ كلذل عنتماف + اهل ةياهن هل ثداوح. دوجو ىلا

 افلعتم هدوجو نوكي نأ ليحتسي كلذكو ٠ لعاف ضتقمب اقلعتم  ىلاعت

 نييجو دحأ نم لخي مل للع ول ذا ٠ للعي ال دوجولا نآل ٠ ةبجاو ةلعب
 قال .٠ بحه كلك“ نك .نأ لاطسوب + "اكوسو وأ امدع ةلغ نْوكح:قأ اانا
 « ادوهو ةلغلا تتاك نالو *هلارقأ هلا شعل ىقنلاو < ضحنم ىفك ندعلا
 رقتقالا « !دوجو هتلغ انردق ولف ٠ ادوجو هئوكل + دومولا للع اهنا : اتلق
 + ل ةياينال انه ىلا لوقلا لملستيو ٠ ةلع'ىئلا: هتلع رقتفت عق © ةلع ىلا

 ٠ لاحم كلذو

 ص : العاف ضتقي (؟) طظ : لكلا خ + ناك )1١(

 ان



 لطابف « زئاجلا .ليلعت اماف » ٠ ىلاعئاوُباماتمالا لاق

 .بوجو اولاق ناف + للعم ريغ وهو )١( ثداحلل زئاج هناف ٠ دوجولاب
 زئاجلا مكح نمو ٠ لعافلاب (") قلعتم وهف للعي مل ناو (؟) ثداحلا
 : انلق + العاف نوكي دقو < ةلغ ىضتقملا نوكي دق مث صتقمب قلعتي نا

 « ارهوج همدع ىف ناك رهوجلاو ٠ رهوجلل لاح (4) مكدنع دوجولا

 (6) املاع ملاعلا نوك نأ : متمعز الهف + دوجولا لاح هيلع ارط مث

 دوجولاك رداقلاب دوجولا ةرمتسملا ] (5) تاذلا ىلع أارطبد لاح « !دهاش

 .ىضفي كلذو [ مدعلا ىق تافصلا صئاصخب هفوضوملا تاذلا ىلع ىراطلا

 ٠ كلذ نع صيخم الو ٠ ادهاش للعلا ىفن ىما

 اهنم : ءايشأب مهيلع لطبي ٠ هبوجوب بجاولا لقتسي مهلوقو

 « تابجاولاب ققحتلا دقف <« تبث اذا « ادهاش املاغ ملاغلا نوك (9/) نأ

 نأ بجوف + عقي مل ناك ريصي ىتح (4) عقو امأ ىفتنيال ثيح نم
 .بهاذم نم نالصأ : كلذ ىلع ليلدلاو ٠ اللعم عقاولا لاحلا (1) نوكي
 )٠١( لاح ىف رودقم ريغ ثداحلا : اولاق مهنأ : امهدحا : ةئزتعملا

 تداسحلا لقتسا امكف * ثودحلا لبق هب ةردقلا قلعتت امناو ٠ هثودح

 .باجيا نع عوقولا دنع لاحلا لقتستلف <« ةردقلا قلعت نع عوقولاب

 6 ةلعلا

 ط : ثداوحلا () ط : ثداوحلل )١(

 ط : اتدنع (4) خ : قلعم وهو ()

 خ طقس : املاع (5)

 - اهدعو ادوجو «© تافصضصلا .صئاصخنب ةفوصوملا تاذلا ىلع (1)

 ط : خلا ٠٠ كللذ نع صيحم الو « ادهاش للعلا ىفت ىلا ىضقت كلذو

 خا: عفي ملام (8) ٍط : نأ (0)
 دك 4 لاح ()63 0 ط : نوكي ال نأ (ة)



 .ليلعتلا مهقيفوت ىف ةلزتملا + دوؤهم نيرككوبا ىغملا لاق
 لييلدلا مهرببك اماق ٠ هل نوسكأعو « مهليلد نورساك « زئاجلا ىلع

 ٠ لولعم ريغ وه كلذ عمو ٠ ثداحلا مكح ىف زئاج هنآل ٠ دوجولابف

 ثداحلا دوجولا نا : اولوقي نأب + كلذ نع اولصفتي نأ اومار ناف

 .نم لخي ملف « لعافل ىضتقم هتاف « ةلغب الولعم نكي مل ناو « زئاجلا
 .« زئاجلل وه امئا ليلعتلا : اولاق ال مهنأل « صضقنلل ليلعت اذهو ٠ ضتقم

 هضاقتنا اوللعو ٠ كلذ اوضقن مث ٠ لولعم زئاج لك : اولاق مهناكف

 .دوجولا نأ ىف مهداقتعا نا مث «٠ لعافي ةدوجو قلعت دوجوملا نأب

 هيلع ارطي ملو م انيعو اتاذ مدعلا ىف ناك دق هنأو « رهوجلل لاح

 : لوقي نأ لئاقلل ناف ٠ ضارعألا توبكب مهيلع لطبم : دوجولا لاح لا

 .نوك كلذكو 2« رهوجلا ىلع تارط.لاح « اكرحتم كرحتملا نوك نا

 ٠ ادهاش للعلا ىفت ىلا ىضفي اذهو + املاع ملاعلا

 لفتسي امك « ةلع نع هبوجوب لقتسي بجاولا نا : .مهلوق نا مث

 -بجاو لئامتلا نأ : اهنم : ءايشال « مهيلع دودرم لوقف ٠ لعاف نع هبوجوب

 ةلاحتساب مهلوقل مهتم لاطيا اذهق ٠ صخألاب هوللع دق مهو ٠ نيلئامتمل

 ٠ بجاولا ليلعت

 « ةلزتعملا ةخيشم نم اخيش رظان هنأ : ىلاعملا وبأ مامالا ركذ

 ليلعت ةلاحا اماو. « لئامتلا .ليلعت امأ ٠ نيلصألا دحأ لطبي نأ همزلاف

 هعب هتلاس مك [هتلجاف 1 ارهش لاصفنالا ىف ىنلجاف ؛ لاق ٠ بجاولا

 ذحأ لاطبا نم دبالؤ ٠ ل :.ىل لاقف ؟ اهب لصفنت ةجح دحتا : هئاضثنا

 زوجيال ذا + تابجاولاب ققحتلا دجو اذا « املاع ملاعلا نوك مث ٠ نيلصألا

 « هجولا اذه نم ابجاو ناك اذاف ٠ الهاج نوكي نأ « املاع هنوك لاح ىف

 :نالصأ هديؤي اذهو ٠ ؟ بجاولا ليلعت عنمل ادرط للعم ريغ هنأ : اولاق اله
 تقلعت دجوي مل اه روذقلا نأ : مهلوق : امهدحأ : ةلزتعملا لوضأ نم



 .٠ هب ةردقلا قلعت نع هدوجوب ىنغتسا دجحو اذاف « هيب ةميدقلا ةردقلا

 نع « لاحلا ىق'املاع هتوك بوجوب ملاعلا لقتسي نأ « اذه ىلع ةمزليف
 ٠ هل ةلع ضرفي ملع

 « ثودحلاب ةردقلا قلعتت « ثودحلل ةعبات تافص اوتبثأ مهنا مث

 تقلعت اذا ةردقلا ناف ٠ رهوجلا زيحت : اهنمف ٠ تافضلا هذهي قلعتت الو

 ىف ةردقلا ترثأ اذا كلذكو ٠ هزيحت هقكودح عبت « رهوجلا ثودحب

 ٠ بجاو زيحتلا نأ امك ايبجاو املاع ملاعلا نوك ناك « .ملعلا ثودح

 ملاعلا نوك نأب اومكح اذاف ٠ امهب ةردقلا قلعت نع امهبوجوب ىنغتساو
 بجاولا نأ نم هولصأ ام اوضقن دقف ٠ هليلعت مهباجيا عم « بجلو املاع

 ٠ ليلعتلا ىفانيال بوجولا نأ نيبي اذهو ٠ نعتسم

 مه ا ها اوأاهأ هنا جا او

 مهنا : هولاقام لطبي اممو » ”: كاعلاوُباراتمالا ىو
 طورشم « املاع ملاعلا نوك نأب اومكحو « ابئاغو ادهاش طرشلا اودرط

 املاع - )١( زعو. لج - ئرابلا نوك ىف :كلذب اوضق مث ٠ ايح هنوكب
 مل + طرشلا مكح ىف ؛ زئاجلاو بجاولا نيب اولصفي مل اذاف ٠ ارداق
 « ةلعلا مكح ىف لصفلا مهل غسب

 ةلعلا طابترا :نا ىف ةيرمال : بومم نير كيوب غم لا لاق

 ةلعلا ,نآل ٠ طورشملاو طرشلا طابتزا نم ؛ ىوقأو دشأ « لولعملاب

 دوسجو عذتما نا طرشلاو ٠ اهمدعي عنتمتو « اهدوجوب مكحلا .بجوت

 روجي ذأ ٠ طورشملا مدع عم.طرشلا دوجو عتتمي الق ؛ هنود  طورشملا

 عم املاع نوكي نأ زوجن مل ناو ٠ املاع نوكي الو « ايح ىحلا نوكي نا

 ط : ىلاعت )١(

 ؟ م



 0 34 بس 0 0 0 0 53 ا 0 ربا

 نيب ل قفا وق 3 ةانركذا اك ازاوكتو 0-5 1 ادحانو 71 2
 8 3 5 : 3 . ٍُ يس اعل

 ا 1 0

 !ّو هدف دف 3 "و 5ع ع 2

 '؟ 3-0 ا ا هع صيع 5 ن - "زياوي كه"ن# ن5 ا ده ع 1 : 35
 3 8 ل / 5

 ؛ '”نينلضفلا“ هدمت هتنتتاولقإا# ٠ , كافور إلا الق: :
 )6 ةلذا ةثالث ا موصخلا اىنلغ مدقن نآلا نحنو ٠ ”جاجحلا ََىف امهدعب انضح '

 5 4 ناعتسلا هللاو““ عطقلا ىلا“ © امهَتَم دخاو لك ىضقي

 5 )) « ىلالا وبأ (١ . س اينما

 4 ااهتوبكو لاول هده يبو 52 نيلطت مدهف ٠ ' تافصلإ ىفن قف

 / بئاغلاو دهابلا نيب اهب. عمتبل ىتتللا رومالا نمي ةلعلا نوك. حضوأو

 ب تافبملا. .توبت ئف.نآلا ذخإ « لويمآلا,هذه مكحأ املف.
 ىلا ا # و اه شاه ن5

 ْ 0-1 2 ده 0 مك هيف - 3 1

 : لوقت نأ : لوألا ةقيرطلاف 6 .اقاعلاوام تالا لاق:

 55 نوك نأ ع .قاذلل تيإث مكح .املاعع ,ملاعملا. نوك نأ: !انلإ مقملس .

 اديرم .ىلاعت..- .ىرابلا. توك. متعنم مث..٠.,تاذلك. تيات )012 مكح اديرم

 ىف + (11.درقتم وهف ؛ اديرم هنوك ىف كلذ نع مكدصام لكو + هسقنل
 : لوقنو ٠ ميسقتلاو ربسلا ىف عمجلا (؟) حضتيف « املاع هنوك

 بوجو ىلإ دنتيبي نا: اما ولخيال_ ء.هسفنل اديرم ب ىلاعت ت ىرابلا نوك
 كلذك رمآلا ناك ناف ٠. ادهاش هليلعت تبث امك ٠ ابئاغ مكحلا اذه ليلعت:.

 )١( خا؛ ردقتم (؟) ٍط : مكح .

 )*( طا: حضتيو 0
 الكط

 ( داشرالا جريش ١ م )



 ةردقمل ةلغلل ادرطا 3 ماع  ىلاعت - . هنوك ليلعت 6 ةنومضم نم ءىجيف

 ع هب اوذه ام ىلا دنتسي « ةدارالا مكتخت ىف هانركذام ناك ناو.٠ ادهاش

 دنقو ٠ .تادارملا لكل اديرم ناكل < هسفنل اديرم ناك ول )١( هنأ نم

 للعب اذاف < ةدارالا مكح ىف انمالك دنع « مهيلع كلذ لاطبا انحضوأ

 هدعب ىقبي الف + هسفنل اديرم - ىلاعت  ىرابلا نوك عنم ىف مهلوعم
 ليعافلا:نوك. ىرجم .« !ديرم .ديرملا نوك ىرجي سيلو ٠ هانركذام الا
 ٠ قيقحتلا ىلع الاحو امكح « اديرم (؟) هنوكب ديرملل ناف ٠ العاف
 6« هسمتلن اميف ةعطاق ةقيرط هذهف + لاح العاف هنوكب لعافلل سيلو

 نم :هتلصأ ام تضقن تضقن .ةلزتعملا ع : نومم نبركدوبارسغملا لاَ

 هودقتعا امب « ملعب املاع سيل هنأو « هسفنب اهلاع  زعو لج - ىرابلا 0

 اسهنأ تبث دق ةلغلاو ٠ هسفنل اديرم نؤكي نأ اوعنم نيح. اديرم ةنوك نم

 مكح تراطل وي « ةلعلا“ باتم بونيام كلذكو « ادهاشو ابئاغ درطت

 ليلدلل ارسك ناك هودرظي: ملأ الو ٠ درطي نا بجي + سقنلاب ملعلا

 اولعج ىتح « اهل اهمكح ةمزالمو ةلعلا اورسك نأ مهفكي ملف « هل مهتم

 مكح اضيأ اوزسك ىتح. « دهاشلا ىف اهمكخ' فالخ ىلع بئاغلا ىف اهمكح

 نأ ىلع مهلمح ىذلاو ٠ نطوم ىف هوقنو + نطوم ىف هوتبثأف ٠ سفنلا

 امنأ اديرم ةثوك ناك ناو « ذاعاف هنوك نيبو اديرم هنوك نيب اوقرفي

 2 ىرابلل لاك اةيرم ةقوك نال ٠ لحم نيغ ىف ةفداح ةدارا :هتنقنقا

 هنم:تاذلا ىلا عجري الو ٠ لعفلا دوج كا“ + العاف .هتوك تحت سيلو

 ٠ ش ٠ مكح الو لاح

 رئاس هلعف' نم هيلا زئئجري ملو ٠ مكح.ةثداحلا ةدارالا :نم هتاذ. ىلا“

 : ثداوحلا نئاسو- ةقداحلا ةدارالا نيب هب اولصف ىذلاو ٠ مكح ثداوحلا

 )١( :.ةنوك (9) ٍطأ : هنأ نم .حخ : هنآل 2خ* 

 نفل



 عيجرتف ؛ اهي.موقت لاحم نم اهل ديالف اضارعا تناك نا ثداوحلا نأ

 ربيهاوجلاف رهاوج تناك ناو ٠ لاحملا كلت ىلا ضارغألا كلت ماكحا

 +اوهمعزَو لخم ىف تسيل ع هلل اهوتبثأ ىتلا ةفاركلاو هلاوحأ بجوتال

 : لجم ناكم ىف سيلام ىلإ اهنم مكحلا عجر « لحم ىف نكت:مل امل .اهنا

 .ىف.ةثداح ةدارا لاطباو ٠ املاع هئوك نيبو اديرم هنوك نيب اوقرف اذهلف

 ] ٠ :يلاعت: هللا اشر نإ: ىصقتسم هقايب:ىقايدع لهم ريغ

 :لوقن نأ : )١( ةيناثلا ةقيرطلاو» > : ىلاعماوباماتمإلا لاق ٠

 عيم ةيلقعلا ةلعلاو . .ملعلاب للعم. « ادهاش املاغ ملاعلا نوك نأ تبث دق

 ولو (؟). ىتاثلا نود امهنم دحاو ريدقت زوجي الو ٠ نامزالتي اهلولعم
 :زا ريغ نم ملعلا ريدقت زاجل « ملعلا نود املاع ملاعلا نوك ريدقت زاج

 « همزالي نأ ألا « همكح ملعلا باجيال ىنعم الو ٠ املاع هنوكب ةلحم فصتي

 :ةلعلا نود :ةكحلا توبث زاجن ولف-« اهرودقم ةردقلا تابتا ةتبثي ال هناف

 نيب ةلوادتملا ةرابعلاو ٠ ابوجول اهمكح نود ةلعلا دوجو زاجل « هبوجول
 ةعونضوم 6 ةبجوم ةلع ىضتقت املاع“ ملاعلا (") ةيمست : نييلوصألا
 بجو « اذهاش كلذ تبث اذاو 5( 5 بايؤ باب نيب زيملاو 6 مهافتلل

 ش © ايئاغ هب ءاضقلا

 مطقتب ملع نم ملاعلاو + مولعملا هب ملعام ملعلاف ةيفاضا بست امهنيب
 تنت ةايققدتا يلعلا ف « بسنلا هذه ل م هقرعأم يو ' مولغملا

 طا 2 ولف 680 را : .ةثلاثلا' (1)
 ط : اذاف (4) له. ةيمفتا نا 0
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 5 نمضتتو لدت" نأ قتلا ءافسالا * ةقيقحل اةقد : ”<ةلغلا نم ا ا
0 

 دهام ىلع .مولعللا ةفزغم فقيد تامل ملعلاو . ةداَيَز" عب" اي +

 نإ عا يك "ىظاما ىلع موطأ اقراعلا : ”ملاعلا ىتعت ناَكْو 1في

 الاد“ نكي قلو“ ةعنب'ؤهلانم 'ىلخت * !مولقملا فرظحهب' خقذلا ملغلا هيف ”نوكي '
 : لوقت كنا“ نم قثشملا "لوألا :منسا“ قلع“ لذي :«*قتنكملا ظفللا نأ ىلع

 :-نولم*» :كلق ”اذاف*+' حوتفتمم نرفقي' هل نتعت قلع لديف .-. نول اذه

 ٠ :عوضومب نرتفم نول ىلع لد:

 اك + عوضوملاب”نارتقالا٠اهنم : هوجو. نيلع:نوكت. ةدايزلا :مث

 مولعملاو مَا نيب ناف ٠ مولعملا : 0 ةيفابخأ ةبسن اهتموا: : هانركذ
 ؛ انامز ةدايزلا ٌنوكت دقو ٠ ىناثلا نود انهذحا دوجو- حصي د اقباضت

 ماق ١ لوقت مث: ناز هب نرقي مل ىدُْم ىلع انلديف * 'دوعقا انلوقك

 0000 نامزلأ دايز ِِض لوألا ىنعملا يلع لفيف

 - ةلادسل ملعيأ نمضتفنأ 50 ملعلا . نمر ققيقم علاعلا نأ تبث اذاق

 نيس معلا ا سو يح ع سيما

 ندا اعدل لكلا اس 8
 0 1 8 قتنيملا عمال (كلذكو : ا

 « نيفياتلا مز ابهو ٠ نيبيظع نيلعأ ىف عدق قف « ملعريغ

 ةيجنوم لع يفتي ' املاع مثاكلا ةيمسقا نإ © ماما آلا يق انو

 ىلا عجبأو اذه ىف رمآلا ناف « بايو باي نيب زيملاو « مهافتلل ةغوضوم

 ٠ ةغللا ىلا ةعجار تايمستلا نآل ٠ تايمستلاو تا رابعلا يلااكل + اعلا"

 : .اييشي ندا يام نيم تسالني. هين: لافتا لايم قلو

 ظ اا ظ ٠ تاغللآ

 بربع



 !ئدلجملا :كلذل خنفر ؛؛لحمب ماق اذا. جلعباب نا: : ةمتألا يضعب لاق دقو
 :ةيوف ءروباعكاوق نيجولاو ٠ .ملع وذكلوق ليوطلاف. ٠ ليوطوزيجو نيمسا
 .نممالا .نمضي .كلذك م :ملع يج,كلوق وهو ٠ ملعلا نع كيوطلا مسالا ,جربع

 مايقأ ,: لع 99 وبلا ملعلا .توين ىلع كلدي ىذلاو ٠ ”ةلعلا ويجي
 اة عقول مدعب سيل هنأ دوجولا انيطعيف + ميدق دوجوم هنأ : هيف لوقن

 : دودو نم موفي لع اند موقت علاق وقت مث * هلل لوأ:أل هفأ +:ميدقلا
 74 هلغ الب الاتع ىتاكت اقئابلا نأ : معز نمو ٠ ملعلا الأ ء ءىش كاذ امو
 توم انكر موه ؟ ماع ايلوق موهفع نأ : ٍلوقي نأ هيلع بجيف
 كاع ناع قلق٠ ملاع “هنأ هللم مهفي ل : افلع نمشتي مل ان ادوجوم نأل
 ”اننيغامتجل“”دوجولا هؤييقم هموهفتل قوكي نأ قغبنأل“« :املع اخ مظتيال اضيأ

 "ةتمهقت مل انم ملاع“ نم افههق او“ ٠٠املع قهضتيال'“ مهنه دحتاو' لك“نأ :نف
 نك: :اونلاق-«ناف مد ةلاطنمال ملكلا فه موهقكلا كلذ“ نأ انملع -« دبوجوم ند
 .كفنلا ىف كلذ“ طبيخ «-تمدق دفف © هازا وجل للغُت امنا: !دهاش: ملاعلا

 ٍْ د قوك :ىلاو > ”كدعي الل ىئذلا'قفاجلا "ذاوجولا ىلآ :ريشي>«.ةتابقالاو
 زي دن ةلكأأادفوأ 1 - لمت هكا ع وأو تيوس سوسو تاع

 3 8 ١

 ايلاع 2 هلاعلا 2 .اولاق 55 3-3 :كاعئاوبأماسمإلا لاق
 (:) للملا, مكح تبث اذاو.« ادهاش املاع ملاعلا,نوك فالخ ىلع.« ايا
 هجولا (5).: انلق ٠ ادرطرةلعلاب مكجلا. كلذ لثم:ليلعت مزلي امناف + ةلعب
 فيتخا اذاو:+ ايئاغ:هينفتقي امكح ادهاش ("). هلجأل ملعلا ىضتقي ىذلا
 ىضفتقت+ىذلا هجولا نم (4) امهيمكحب فالتخالا :مكح تبتي الف ناملعلا

 )١( ىقلا ةوجفلا (*) ط : ةلعب للعم © 2 2
 )(. ظ : كمويمكحت (6) طل طقس : .هلجنال : ١
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 اتدنع ميدقلا .ملعلا فلاخي ادهاش“ملعلا ناف )١( ٠ :هلجال ايلولعم ةلعلا

 مسكحلاو ٠ كلذ ريغ ىلا ٠ دحاؤ قلغتمن اصتخم اضرع « اثذاخ ةنوكب

 (؟) ناك ثيح نم هبجوي امناو « املاع-ملاعلا نوك بجوي ال هوجولا هذهب

 : ايئاغو ادهاش-تباث كلذو ٠٠ املع

 ىف ميمزلي « ؛ ةلعلا ا نيابت ىف انومزلا َى

 « طرشلا مكح ىف (8) امهنيابت

  زعو لج - قرابلا ملع ناك ان / توم نيكولا 0 قل ١لاَد

 ىذلاانملع فلاخ « هتاذب ةمئاق ةفصناك املو ء.ثداحلا ادنج ب اميدق

 انملع فلاخ..: ىهاتنت ال: ىتلا :تامولعملاب اقلعتم .ناكراملو ٠. ضرع وه

 - هلل ملعلا بوجو لمح نأ ةلزتعملا تنظف ٠ :دحاؤ .نيعم مولعمب .قلعتملا

 نيملعلا .نآل « نيملاع انك اذا « انل ملعلا بوجوك املاع ناك.اذا ب زعو: لج

 عمجي نأ حصي افيكف « نافلتخم هوفن. ىذلا ميدقلا ملعلا توبث ردق ول

 انك امل انأ.: لوقي نم نيب قرف الو ؟ ةدحاو ةيضق ىف نيفلتخم نيب

 ك_ ىقرابلا نوكي نأ اضيأ مزل « ملعي نيملاع نوكت نأ مزلو « نيملاع

 ٠ انمولعل اقلاخم « ملعب املاع  ىلاعت

 ماق اذا : لوقي نم نيبو « اذه لوقي نم نيب قرف ىأو

 - زعو لج - ىراتبلا نوكي نأ مزليف + ةردقب نورداق انا ىلع لئيلدلا

 ملعلا فلاخي اضيأ كلذك + ملعلا تفلاخ امك ةردقلا .نأل ؟ ملعب املاع
 ىف حداق الو « انيلع ةجحب سيل هولاق ىذلا' اذهو ٠ ثداحلا ميدقلا
 ناكو  ةردق تناك ثيح .نم ملعلا تفلاخ ةردقلا ناف - .انليلد

 2 قة ملعلا ناكو تابستكملاب ةقلعتم ةردقلا :تناكو « املع ملعلا

 خا: ناك. طا نوكي (؟9) خ : هجوأ نم )١(

 خ : اهنيابت ()
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 ةيملعلا ةقيقحو ٠ اثداح وأ اميدق ردق.ملع هئاف ملعلا امآو « دس

 انو عجريال « املاع ملاعلا نوك تابثا هب عقيام مق ٠ امهل ةتب

 رثأ ال « افداح ائملع نوك ناف ميدقلا ملعلا ثيداجلا ملعلا هب فلاقَي

 دحاول رثأ الو «. ةثداح.ةردقلاو ثداح..رهوجلا ذا ٠ نيملاع اننوك ىف. هل

 بجوي امم « ..اضرع انملع نوك نكي مل اضيأ كلذك نيملاع ائنوك ىف امهنم

 هل .بجيوي مل.لحمب ماق .اذاو. + ضرع هاوبسلا' ناقا ٠ نيلاع اتفوك انل
 ببججوي ال, ؛ دحاو قلعتمي انملع صاصتخا اضيأ كلذك « املاع هنوك

 ةردقلا نأ انملع دقو ٠ دحاو قلعتمب قلعتت انتردق ناف ٠ نيملاع اذنوك انل

 رومألا هذه نآ.تبث اذاف ٠ نيملاع اننوك انل بجوت مل « انثب تماق اذا

 امهنم دحاو بِجْوَي ال « ميدقلا ملعلاو انملع نيب اهب ةفلأخملا ثعقو ىذلا

 ملعلا ىف ققحتت ةيملعلاو ٠ املع انملع نوك هبجوي امناو ٠ نيملاع اننوك

 انملع ىف ةيملعلا تبجوأ اذاف + ثداحلا»ملعلا ىف ققحتت امك « ميدقلا

 قح ىف بجي اضيأ كلذك انب اهمايقب الا .نيملاع نوكنأل نأ ٠ ثداحلا

 ةبجوملا ىه ةيملعلا_ نإل © هب ملعلا مايقب الا: املاع نوكيشلا « ميدقلا

 . انها ةدوجوم اهنأ امك ٠ ةدوجوم : :ىهو ٠ ةيملاعلل

 فالتخالاب ٠ ميدقلا ملعلاو انملع:نيب اولصقي نأ. ميثم بجعلا مث

 ىرابلاو « ملعب املاع الا نوكي هل انم ملاعلا .ناب .اومكح ىتح هوركذ ىذلا

 « نيلاع اننوك نيب اولصفي ملو ٠ ملعب املع سيلو .« ملاع  زعو لج د

 جبم « كلذ ىف انفك. فلتخا ناو + املاعاب زعو لج.' ىرابلا نوكو
 2« ىخ - ىلاعت - ىرابلا نوك:نا اولاق لب « طرشلا مكح ئف هلالا مكح

 : كيا كالا ناتي ٠١ املاع ةئنوك ىف طرش

 انآ ل ل
 ؟ .

 ةدمع ىهو : ةثلاثلا ةقيرطلاو“ » . 565 اوُباماحمالا لاق

 ٠ ملع « مولعملاب قلعتملا )١( ملعلا : لوقن نأ - هنع هللا ىفر - انخيش

 ط : ملعلا )١(
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 هبقح ىف مولعملاو ١ 3 يوتوب لا ا 5 "قابلا نأ "معز 5 اذا

 قلعتملا مث: ٠ قلعتم هب قلعتي ال « هب ظاحم مولعم ردقتي الف : ةب ظاحم
 ئنعم الو ٠ مولعلا ليبق نما اجراخ نوكي نأ" ليحتسي < ةب طاحملاب
 يلع دكا اذهو 5 ا نوك نأ لأ مولعملاب ملعلا قلعت

 ع ١ دحاولا مولعملاب نيملعلا : لاق مهتاف * .ةلزتعملا لَوَضا
 ملقا -تببثاول د - 'ميدقلا فلا هايل كلذ ىلع اونبَو ٠ ”*قيلت امن
 2 0 ا 0 ى» ؛ هتلمات أذا 6 كلذو : كالا

 »ا هب فاإ]ا

 و

 ا ا 57 تاما 00 20

 تافص ئلاؤ' "٠ كلذ وختو' نوكستاو ةكرحلاو ةايكتلاك + "قلتم ندضتنال
 ةدازالاو. ةردقلا- ملجلاك .ء' هقلعتنب الا" لقعت: لَو ؛.٠ةئمتدأل انقلغتم: نمُنعَتَت

 «ةدازألا كلدكو“+ملعلا كلفكو  ؤودقم نم اهل دبال ةزذقلاف :*تاكازدألاو

 اهلديال ٠ نكانتتأل قتلا تاّمولطملا هل كةزغو لج ىائزانبلاف ٠ ةكاردألاكلذكو

 + افولصوم. نوكي ؛نأ:قؤجيال اه“ قلفتملا "مك + اب قلعتي قلعتم نم
 نم مولعملل دب نكي. متل :اذاو + ؛قلعتم هاهعون "نيف شيل .فوضؤملا" نأل

 انبهتال - هقلعتم :ئلالعت ىزابلا 'تاذ نؤكي "نأ لطن“ذقو ٠ قلغتتم
 زوبجيالو + تافصلا :اليبق نم" قلفتملا- قؤكي: نأ الا -قبي مل + ”ةقؤصوم

 :.ةايحتلاك اهل قلعت ل ىتلا ::' تافضلا ؛لِيْبَق نم ”قلعتملا نؤكي نآ"اضيأ

 اكازردا هلو : ةدارا الو « ةردق :مولعملاب قلعتملا :نوكي:نأ نوجيال اضيأ كلذكو

 نيب. الو + مولعملاو :ةدارإلا.'نثن-الؤ © ةردقلاو مولعملا نيب فياضتال ذا

 ليبس ىلع هال « مزالتمولعملاو ةداراألانيب :توكي دق معن ٠ مولعملاو كاردالا

 نوكو تاذلا نوك لطيو ٠ قلعتم ىلا .رقتفم .مولعملا نأ :قيبن اذاف ةفاضالا

 ةردقلا نوك اضيأ لطبو « قلعتمب هلال نأ اهنأش نم ىتلا تافضلا
 مع نيبو“ ”ةذدد ةيفاضالا ةبسنلا مدعل « مولعملاب اقلعتم كاردالاو ةدارألاو

 ٠ ملعلا الا اهب قلعت هجو.قدي مل « تافصلا

 نند



ملا "نيبو هنقذ“ قتلا ةيفانضالا 'ةسنلا لطب: ّ 1 2 نا
 .- (مهلغ

 تاهل ماع ةقلعت نيف تحلل هو -.هبكطاحملاب مولا "نأ 7 5

 لجل' هللا كاذبا .انقلم قلفت اذان: انفك ' اقل اك خطي كوس ”زعو لج

 : حيلاعت هللا" :لاق ه3 اةطانحألا# انفع " ىقن 'عرتلا ”نالوأ .ةملعبو رجعو

ولقطحتيكل و”: : قلاطت لاقو أ ل ' الغ“ هب : هب نوطايحيا لوا
 نتم."ءئذن :نا

0 امبأ لإ 2
١ 0 0

 يع 5 3 ل 
 حلا 500 ل !

 ١ 07 8
 ل هنأ ا

22000 

 .نييحل. 2 ..ةمالاستب ايضاق دحاو د يمه قلعت ةلزتعملا 0

 عفهدتع لئامتلاو ٠ دحاو مولعمب هقلعت ماعلا تاقص صخأ نأ اودقتعا

 ملِع انا .لوقن: نأ كلج 'ئلغ انويّزلاو ٠ صخالا ىف اطاقتعالا#نوكي ةكفا

 «_ مولعملا كلذب انملع قلعتو .« مولعمب قلعت , !ذا لا كح مج يرابلا

 يزابلاإ ع « ثداح اتم حاولا مْلع نإ نلاحم وهو ٠ . : امهلئامت بجيل

 ه1 | 1

دق هتبثأ نم قحب ىف - : زعو لج -
 ش ٠ مي

 .قلعتم انملع'نأي انمكخ ناؤ"اناق' . حيحنص زيغ' داولاق عقلا 0-06

 ةظاحالا“ هلو ف غو قلك هللا ملع نيفةفاقلد “نر وقل « دحاو مولعمب

 قلعتي نأ حصي ال ىذلا ؛ انملع لئامي نإ حصي فيكف ٠ -ىئهانتي ال امب

 ؟ ىهانتتال .ىتلا ..« تامولعملاب ةطاحإلا هل.« املع م. نيعملا::قلعتملاب:دلإ

 .دقف' © تانمولعملا نم < ىهانتّيال امب هقلعت ميدقلا ملعلا تافص ا

 موسمع ميدقلا منعت لب ؟ خلا ىف ًاعمتجي مل نيمولعملا نآ

 < 1 ش ٠ هصوصخ :تداحلا لعللاو « 3

 ها 2 م« © © ا : اننا

 .قرط 1 تاغصلا ةافن لوو ل 000

يلع ضارتعالا قب و 3- ءانمدنا امك 0 ان ادعو اهنه
 ان

 ب تو نأ

 )١( هط (9) نض : حتقي ١٠١
 )( ةرقبلا 550

 م



 تافص انتبثأ ول : ولاق نأ )١( اضيأ هب نوكسمتي اممو ٠ عنقم هيف امب»
 تافص صْخأ وهو ٠ مدقلا ىف ىلاعت - ىرابلل ةكراشم تناكل <« ةميدق.

 نم هادع اميف كارتش الا بجوي ٠ صخاألا ىف كارتشالاو .٠ تاذلا

 هوركذ ىذلا 0 0 تافصلا نوكب ىفقب 0( كلذ قاسمو ٠ تافصلا

 صخألا ىف كارتشالا : مهلوق اماو ٠ ناهرب ريغ نم ىواعدلل ضرعت
 « الدج كلذ مهل د مث « تافصلا نم (*) هادع اميف كارتشالا بجوي

 نودجي الو ب . تتح قيابا فاصوأ صخأ مدقلا نوك ىف اوعزون
 ©« ةذايبس كلذ تابثا ىلا

 نوك ىف مهيلع درلا مدقت دق :٠ فومم نيرككوبا ىغملالاق
 : مطاقلا ناهربلاب +" تافضلا عيمج. ىف لاامتلا بجوت ةلع صخقشلا

 مدقلا عجير اذاف < هل لوأ ال ىذلا هنأ الا“ ميدقلل ىنعم ال : مهل لاقي مث

 صخأ هنآ نومعزت مك ؟ ةفص .هنولعجت فيك ٠ ةيلوألا ءافتنا ىلا

 « ىفنلا ىلا عجري ام. لكو + توبث تافص ىه انمثا ادبا تافصلاو ٠ تافضلا

 ٠ تافصلا نم مدقلا مهيلع لطبي هجو اذهو ٠ ةفصب سيلف

 « هه كك د

 هوؤ د م 8 0 : ' , هلا * ع

 ىتلا ةدارالا : ميل لاقي مك » : ىلاعئاوباماحمإلا لاق“

 ىلع لثم « لحم ريغ ىف ةمئاق ةثداح - (4) ىلاعت - ىرابلل اهومتبثأ
 امهو ٠ دحاو قلعتمب انقلعت اذا + هب ةمئاقلا ء دبعلل ةتباثلا ةدارالل مكمعز

 ٍط : كلذ (؟) ط : اضيأآ )١(
 « الدج كلذ مهل ملس ول مث ٠ نوعزانم هيف مهق ٠ هادع اميف ()

 ' .نودجيالو قالالدع ىرابلا فاصوأ صخأ ميدقلا نوك ىف اوعزون
 ظ ؛ خلا

 ريغ ىف ىلاعت  ٍط : ىلع لثم ةتباث لحم ريغ ىف ىلاعت (4)

 ظ خ : ىلع لثم ةتباث لحم
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 ليجتسيو . « لحملاب مايقلا بوجو امهدحأل تيثي « صخالا ىف ناتكرتشم

 نيكرتشملا كارتشا رتشا بوجو نم ةولواح ام. نشقن ضقني اذهو >2 ةيناثلا ىلع كلذ

 « تافصلا عيمج ىف + صخالا ىف

 لوقللطبتم وهو *مدقت دقاذه“ 1 الونميم نيركيوبا مسغلا لاق

ت لحم نم اهل دبال ضارعألا تن. قو انتدارا نال ) ةلزتعملا
 : هيف موق

 لحم ٠ه.ىلا رقتفت مل « ضارعالا نم ضرع - زعو لج - قرابلا ةداراو

 ٠ اههلئامت بجو ؛ دحاو قلعتمب ناتقلعتملا ناتفصلا تقلعت اذاو

 - بجوو ٠ : انتدارا مب تقلعت ام ريغب ىلاعت ىرايلا ةدارا تقلعت

 جقك لجملا ”نع.ة ةثداحلا» ىلاعت ب ىرابلا ةدارا تنفتساو ٠ لحملا

 لظيو. +. نالقامتم كلج عم امهو. ٠ نيابتلا اذه ٠ ناتدارالا.تنيابت

 ٠ هادع اميف عامتجالا بجوي « صخاألا ىف عامتجالا ناب مهلوق كلذب

 ] . ع يع ظ

 مكعنم : مهل لوقن انآ ىلع » :ىلاعئاوتاداتمالا اق

 بجوي 2« صخالا ىف عامتجالا نأ ىلا مكزيصم ضقاني «٠ بجاولا ليلعت

 حيرصت هليلعتل مكضرعتو « بجاو نيلثملا :لئامت ناف + هادع اميف عامتجالا

 . « بجاولا ليلعتب

 رهظ دقو ٠ مدقت دق اذه يما لا لاق

ضقنت نأ نم اهل دبال ةلزتعملا نا ةنم
 ليلعت عقم امأآ': نيلصآلا دحأ ص

 ٠ .هنقف لاكشا ال نيب وهو : لثامتلا ليلعت عنم اماو 0 تعاولا

 36 3 د

 مهتأ )١( هب نوكبسمتي اممو » : كاع اوباماتمإلا نق

 امب قلعتي (؟) مهمعز ىلغ - ىلاعتو هناحبس  ئرابلا ملع : اولاق

 اذ: مكعو و ع ع نق ع

 لااا



 ' 15) ”مولغ مكخ قف وهو. *- ليمتفتلا ىلغتامولعملا: نم :(1) ىنهآنتي هل
 . اذاف“ عل ضايِنلاَو ةكاوسلاب ةثداحلا ملغلا قلعتي ال 'ذأ *..'ةكداح ”ةفلتخم
 ' ملكح لف ناك"+:ةفلتخملا ”تامولعملاب  هناحبس - ىرابلا ملع قلعت

 مح ىف هنوك اضيا دعبي مل « كلذ دعبي مل اذاو () ةث ةتداحلا ,مولعلا

 دافم نم مزليو ٠ ادهاشث نيفلتخم ملعلاو ةردقلا تناك ناو : ةردقلا

 ةرفقلاو مولغلا 1 ىف نوكت 3 :ةدخاو ةفصب ؛ ءازتجإلا : كلذ

 + 0 ةايحلاو

 :٠ ةنسلئاف ".٠ اظن < هنع  باوجلا مزلي ال امم ةؤركذ :ىئذلا اذهو

 ,معشن  اهلصا ئفنأ ىلأ مهريصمو © تاقصلا ليضفت ىف مهبم (5) "مالك
 330 :قيرط' ىف انمزلي نكي مل ناو ٠ اندقتعمأ ىق 5 انحضوأ "اذا

 *”ةلمجلا "ىللغ' ةفنقلا تابثا ىلع لدت' ةيلقعلا" ةيضقلا : انلق ٠ ٍجاجخلا
 هب عطقلا ىلا (4) لصوتي ال امم © ”ةردقلا ىلع ادئاز وسن #9 ا اماخ

 تاقصلا "ىف نيملكتملا ناف + عمسلا ةلداب كسمتلا': هيف ليبسلاو

 ,ملعلا مكح يف, )1١( ىه ةفص ىفن .ىلع نوعمجم ©, تابثالاو يانا
 « عامجالل اقراخ ناك ؛« اهمكح نق ةفص تابثا مار نمو * ةردقلاو

 .تافصأاوقن ال ةلزتعملا +: نومهم نيرككوبارسفملالاق

 يت انؤلاكي .نآأ :: لدلا) ْمِكَح ىف مهنم حصي مل. زغو لج - قرابلا

 /خ : ام مهمعز - ٍط : قلعتي )١(
 ..ط..: ,ةثداحلا ةقلتخملا مولعلا (*)

 ط : ةتذداحلا 2( 0 ط ضايبلاو ١

 : مهيم- .طربب.مهنم (51) ٍط : ةردقلاو :ةايحلاو (6)

 ط : قرط (8) ط : هيف (9)

 ' 2 ط': القع هيلا عطقلا لصوتي الا (1)
 5-5 ' 5 ! ' 8 فى



 اسهيفانو. + :تاففضلا )تونبثل» عزف 8! "تافيضلا::ليضافت+ نال م اهتفم تابثا#
 [هفمذبالا غلعلا : لوقنانا مك. ماكح ليضافتاهل تبثي :ن[نعالتغف -"اهتبثيملل

 فوضوملاو © .قلعتقم! نف.'ةلددنالوقلعتُم :مولعملا نال:+ ةثلغ ةلدالالذت اذا

 ةودقلا كلذكو #* . قلعتمالا اتافضلا نما ريثكأو * - ةايحتلا "كلذكوب ٠ قلعتيال

 ااا يوسو لزرع نوماس و يضا بيو قلعتت“ ال

 "2 20 تي ل رس هاف وع امم هك

 ةرمقلا د ا او وو يكرس ذاق

 ٠ تافضلا رئاسو « ةدارالا كلذكو ٠ ملعلا ىلع ةدكاز اهنأو - يقم ديال

  زعو لج  ىرابلا نأ ىلع دقعنا عامجالا' ناف ٠ 'عمسلاب ملعُي امقءاذهو'

 مسقنت ةمألا ذأ + ارداقو ايحو املاع هتوك بجوف « ةدحاو ةقصا هل سنل

 ةردقلاو ملغعلا اع اهل نوتبثملاو ٠ اهيتبكم ىلاو + تافصلا ةافن ىلا

 ٠ تافصلا باتم بونت ةقص تبثي نم مهيف سيلو ©« تافصلا زئاسو

 د ا ْ ] ٠ عامجالل قراح اهل تبتملاو

 د دع دع

 توست دعنبي مل اذا" : ليق ناف » : ىلاع م اوباماتمإلا لاق

 ملاعب ىلاخت - ىرابلا نأ ىلا انريصم نم عئاملا امف ؛ مولع مكح ىف ملع
 مسلعلا مكح ىف هسفن نوكتو ه مفتي اهيلط ردا د هسقنت تامولعملاب

 اذه“: ؛انلق ؟ تافصلا نع تاذلاب ءانعتسالا ىلا ىضفي كلذو + ةردنلاو ْ

 نودقتعت لبصأ ىلع: (« اذه مكلوقا: 'متينب مكناف + )١( نالاكتساو سيك"

 مكبهذم نودبت فيكف مكدنع تباقءزيغ « ةاندقتعا ىذلا ملعلا ذا * .ةداسق:.

 اننوقفاوت امي ىضقب:: هيلع متلوع ام نومضم مث 1 ؟ هنالطب نودقتعت. ام ئلع'

 ٍِط 3 لالدتسالاب 510(

 ادن



 كح ىف ناك نأ ::ىلاعت / ىزابلا تاذ نأ كلذو" (5) [ هنالطب: ىلع
 .لاق هقو + ةلملا لها نه :دحأ هلختني الام اذهو © املاع ناكل مولعلا

 سيل هنفنو + هسفن هملعو ملعب :ملاع ىلاعت ىرابلا : « ليذهلا وبأ »
 رئاسس هركناام .ةقرافه عم وهو (؟) هتاحضف نم اذه دعو + ملعب

 (؟) عنمب سانلا قحو *+ ةردقو املع ىلاعت ىرابلا نوك ركني زكا
 ”انملع مولعمب قلعتم ملع ىلاعت ىرابلل تبث ول : اولاق مهئاف + ةلزتعملا كلذ

 نوك اومزلال « مولعلا مكح ىف هتاذ نوكب اوضق ولو ٠ انملعل 0
 ْ (4) « هثوبايام اذهو 2 املع هاذ

 زعو لج هنوك نوكي نأ خصيال ؛ لومم نسر كبوبا نيغملا لاق

 ؛« ماكحالا بجوتال ةفوصوملا تاذلا نأل ٠ تاذلا هيجوأ امكح « اناع

 تاذلا تناكل « املاع هنوك بجحوت تاذلا تناك ولف ٠ تافصلا هيجيوت امتاؤ

 ةفضلا نوك نأل < .نايعالل بلق وهو . لئاق هب لقي ملام اذهو ٠ املع

 دازآ لاخلا اذةته نغو لاحم ةفصلا ىنعم ىف وأ © ةفص فوصوملاو

 * هسفن هملعو « ملعب ملاع قزابلإ نل. ؛ لاق نيحب « رقي نأ ليذهلا ونت

 .سيل هسفنو : كلذ دعب لاقق ٠ ةفص فوصوملا بالقنا ىضتقي ناك اذهو

 د د

 مبتركذام ناك نا :.ليق نافا» + ىلاعئاوباماتمالا لاق

 .سعلا نأ متمعز دقو + مكسفنأ نع كلذ نوعفدت مبف © مصخلا مالكل أعفد

 ,ىلع فوقوم ليصافتلا ىف مالكلاو ؟ ةلمجلا ىلع ةفصلا تابتاب ىضفقي

 هطسبو(1) هؤاصقتسا دقتعملااذه لمتحيالامم اذه : انلق 4 (0) عمسلا ةلدا

 ط : هحئاضف )5 طا نم )١(

 .ط : الضأ هنوباي امم اذهو (2) ط : مازتلاب ()

 ط طس : هواصقتسا (4) ط : ةيعمسلا ةلدآلا (3)

 اسرار



 .ىلا ريصملا مث ٠ ملعلا تابثا ىلع لدي لقعلا نأ هب قئاللا ردقلا نكلو

 .تابثا ىلع لقعلا لد اذاف + عمسلا هكردم : سفقنلا ىلع دئاز ملعلا“ نا

 لصحيف « ملعب سيل ىلاعت ىرابلا دوجو نأ ىلع عامجألا دقعناو ملعلا
 :للايو ٠ دوجولا ىلع دئاؤ ملع تابثأ : )١( عمسلاو لقعلا لولدم نم

 00000 ٠ ئ « قيفوتلا

 مقا نم فيرط لصفلا 5 نومم نبركوبارسغملا لاق

 نوك لعجو « ملعلا توبثب ملعلا ىلا الصوم لقعلا لعج هثأل « مامالا

 فرصي نأحصي فيكو ٠ عمسلاب مولعم : ملعب سيل  ىلاعت  ىرابلا دوجو

 ,نع نعتسمهسفنب مثاق  دلعو لج: - وهو-غلع  ىلأ  ىلاعت  قرابلا دوجو
 “ لحملا ىلا رقتفم ملعلاو ٠ ةبجاولا هتافص نم تبث امم اذهو ؟ لحملا

 وه ثيح نم « لحملا نع نغتسم ريغ هدوجو ردقي نأ حصي فيكف

 ناضقانتم نامكح ناذه ؟ هسفنب .مئاق وه ثيح نم « هنع نغتسم ملع

 .ىلاعت ىرابلا تاذ نوكت نأ حصي فيكو « دحاو دوجيوم نم ناحصضيال
 2( امكح بجوتال « ةفوصوم تاذ ىه ثيح نم هتاذو « ملعلا مكح ىف

 2, فوصوم وهو 2« امكح رهوجلا بجوي أل امك ؟ قلعتمب قلعتت الو

 قلعتيو « املاع هنوك هب ماك ىذلا لحملل بجوي ملعلاو ٠ قلعتمب قلعتي الو

 ٠ هب وهام ىلع مولعملاب

 ىلا « اهدوجو رقتفيال ةفوصوم تاذ ىه ثيح نم تاذلا نا مث

 نود هدوجو حصيال « ةايحلا دوجوب طورشم ملعلاو « اهتوبك ححصي طرش

 .- ىرابلا دوجو نأب ملعلا ىلا لصوت ةيلقع نيهارب اهلك هذهو + اهدوجو
 طماع اذن : :ةنوريع ئيراعلا ملح مل افاق : اهياو_. - ملعي سن حلاك

 ط : لقعلاو عمسلا )١(

 ف



 فصتم « اهب ملاعرم اهل دجرم/“ انيدلع: ارداف نماذلا.حضاخل ملاعفأو :) هلاعفانت...

٠ .نولعفيال ىتولاور .ةلهجلاو .نولفاخلاو ةزجتفلا ذا: ةايهلاب.“
 هتاذ تبناك ولخ 

 موقتال تافصلا نال .ر:اديرمرايه حاوباملاغ الو :اربدلق _نوكي.نأ خص امل:اماع'

 ايصضتقم ب زعوا زيلع فاد ملعلا ميلا رانإ:ليجوملا:ليلدلا ناك !ذإؤ... تافصلاب“

 ٠ اقووم رنوكي نأ لقعلاب مزل « اديرم ارداق املاع ايح : لولدملا نوك

 سيل ىلاعت ىزابلا نأ ىلع ملعلا لاحي ملف ةقص هنوك ليحي اقوصوم هتوكو

 6 هكدا 6 هذه. عما 3 ةمجااو خمسلا ىلع ملعب

 0 م كرو عيل ىلا“ كلذ“ ىف 'ءاجتلالا لا ىلا“

 د يل
 3 ايل 0 تيرا ل
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 اكل 0 كتل ةكتكللل 0  ثكككتتتلل 00 0.0/0: تاتا 020اكتقتتثلإ

 ةميدق ثلا ةدارا

 . توك. تابثأ ىلع ليلذلا انركذ دق 2 : كاعملا اوباماتمالا لاق

 بهذم مث تافصلا ءاكحات ملعلا تابثال انضرعت امدنع اديرم ىلاعت ىرابلا

 ةلزتغملا"تمعز دقو ٠ ةميدق ةداراب ديرم 2 ىلاعت - ئرابلا نأ : قحلا لها
 نم لظاب كلذو * لاحم ىنف أل « ةثداخ (؟) .تاذاراب ديرم هنأ : نويرصبلا

 ٠ اهي ةدارا قلعت ىلا : ترقتفال ةثداح تناك ول هتدارا نأ : اهنم : هجوث

 ةصوصخم ةفص ىلع هعاقيابو هب ملاغ وهو « لعافلا هئشني لعف لك ناف
 (9) ىفنو « هعاقيا ىلا ادصاق نوكي نأ دبالف صوصخم تقو ىف
 (4) ىلا اكوضقملا ىقن هبحاص مزلي « هب ملغلا عم لعف عاقيا ىلا دصقلا
 « لاعفآلا عيمج

 رزفئاجلاو ؛بحاولاي قلعتي .هناف ملعلا : اقلعت اهمعأو ٠ ةقلعتم تافص

 ىهو ٠ ةيجأو هتافض ٍدوجوو 2«. بجاو ىلاعت ىرابلا دوجوف « ليحتسملاو

 ٠ نيئاكم يف :ميجلا نوكو :نايعألا بالقزاو .نيدصلا عامتجاو ٠ ةمولعم

 تاتابنلا تابنو « رطملا لوزنك زئاجلاو ٠ مولعم وهو ٠ لاحم كلذ لك

 ىف هنودو ٠ مولعم وهو + زئاج « رهاوجلا ىلع ضارعالا بقاعتو

 ٠ لاحملاب الو 1 دوجولا بجاولاب « قلعتتال اهنأل + ةردقلا قلعت : مومعلا

 انتا هنأ. < اهتم قلعت صختا ةدارالاو + .نيملا زكاجلاب قلعتت امئاو

 قلعتت هلو + ارا امدع مدعي هنأ ملع وأ + دجوي هثأأ لل ملع امي قلعتت

 ٠ ةردقلا هب قلعتت ام عيمجب

 خ : تافصلاب . ط : تافصلا ماكحاب 200

 +. *: تاداراب ظ:2 ةداواب (5)
 ط : دصقلا ىفنو ب. خ : ءيثئمو ()

 ط : عيمج عاقيا ىلا (:)
 آآ00
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 ةلاد اهنأ « اهصاضتخاو اهيتزتو لاعقألاب انملغو « اذه تبث اذاف

 ةمقاق ةميدق  زعو لج ب هلل ةدارالا توبك كلب انملع ؛ ةدارالا ىلع

 نكت مل ولو « اديرم هنوك بجروت مل هتاذب ةمئاق نكت مل ول اهنآأل « هتاذم

 اهب ثداوحلا مايق نع ةسدقم هتاذو « هتاذب مقت مل ةميدق

 دقف « ماكحالا مهتابثا عم تافصلا اوفن نأو مهناف : ةلزتعملا امأو
 نأ : اولاقف ٠ تافمملا رئاس ىف درطضملا .مهلصأ + ةدارالا ىف اوفلاخ
 اهب ديري ؛ لحم ريغ ىف اهقلخي ةثداح ةدازاي ديرم زعو لج ىرابلا
 اهب ضصضختت امنا ةدارالا نأ اوأرب نيح اهثودحب اومكح امناو ٠ ثداوحلا
 قلخلا ةلاحتسال ؛. لزألا ىف امكح اهل اوري ملو « لازي ال اميف تاصصختملا
 نكي ملا لحم ىف تناك ول اهنأل + لحم ريغ ىف اهنأ اومكحو ٠ الزأ
 < 'ةايحلا دوجوب ةطورشم ةدارالا نال « ايح. لحملا كلذ نوكي نأ نم دب
 عجيرل < لحملا كلذب ةدارالا تماق ولو ٠ اهدوجوب طورشم ملعلا نأ امك
 اهوردقف ٠ مكحلا كلذ ىرابلا ىلا عجيري ملو « اديرم ةنوك .لحملا ىلا

 دوجوم وهو © زعو لج ىرآبلا ىلا اهنم مكحلا عجريل + لحم ريغ ىف
 هبالف  ةكداح تزدق اذا ةدارالا .نأب ٠ لطاب هلك اذهو ٠ لخم ريغ ىف
 "«نك4 « ةياغ ريغ ىلا كلذ لسلستي مث « اهب دارب ةدارا ىلا رقتفت نأ
 + نيمسق مسقتي صصختلا مك « اهب ثاوحلا صصختل ةدارالا انتبثأ امئا

 ٠ درفلا رهوجلا

 نوكي امنا كلذو ةئيهلاب صصختلاو : نامزلاب « ضصختلا : ىناثلاو
 ةدلؤفلا ىلا ةرقتقم اهلك هذه نأ انملع املو ٠ ةبكرتملا ةقلؤملا ماسجالل
 .نم اومعز ام امأو ٠ ةدارا ىلا ةرقتفم نكتلف ؛« ةثداح ةدارالاو : اهثودحل

 ملعلا نأ :.لوقي نأ لكاقل زاجل درط ول ٠ لطاب لوقف ٠ دارتال ةدارالا نأ
 ىف دارت الو اهب داري ةدارالا نأ ىلع اسايق ء هسفن ىف ملعيالو هب ملعي
 ىف احيحص اليلد سيل اذه نأ ملع « ملعلا ىف كلذ لطب املف « اهسفن

 ] فرقا
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 ٠ ءالقعلا لوقع اهلوبقل عستت ال ةميظعي اوعاج مهنأ مث ٠ ةدارالا

 به وأو « ضارعألا نم ضرع ةدارالاو ٠ لحم ريغ ىف ةدارا ءاعدا

 نأل فوصوملاو ةفضلا نيب قرف قئذلا وهو ٠ لاحم ىق الا .لقعتال
 ىفةدازالا توبثب مكح نمف ٠ اهسفنب موقتال ةفصلاو « هسفنب موقي فوصوملا

 ٠ لحملا ىلا راقتفالا هتقيقح ىذلا ضرعلا سنج بلق دقف < لحف ريغ

 ٠ لئامتلا يف مهلوصأ نم الصأ هب اوضقن ىرخأ ةميظعب اضيأ اوعاج مث

 7 ىف عامتجالا بجو © نحل ىف عامتجالا نأ اومعَر مهنأ كلذو

 ةدارا قلعتت دقو « نيعم دارمب اهقلعت ةدارالا تاقص صخاو ٠ تافصلا

 « نيتدآرالا تاقصض ضخ وهو. ٠ اكتدارأ ةن.قلعتتام, سققب زعو لج كا
 زعو لح يرابلا ةدارا نأ مهمعز عم « لحملا انتدارال بجو كلذ عم مث

 ٠ ٠ لحم ىلا ةرقتفم ريغ

 ؟ دامجب ةمئاق ىلاعت ىرابلا ةدارا نأ متمعز ذاه : مهل لاق مث

 « ةصوصخم..ةينب ىلا رقعتفت ةدارالا نأ : مهلوقب كلذ ىلع اولصفنا ناف

 ةدارالا نال + اهطارشآ مهيلغ لطباو ٠ ةينبلا كلت ثابكا ىف اوعزوت

 نآل ؛ رهاوجلا عيمجب ؛ موكي الو « ادرف ارهوج- نوكي لحم ىلا رقتفتال

 رثأ الف « د رهوجب تماق اذاف ٠ مسقتيال دحاولاو ©« ةدحاو ةدارآلا

 + ةدارالا تايبثا ىف ةدارالا ةيف تلح ئذلا رهوجلا عم ةقلأتملا رهاوجلل

 + ةصوصخم ةينب اوطرتشت ملف « لخملا متيفن دك متنأ : مهل لاقي مك

 ؟ لحملا ىف اطرش مكيفن نم « لاحملا ىف لغوأ < لحملا .لصال مكيفنو

 ضر



 ا

 ةثداح مولغ تابثأ ىلا مهِج بهذ

 مولع تابثا ىلا )١( مهج بهذ » لاه ملاوثاماجماللا قلق
 اذا تامولعملا نأ معزو - نيلطبملا لوق نع ىلاعت - برلل (؟) ةثداح
 تابمولعملا ملكي اهب « ةددجتم امولع ىلاعت ئزانلا ثمحك + تددجت

 ةمدقتم « اهعوقو ىف تامولعملا بقاعت بسح بقاعتت مولعلا مث ٠ ةثداجلا
 ؛ نيملسملا عامجال (") ةقرافمو « نيدلا نم جورخ هركذ ىذلاو ٠ اهيلع
 ىنادي : لقعلا كرادم ىف مهيلع درلا ليبسو 5 لوقعلا ةيِضق نع بارضاو

 ىلاعت هلل ةتباثلا ةثداحلا تادارالا مهداقتعا ىف نيبرضبلا ىلع درلا ليبسه

 ْ ش « لاحم ريغ ىف مهمعز ىلع

0001011010000 
 بجاوي لحم ريغ ىف املع ىعدم ليبس كلذكو ٠ تادارالا ىف لحملاا

 : املا ملاعلا نوك بجوي الأ ملعلا نوك نأ « 'املاع هنوك ىللاعت هلل

 . لاحمف هب مقي مل امه. مكحو: لاح هل بجي نأ اماو « هب ماق ىذلا هلحمل هلآ:

 كلذ: ةلاحتساب ملعلا ىفو:« ورمع ملعب ديز ملعي نأ زاجل كلذ زاج ولو
 ٠ ةينغو ةيافك

 بهذ دقو ٠ ةيمهجلا ةقرف ميعز ناوفص نب مهج وه ]١(

 نوكي ىتح رومآلا نم دجي امب هللا ملع ىفنو نآرقلا قلخو ربجلا ىلا
 ريكاس ىنفت امك نايئفي رانلاو ةنجلا نأ معز كلذكو ٠ العف ثدحيو

 ه ١١7 ماع ليقو م ١؟8 ماع هتعدب ءازج. لتق دقو ٠ ءداشألا

 ل : ةثداح. (9)
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 يبهق « لحم ريغ ىق دوجوم .ىلا اهنم مكحلا دوعيف « لحمي مقت

 نوكيال لاحلاو مكحلا نأ انل حضتا اذا هناف « ىفشي الو ىنغي ال حاورتسا

 نم. عشمي لحملاب اهمايق' ءافتئاف « حملا كالذي: نك .ةقيبياب 4 لعل

 ٠ ةلاحالا ىف ةدايز لخملا ىفن .مهؤاعدا مك ٠ لاح اهيلا عجري نإ

 د 3 د

 تزفقتفا نا : )١( مهجل لوقنف 3 :ىلاعئاوباءاتمالا ىو

 مولع ىلا (4) ةثداحلا مولعلا رقتفتلف + اهب (9) مولع ىلا (8) ثداوحلا

 * ثداوح ًالاعفأ اهنوك ىف تامولعملل ةكراشم (5) اهئاف « اهب ةقلغتم رخا

 (10) ةقلغتم ىهو « اهل ةيانئنأل مولع (1) :ةازتلا ىلا زَجي ةعزتلا نا كلذو
 ءائكتسانمهقزل :كنذةزتني هل ناو « اهل لوأ ال ثداوح غيؤست هذافمو ةثداح

 مولغلا قلغت :نغ ثداؤحلا ةلمج :ءانقتنا اهثؤذك غم مولخت نع 2

 ش ف

 هدوصقم ثذاحلا ناك ال © : دومه نب ك<بوب هايل لاق

 لهج وأ ملاعلا نم ملع «© ام داقتعا هيحبضت نأ دبال دازم لك ناكو « !دارنم

 ٍكهجلا نع هزنتم ىلاعت ىرايلاف ٠ كانششلا نم :كنش وأ + لهاجنلا نم

 رضي [مل] امل اذهلو « هيب املاع نوكي نأ كّشلل ادصاق ناك اذا مزلف « كشلاو

 ةمولعم نوسكت نأ ثداوحلا :قدخ نمو ٠ اديزم نكي مل « القاع لقاعلا

 ملع ىلع ليلد اضيأ ماكحالاو ناقتالاو ٠ اهثودح ىلا دصقلا درجم ليلدب

 : هلوقب + املاع لعافلا نوك ىلا زيزعلا باتكلا راشا دقو مكحملا نقتملا

 ظ :؛ مهجل تخ : مهل ]١(
 خ : ثذاؤكلا تدط : تاذارالا (*)

 ظ ؛ اهب ةقلغتم مولع ()
 طظ : ةثداحلا (:)

 ط : اهنآاب (0)
 خ : مازتلا - ط : تابثآ (1)

 ط : ةبقاعتم (17)

 ضخ



 ةلاد ثداوحلا تتناك ااف « )١( ريبخلا فيطللا وهو © قلخ نم ملعي الآ »

 لخي مل « ثداوحلا نم اثداح ملعلا ناكؤ « اهثدحمل ةمولعم اهنوك ىلغ
 ريغ نوكي نأ اماؤ  زعو.لج  ىرابلل امولعم نوكي نأ اما ٠ ملعلا كلذ
 ؛ رخنآ ملعب هملعوأ « ملعلا سفنبهملع لهف « هل امولعم نك ناق ٠ هل مولعم

 !دصاق « هب املاع ناك تق هنآل «::ملعلا :نمفني هل امولعم نوكي نأ زوجي ال

 ٠ اندنع اسفن هل نوكي نأ حصيال مولعملاو « هدوجو لبق هيلا

 امولعم اضيأ ملعلا كلذ نوكي نأ بجيف ثداحب ملعب هملعي هنأ : ليق ناو
 !ولاق ناو « هل ةياهن. الام ىلا كلذ لسلستيو ثداح ملعي ىلاعت ىرابلل

 ناك « زعو لج هلل ةمولعم ريغ ثداوحلا اهي ملعت ىتلا مولعلا كلت نإ
 ىهو تامولعم نيمسق ثداوحلا اولعجو ٠ هللا ملع ةطاحا ىف انعط كلذ

 ٠ اهب ةقلعتملا مولعلا ىهو تامولعم ريغو .+ مولعب تسيل ىتلا. ثداوحلا

 ىلاعت هللا ملع ةطاحا ىف حدقي نمم اسفن رفكأ الو اقلخ2 لضأ الو

 ٠ تامولعملاب
 ىف اوحدق دق اوناك' « ىهانتتال امولع هلل نأ اومعز نا .ءالؤه نأ مث

 نفق ٠ اهل لوآ ال ثداوح ةلاحتسا عبارلا هنكر نأل « ملاعلا ثدح ليلد

 ملحلا ىلا لصوتيال ذأ عناصلاب ملعلا هل خصي مل ليلدلا كلذ ىف حدق

 هب ملعلاقيرط هيلع دسنا دقف تبقي مل امو ٠ ملاعلا ثدح توبك دعب الا ء'هب

 ىفو ٠ هتافص ىف ملكتي نأ هنم حصي فيك زعو لج ىرابلا ملعي مل نمو
 اومعز ناو.-؟ ايناك تافصلاب ملعلاو «-هلواآ فوصوملاب ملعلاو ٠ همولَع ماكخإ

 نوكت نأ ىلا ةرقتفم ريغ مهلوق لع ةثداحلا ىلاعت ىرابلا مولع نأ
 اولاق اذاو ٠ ةمولعم نوكتال ثداوحلا رئاس نأ ىلع اومكحيلف « ةمولعم

 ىلا هبحاصب ىضفي ىأر لكو ٠ ملعلا ةفص زعو لج ئرابلا نع اوفن كلذ
 ٠ حارص رفكو تحب لالض وهف « املاع ىرابلا نوك ىفن

 ىف 2 دبع

 )١( كلللا 1١2

 لشرب



 مهج دنع ةثداحلا مولعلا مث : ىلاعلا اوباماتمإلا لاق

 تاذب ةمئاق وأ ماسجاب ةمئاق وأ ناجم ريغ ىف ةتباث نوكت نأ اما اولختال

 در امب هيلع در ٠ لاحم ريغ ىف ةتباث اهنا معز ناف ٠ ىلاعت ىرابلا

 موقت اهنأ معز ناو ٠ لاحم ريغ ىف تادارالا ىتبثم ىلع

 « ةيماركلا » ىلع. درلاك هيلع: درلا ناك ٠ هناحبس برلا تاذب

 « مهلوق نع ىئلاعتو'هئاحبس برلا تاذب موقت .ثداوحلا نأ ىلا نيرئاصلا

 فصتملاو « مسجب ملع مايق زوجي نأ همزل < ماسجأب موقت اهنأ معز ناو .
 همكح عوجر عم مسجب ملعلا مايق نم هزوجي ال ادرط .ءرخآ مسج(1) هب

 داسفب اهتئاطب نذا « اهنلغ ةديزم الو ماكحالا تلطب.اذاو » ىلاعت هللا ىلا

 :ء « اهيلا مسقنملا بهذملا

 مامالا همسق ىذلا ميتقثلا اذه : ايوميم نر كوتا نقلا لاذ,

 ىف موقتال وأ لجم ىف موقت. نأ نم ولختالا مولعلا هذه نآل ٠ حيحص مهيلع

 ىحمب تماق ناو ٠ تايثالاو ىفنلا نيب ةددرتم ةمسق هذهو ٠ .لحم

 نوكتال نأ اماو امسح نوكت نأ اهأ :لخت مل هتأاذ نكت. مل. ناف ٠ ةهةتأذن

 نوكي نا اما ولخيال مسجلا نيخ نأ « امسك .نوكي ال نآ حضي الو + مسج.
 ريعوب « :ىلاعت ىرابلا تاذ فوضوملاو ٠ افوصوم نوكي ال وأ اقوصوم

 ةميدقلا ىلاعت ىرابلا تافصك « لحم ىف الا دجوي الام فوضوملا

 ٠ مسجب امئاق نوكي نأ الا قبي ملق « هب ملعلا

 : اهلا لفق < لغم ردك ىف ةتباك مولعلا ةذه نأ « :مهج » معز ناف

 ٠ نيغتم مولغمب قلعتت نأ ثداحلا :ملعلا تافص صخلأ نأ : ةلزتعملا بهذم

 خخ : هبا ؛ همكحي (1)

 انسردإ



 امهنأل .« نالئامتف ناملعلا نكيلف « انملعو ثداحلا هللا ملع قلعت اذاف

 بجيو زونجي آميف"ًيواستي نأ نيلفامتملا مكحو: ؛ .صخألا ىف اعمتجا
 بجذلق لهدا ننغ ءانكتسالا ةكذاحلا هللا مولغل بجو دقو ٠ ليككسنو

 للظن « لحملا نع انمولع ءانفثسا لطب اذاؤ ٠ ةثع ءانغسألا انملعل

 دههح#ل تنكح اه ذا لطملا.نغ ئلاعت هلل ةثداحتلا مولعلا ءاذعتسا مهؤاعدا

 نيعتو ةيفلغلاو ةيثودجلا ىف نالأملا عمتجا دقو ٠ ىناثلل بجو « نيلثملا
 . هيلا راقتفالا ىف وأ + لختملا نع ءانغتسالا ىف اضيآ اعمتجيلف « قلغتملا

 بيبل هاضريال 1 لظايف + رخألا راقفاو اههذها .ءانغتسا ءاعدا اماو

 :« زعو لج قرابلا تاذب ةمكاق مولجلا كلذ نأ مغز نا امأو» + لقاع الو
 : زعو لخ ئوابلا ثؤدح انما ؛ نيرهأ دحاب مكحلا ىلا هرطضي كلذ ناف
 ٠ انيب نهارغألا مايق « ماسجتاألا ثودح. ىلع انلد ئذلا نآل

 ىلع ٍلدتلف ٠ ىلاجبعت يرابلا تاذب ةثداحلا مولعلا تماق ناف

 ليلدللا غُهنم ارسك كلذ ناك : هقذح ىلغ لدتال اهنأ اومعز ناو ٠ هكدح

 ىراحيلا :تاذب ثداؤحلا مايق لدي مل 1ذاؤ -٠ مامجألا ثذه ىلع لادن

 ىلع ماعسجألاب ثداوحلا مايق. اسفيا لذي الق < هثؤذح ىلع هناحبس

 لضصوملا ليلدلا اذهو ٠ ملاعلا ثدحتب ٠ مظْلا مهيلغ هسليو ء اهقودح

 ىلخغ عرف « املاع  ىلاعت - ىراجلا نؤكن ملعلاو ب زغو لج ةثلاب ملغلا ىلا

 ىلا نوضرعتت فيكف « هدوجوب ملعلا هل حضي مل اذاو ٠ ةدوجوب ملعلا

 ش ؟ املاغ هنوكب ملعلا

 ىرابلا ىلا مكحلا عجرنف « ماسجكب مؤقت مولغلا كلك نا اومعز نأ انو
 هني تماق ىذلا لخملا ىلا عجرُي امئا مكحلا نقال + لاحفه وهو ئىلاعت'

 انل زاجل « رفنآ امتسج ملاعلا نوكيؤ مسجب ملع موقي نأ زاج ولو - ةلعلا

 رخنآ مسج هب ملجيو + قرششملا ىصقأ ىف مسجب موقي ملعلا نا : لوقت نأ

 ىلع هب در يذلا اذهو ٠ لاجم هريدقتو كلذ ضرفو ٠ برغملا ىصقأ ىف

 نم ءزجب موقي ملعلا نا مهلوقل ةلزتعملا هب لدتسي نأ حصيال «مهج»

 ملاعلا نوك.ناف مهمكحو + علاع هتاب مسجلا ركاس فصتيو + ناسنالا

 فسر



 ةملاكم مهيلع رسكي * كلذ. ىدعقي :لب « .ملعلا لدم ىلع ٍفقوتيال « املاع

 ىرابلا ىلا انهذم مكحلا .مجريو  ماسجاب موقت: مولعلا ناب مكحع نأ « مهجن »

 م : ٠ زخو لج

 دلع ولع دعا

 ناك ىلاعت ىرابلا : ليق نأف » : :ىلاعئاوّباماحممالا ىو

 امولغمكلذناك « لازيال اميف عقواملف ٠ عقي ملاعلاناب + املاع هلزا )١( ىف

 + هعوقوب املاع هنوكب ٠ ملاعلا عوقو دنع ىلاعت ىرابلا فصتيو « اددجتم

 صقمو مكحلل بجوم ددجت كلذ ىفتقا < فاصتاو ةكح هل ددجت اذاو

 يلابعت ىرابلل ددجقيال .: انلق ٠ ةددجتملا مولعلاب ىققي كلذو ٠ هل

 مزاسي ام اهبقاعت نم مزلي ذا ٠ لاوجإلا هيلع بقاعتت الو + نكي من مي

 ملعب فصتم - ىلاعت  ىراهلا لب + رهاوجلا ىلع ثداوحلا بقاعت نم

 ةبطاحإلا مكح, هلل بجوي وهو .؛ لازه الو لذي. مل امب قلعتم « دجاو

 تناك ناو تامولعملا ددعتب هملع ددجتي الو + اهيلصافت ىنع تامولملاب

 .تددعت اذا + ددعتت ال امك مث ٠ تامولعملا ددعتب ددعتت ةثداحلا .مولغلا

 « تودجت اذا ددجقتال كلذكف + تامولعملا

2 
 ىلغ مولغملا ةفرغم وهو ملعلا و لوجه نس كجبوبا ع

 ٠ هلاح ىلع تباث هسفن ىف ملعلاو « اهقئاقح ىلع أهي قلعتي « هب وهام

 ,ىلع هب قلعت. كد زعو لج قرابلا ؤهو  ةوجولا بجاولاب قلعت اذاف

 « مودعملاب قلعت اذاو ٠ ثودحلا ةلاحتسالو دوجولا بوحو نم « هب وهام

 هب قلعتف اددجتم ارمأ كلذ ناك مودعملا دجو اذاو ٠ امودعم هب قلعت

 ' ””ادربسم اقنأا دو قالك ع ةدوجو دعب مدع ناز 4 ةموفام نط

 .ةريدتسملا «٠ عضولا ةحيحصلا ةآرملاب ملعلا هب لثمي لاقم برقاآو

 لعابطتا روصلا اهيق عبطنت اهناف ٠ اهيف عبط ال ىتلا ةنيقصلا +« لكشلا

 ط : هلزأ ىَق انأع (1)
 فرشر



 فيق ىغارت اذاو « اسلاج: هتكاح سلاجلا اهيف ىءارت اذاف ٠ اهل ايكاحم
 عجطضملا اهيف ئءارت ناو « امئاق هتكاح. مئاقلا لجزلا
 «٠ ددجتال اهسفن ىف ةآرملاو ددجتت عاضواألا كلتف ٠ اعجطضم هتكاح

 كلذ قوف نوكي ةراتف « رئاط هلوح.: موري + عفترم ىنبمي ءاملعلا هلثمو
 : هقلخ ةزاشو, + هلآاسمع نع ةراكو © تيمي نع.نوكي ةراقوب ء :ندبللا
 ددسحتكالا هئاكم نق ىقبللاو + ةنكمإا هلل ةدكتت“ركاطلاف - ةمأما ةراتؤ
 ظ - ةنعمأ هل

 ا
 : كلذ ىف قحلا حصوي قىذلاو » ,ىلاغماوبارماتمإلا لاق“ :٠ كب نسلا مفي رف 2# ا

 مويس نآب اقلعتم املع روض مث <« ثداحلا ملعلا ءاقب هقتعا نم نأ
 مل مدق اذاف همودق ىلا همودق عقوتب ملعلا رارمتسا ردقو + ادغ ديز
 تقولا ىف همودقب مقغلا هل قبس دق اذأ + همودق عوقوب دمجتم ملع ىلأ رقتفي
 دنع ضرفن ملو < )١( .ملغ ماود داقتعا انودق ول انأ : كلذ ةبآو ٠ نيعملا

 لعلاقلعتي ال انلقو « هماود (؟) انردق ام ىوس رخآ املع (؟) مودقلا عوقو
 ريدقت عم « هنع الفاغ وأ + عوقولاب الهاج هنوك."مزلل « عوقولاب قباسلا
 ىلع لطاب كلذو + نيعملا تقونسلا “ىف بوقرملا مودقلاب ملعلا ماود
 نكلو ٠+ ةثداحلا مولعلا ءاقب ىلا ريصملا : () اندقتعم نم سيلو ٠ ةرورقلا

 + ىزخأ .تاداقتغإ ريدقت يبلعو 0 ةرمن قئاقحلا ىلع ىنبذت ةيلقعلا ةلدألا

 قبس نم قح ىف « تامولعملا ددجت دنع مولع ددجت ادهاش مزلي مل نذاف
 ىلاعت ىرابلا. قح .ىف كلذ مزلي ال نالف ؛+ لابقتسالا ىف اهعوقوب ملعلا هلا:

 ٠ ©« مهفاف * ىلوأ

 ملع نأ هنع هللا ئقر مامالا نيب ' بوجي نير كبوبأ| هلا لاق

 ماعلا ضف امي. + تاددجتملا تامولعملاب قلعتم ميدق العو لج ىرايلا
 دله : اتمدق () ط : هانروص امك ملع ماود 01(

 خ : هدقتعم, (8) | ط : مودقلا - خ : موزللا .انرلا
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 نإسب#ا + ,دغ ىف ديز :ز مودقب قلعتي املع انردقو هؤاقب ردق ول 2« ثداحلا

 ٠ همدع لاح .ىف. كب دز ”مودقي .قلعتي ملعلا اذه.

 مودقلاب قلتي هناف « سمشلا عولط دنع ديز مودق عقو اذا مث

 رهظ دقف + هب قلعتي ارخآ لع 'ىلا ديز مودق دنع رقتفي الو + اذوجوم

 ملعلا كلذ نأ انردق ولو ٠٠ ددجتيال ىقادلا ملعلا نأو « ددجتي مودقلا نأ

 مايق انضرف ىذلإ نوكيال. ىتح « هدوجو لاح ئف ديز مودقب قلعتيال

 دادضأ نم دض هب موقي نأ مزلف ؛ ' :ةمودق لا ىف همودقب املاع هب ملعلا

 ىلا « هدقتعم ىلا لوؤي اذهو ٠ ةلفغ نأ كش وأ نظ وأ لهج امأ « ملعلا

 مايقو مودقلاب .ملعلا مايق رابخلاب ملعلا انضرف اناف ٠ نيدضلا عامتجا

 ٠ قيفحتال ريدقت وه امنا ضرف قىذلا“.اذهو ٠ نيدضلل عمج « لهجلا

 ريدقتلا ىلع ىتبثتو قيقحتلا ىلع ىنيثت دق ةيلقعلا ةلدالاو

 تلح ةايعا « ةتيئادحو ىلا دشأملا ليلذ ىهو عئامتلا ةلالدو « ضرفلاو

 ٠ قيقحتلا .ىلع ال ريدقتلا

 ةانرمآ ملكتم هللا

 01 ةانرمأ ملكتم 5 ىرابملا » : اعلا وّباماتمإلا لاق

 ع ةيونعملا .بافصلا تابثا ايلا ىف انمدق دقو .* . 70 دعوتم دعاو < ربكم

 اندانسا دنع « املكتم ىلاعت (4) ىرابلا نوكب منعلا تابثا ىلا قيرطلا

 ىف ثبثي امع لاؤسلا انسفنأ ىلع انهيجوتو « عمسلا ىلا صقاقنلا ىفن

 دقق « © ملكتم ىلاعتو هناحبس ىرابلا نأ (1) حص اذاف ٠ (0) عمسلا

 ش « همذلك ةفص ىف ملكتن نأ نآ

 ظ : فغاوتم ©9) خ طقس : هان (9)

 خ : ىرابلا - ط.: برلا (غ) ط : لالخ ىف (6)
 لع : عمسلل 6(

 ط : ىرابلا نوك حضو اذاف (4)

 نر



 « حيحصلا بيترتلا وه اذه : بومم نيركيوتا سفملا لاق ْ

 ىلع ليلدلا ماقي مث « الوأ اهيلع لدتسي :تافصلاب ماكحالاك ملعلا نأ

 لجو زع ىرابلا نأ ىف مالسالا لهأ نم دخا فلتخي ملو ٠ ةفصلا تاكا

 ميدق وه له ٠ همالك ىف كلذ دعب اوفلتخا مث ٠ امالك هلل نأ الو « ملكتم

 م-هدنع مالكلا نآل ٠ ميدق هنأ قحلا لفأ تهذعف-* ثداحن وك له وأ

 كلذب هملع قلعت نع ربخم هئاف « مولعمب ملاع لك ذا. ةلعلا بخصت ةفص

 «مالكلا مدقيب تضق اهْنأل «ةيمازكلا» اذه ىف «ةنفلا لهأ» قفاوو ٠ مولعملا

 اأو - هئايب ىتايس ام ىلع  ملكتلا ىلغ ةردقلا : مهدنع مالكلا نكل

 نأ : كلذ ىلع مهلفخع ئذلاو ٠ مالكلا ثودحب اومكح مهناف ةلزتعملا

 فورخلاو ٠ اتاوصاو افورح الا امالك اوتبكي ملو « هومهفي مل سفنلا مالك

 ٠ ةلاحمال ةثداح تارووضألاو

26 

 نأ  عدسبلا متيقو:ت اوملعاف » :ىلاعم اوئاءاحمالا ىق

 حتتفم ال « ىلزأ مالكب ملكتم ىلاعتو.هناحبس ىرابلا نأ : قحلا لها بهذم
 رصي ملو « مالكلا تابثا ىلع مالسالا ىلا نومتنملا قبطاو « هدوجوت

 تافصلا ةافن ةلحن املكتم هنوك ىف دحأ لحتني ملو + هيفن ىلا رئاص

 ©« ايح ارداق املاع هنوك ىف

 تابثا ىلع ةلزتعملا لمح ىذلا + اوممم نس كوبا فلا لاو
 ةمئاق اهوتبثأ ول تافصلا كلت نأ « ةردقلاو ملعلاو ةايحلا مهيفن عم مالكلا

 عامتجالاو ٠ ىلاعت ىرابلا فاصوأ صخأ مدقلاو ٠ ةميدق تناكل « هتاذ ىف

 نوكب ىضقي ناك كلذو : تافضلا رئاس ىف عامتجالا بجوي صخألا ىف

  اثداح مهدنع مالكلا ناك املو ٠ هلاطبأ مدقت دق هلك اذهو ٠ ةهلآ تافصلا

 ىف هومعزام تابثا ىف مهدنع نكي مل  ىلاعت هللا لعف ىلا عجار وهو
 رئاس مكح. نع.مالكلا مكح. )١1( قرتفا اذهلف ٠ ةميدقلا ىلاغت ىرابلا تافص
 ٠ تافصلا

 نص : نرتقفا )١(
 ناباإ



 جراوخلاو ةلزقعملا تيهذ مك » : كاعكاوباماحمالا لاق

 ىلاعت . هللا ( )١1 مالكنأ ىلا :ءاوهاألا لهانم مهادعنمو ةيمامالاو ةبديزلاو

 ءالؤه نم نورئاص راصو « دوجولا حتتفم :ثداح  نيغئازلا لوق نع

 قولخملا ٍطظفل ىف امل « هتدحب عطقلا عم اقولخم هتيمست نم عغانتمالا ىلا

 اصرخت ملكتملا هيدبي ىذلا وه قولخملا مالكلا ذا « قلخلا ماهيا نم

 هللا مالسك ىلع قولخملا ظفل ةلزتعملا مظعم قلطاو ٠ لصأ ريغ نم

 « ىلاعت

 فالخال تاوضأالاو ظ فورحلا ٠ ادومم نيرككوا سغملا لاق

 كتاف ةلمسبلاب تقطن اذا كنا قرت الأ ٠ ةبترتم اهنأل « ةكولخم اهنوك ىف

 ذهو ٠ ميملا ىلع ةمدقتم نيسلا دجتو + نيسلا ىلع ةمدقتم ءابلا دجت

 اقوبسم نوكي نأو « دجوي مل نأ دعب ءىثلا دجوي نأ : ثودحلا مكح

 ىنعملا ىف فلاخي مل هناقف « قولخم ريغ ثداح هنأ معز نمو ٠ هريغب

 ءازتفا ىلع: قلظي قلخلا نال : كارتشالا .ماهيآل قولخملا ظفل كرت امنأو
 ىف ءاملعلا فلتخاو « (؟) اكفا نوقلختو » :؛ ىلاعت هللا لاق ٠ هكفاو لوقلا

 رهكت 53 « الاخ :بقاكلا ىعس : مهضعب لاق © 'اقلك ىمتماملا : بذكلا

 نع ءىش دوجو. : ثادحالا وه ىذلا قلخلا نأ امك ٠ هل دوحو ال امع

 ىفسي ريدقتلاو ٠ اربح. ردقي هنآل افلاخ ىمس افئثأ : نورخآ لاقو + مدع

 نع رفف ٠ كارتشالا .ماهيا + قولخملا ظفل قلطي مل ىذلا ىثخف ٠ اقلاخ
 ثداحلل فدارم قولخملا ذا هقلطي هئاف كارتشالا ىفاني نم امأو ٠ كلذ
 اوقرتعا دقف ثداح هنأ مالكلا ىلع اوقلطا اذاف ٠ ىنعملا ىف امهنيب قرف ال
 .. ىثعملا نق نيظفللا نيب قرفال ذأ © قولكم هنآب

 مالكلا نا ىلا ةيماركلا تبهذ » .ىلاعماوثاماحمالا لاق:
 مالكو هللا مالكب سيلو هللا لوق نآرقلاو ثدحم ريغ ثداح لوقلاو ميدق

 )١( توبكتعلا 629086 ٍط : ىرابلا ١

 انارحو



 .ىلاعت  هتاذب مئاقشداح هلوقو )١( ٠ ملكتلا ىلع ةردقلامهدنع ىباعت هللا
 لفئاق وعمه لب « هب مئاقلا لوقلاب.لئاق ريغ وهو نيلطبملا لوق نع
 .ريغ ةردقلاب ثداح وسهف تاذلاب مئاق هدوجو جتتفم لكو ٠ ةيلئاقلاب
 .« نك »> هلوقب ثدحم تاذلل نيابم حتتفم لكو ٠ ثدحم

 « هؤاصقتسا دقتعملا اذه عسيال + ليوط نايذه ىف + ةردقلاب ال

 :اوناك مهئاف ةيماركلا امأ . لومي نيركوبا سفملا لاق

 ميدق مالكلا نأ : اولاق نيح ٠ لطاب اهب داري قح ةملكب الوأ اوقطن

 نيح ملكتلاو مالكلا نيب اوقرفو ٠ .ملكتلا ىلع ةردقلا هنأب هورسف مث
 ةردقلل رودقم هنأل ؛., ثودحلا مكح. ملكتللو مدقلا مكح. مالكلل اولعج

 0 ٠ مالكلاب اهنع اوربع ,ىتلا
 .مالكلا اولعج مهنأ اهنم : تالاحتسالا نم هوجو لوقلا اذه ىفو

 - ملع ةردقلا نا : لوقي نم لوق نيبو لوقلا اذه نيب قرف الو ٠ ةردق

 جحورخ ٠ ملكتلاو مالكلا نيب مهتقرفت مث « نايعآلا بالقنأب لوق اذهو
 .فلاخم لوقلا نا : مهلوق مث ٠ امهنيب قرفال ذا + ةغللا .نعو .لوقعملا نع

 وهلوقلا نا : لاقف ٠ امهنيب قرف دق راظنلا نضعي ناك ناو « ديعب مالكلل
 كلذ ءزج ىلع هؤزج لديو « ىنعم ىلع هتلمج لدتام ىلع لدي امم
 لديو ٠ لوقعم موهفم ىلع لدي اقيدض ناف ٠ ديز قيدص : كلوقك ٠ ىنعملا
 نم عقي ام لوقلا نوضخيو «© هسفتب لوقعم رخآ ىنعم ىلع اضيأ ديز
 ذا ٠ .لوق هنا « املع امسا كلملا دبع ىف نولوقيالو ٠ طمنلا اذه

 مسا كلملا دبع نآل + اهنم نيموهفم نيينعم ىلع كلملا الو دبع لديال
 اديز ةمسا نوكيو. ٠ كلمل ادبع ناك ذا هلوق كلذ نوكي معن + هل عوضوم

 .ىنعم ىلع لدي دبغ نآل ء الؤق كلملا دبع نوكي ذئنيحف « ارمع وأ
 ءزج ىلع لد دق نيمسالا نم دحاؤ:لكو :+ رخآ .ىنعم ىلع كلملا لديو

 ٠ ظ ! ٠ دوصقملا ىنعملا نم
 : هب لئاق ريغ وهو « هتاذب مئاق ثداح لوقلا نا ةيماركلا لوق مث

 ٠ داسفلا نف بورضل عماج مالك
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 3 مدشسلالا ب 0 ء

 ىتلا .« ىلاعتو هناخبِس ئراتلا تاذب ثاوحلا .مايق : امهدحا
 * هكودح ىلع تلدل هب تماق ول

 ىف لقعلا اضق عم ؛ ةيدعلاو ثداحلا :نيب مهتقرفت : ىناثلا

 هب ماق لوقلا نا : اولاق مهنال « مكحلاو ةلعلا نيب مهلصف مث « امهتيوست
 مسجلاب موقت ةكرحلا .نأ. :”نؤومكلا باحصأ لوقك اذهو - الئاق هب نكي ملو

 « ةيلئاقلاب لكاق هنا : مهلوق اضيأ كلذكو ٠ اهب اكرحتم مسجلا سيلو

 امهيجنوي رداقلاو ملاعلا نأ 'ىق ةلزتعملا لاوقآ نم وحت ىلا مهتم باهذ
 اوتبثأ نينح. « اهلولعمو ةلعلا نيبام اولزخ.دقف ٠ ةردق الو ملعب سيل ام
 اولزخف « لوقلا نود ةلئاق اهوتبثأو + هب ةلئاق تاذلا اوتبثي ملو لوقلا

 ش : ةلعلا نع اضيأ مكحلا

 ؛« نكب ادوجوم نوكي تاذلل نيابملا ثدححملا نا : مهلوق امأو

 ثودتح ىف رثؤملا نآ : ملعتإ اقل ٠ نوقغلا نع .جرخف : اةردقلاب هل
 نيدل انه ىلا كودحتلا فرص انماو - ةرخقلا : :تادوجوملا دوجوو تاقداحلا

 ٠ لاحمف ةردقب

 درلاو قحلا حاضيا نم انضرغو » «:ىلاعئاوباماتمالا لاق
 هنقيقحو مالكلا ةيهام ىف لوصف )1( دقع دعب الا نيدتي ام هيبكنتم ىلع

 دقو ٠ اندصقم ىلا اهدعب انفطعتاهتم ضارغاألا تحضو اذا ىتح « ادهاش

 انتياغو + همحجح رغص ىلع دقتعملا اذه' ىف عطاوقلاب كسمتلا انمزتلا

 انمزلي طرشلا اذهو + ةمئآلا تادقتعم نمانفداصام فالخىلع (؟) هءارجا

 0 ا مداكلا . ةلأاسم ىف طسبلا نم افرط

 ئضر مامالا هلاق ىذلا اذه. .:اقوهم نوب كيو ايش لاق

 نيبت جراشلا ملعملا هيف ضيفي نأ ىغبتتام لؤأ نأل + رهاظ هنغ هللا

 « هماكحأ كلذ دعب تتبث هتقيقح. تتبث اذاف ٠ حورشملا ىنعملا ةقيقح

 دعاوق تمدهو « نيفلاخملاو ةلزتعملا لاوقا .نم قحلا لهأ لوق زيمو

 طظ : هءارجا اتركآو. (59 000 طو دقع )١(
 ردح



 فقالتخا ركذو « .مالكلا' ىنعم 'نيبت ادبي نأ مامالا فار اذهلو ٠ نلطنملا

 ٠ مثاكلا ةفيقح ىف لطابلا نم نم قحلا نيبتي ىتح « هيف نانلا

 لصف
 868 ىف ٠

 ةانعمو ةدحو مئاكلا ةقيقح

 ةلزتعملا نا .هللا .كدشرا ملعا » ,ىلاعئاوثاماحمإلا لاق

 لمج ىلاءىموننحنو ٠ مالكلا )١( ةقيقح ىف اوطبختقحلا لها ىفلاخمو

 فورح مالكلا نأ : مهؤامدق:هركذ اممف + ضقنلاب (:*) اهبقعتنو مهظافلا نم

 « لطاب اذهو + ةحيحص ضارعأ ىلع ةلاد ةعلقم تاوضآو ةمظتنم

 اسمالك نوكي دق دجاولا فرحلاو « دودحملا داحآ قوحيام دحلا نا

 « مالك اذهف «ش» و «ق» :تلق + ىثقوو ىقو نم ترمأ اذا كناف ٠ اديفم

 ض ٠ تاوصاو فورحب سيلو

 هذه نم رمآلا درج نا + هب قطنيال ذحاولا فرحلا : لبق ناف

 فرحلا لقتسي ملف + هشو « هق': :ليقف ةحارتسالا ءاهب لصو 6 تاودأآلا

 ىف «ق » ناف مهب ديرأ امع اذه (4) مهينغيالو ع (9) ----_-

 حاضيا انضرغ امناو 1 دحاو فرح وهو مالك هلصوو مالكلا جر

 ديفتال تاملكي ظفل نم نإف ةدافالإب دييقتلل ىنعمال مث َ 1
: 

 . « ةدافالاب دييقتلل ىنعم الف ٠ دفي ملو ملكت لاقي

 عيمجل ةرصاح دودحلات ناك ال : بوهم نس كولا لاو

و هنم جرخي ظفلب اهل توي نأ حصي مل : اهي توذحملا
 0: دودحلا نم دحا

 ىلا . ةعطقملا> تاوصألاو ةمظتتملا فورحلاب مالكلا اودح امل ءالؤهو

 ةسحلا و: فروصخب قد وو ثأ 4 حبلا رمح اولخلا نق اوقاك « مظ دحم رخآ

 ٠ ةمظّتنملا فورحلاب ةدافالا مهدييقت لطب دقف : كنقيب

 00 ال ل ايت اص ع سوس
259000 0-3 

 ا ط ؛ اهبقعتن مث (7) جاةادح )١(

 ظ :مع مهيجنيال اذهو (1) ط : هسفنب ()

 ط نم ةدايز (0)

 انض



 : اولوقي نا مهتح نمر ناكو ) ' بيترثلا .ىق 5 اوعاسأ مهنا مث

 رم أ 4 معغأ تاوصالا نال « ةمظتنم فورحو ةعطقتم تاوصأ مالكلا

 ءاللا تاوضاو « دايرلا اهيلع تبق 15] رجشلا تاوضاك « تاوملا ىف
 تاوصألا ركنأ نأ » : ىلاعت هللا لاق ٠ لقعت ل ىتلا تاناويحلا تاوضصأو

 )١( « ريمحلا توضل
 ةودحلاب قاذحلا قدح نمو. ٠. مدآ ىثيب ةصوصخمق فورحلا'امأو

 نولوقي ناويحلا اودح اذا مهثآ ىرت: هلا ٠١ صخآلا ىلع مغألا اومدقي نأ
 وهو ٠٠ ىلعألا سنجلاب نوتايف ©. .نئاسح ةقتم مسج ثا : ةدحن ىف
 ريعو ذغتم مسجلا ذا + هنم صخأ وهو < ئذغتملاب نوفدري مث « مسجلا

 تانتلا نلا + ,قذعتملا نم. ضخ ونتو : ساسحلاب نوتأيامش *. ةقتنم
 مالكلا .مهفيقوت مث « ناويحلا. دح متي ساسحلابف ٠ سحي الو ىذغتي
 ناك ولف « عيوبي ستم لوقي « حيحص ريغ ديفملا ىلع

 « كفي ملو نذلف .دافأ » : لئاقلا لوق ةلزنمب اذه ناكل « ديفي ال مالكلا

 نأ زوجيال « نالياقتم بلسلاو باجيالا نأ ىف ءالقعلا نيب فالخ الو
 ٠ ةدحاو تاذ ىف اضرفي

 سفنا فورحلا : لوقن مث » . :ىلاعئاوناماتمإلا لاق
 ئذلا ريركتلا اهيف ىقوتي دودحلاو :3٠ اهريركتل ىنعم الف ٠. تاوصألا

 ٠ ةمظتنم فورحو « ةعطقم تاوصا:مالكلا : اولاق اذاف ٠ (8) [ ديفيبال
 : مهل ليق فورحلا اوفذح اذاو + تاوصاو :تاوصأ مالكلا : هريدقتو

 ناف * ةلدأ اهيصن_ ىلع حلطصي .مل. ام « اهسفنأل ديفتال ةعطقملا تاوصألا

 ىلع تارقن ةيمست (؟) ةقاسم .ىلع مكمزل « هب مديفتكاو كل متيفترا

 « مهدح جبتن ىف (؟) نغم ردقلا اذهو ٠ امالك : اهيلع حلطصم « راتوأ

 معا تاوصالا نأ مدقت دق : نومي نيركبوبارسغم ا لاق

 م هرصتخيو مداكلا رجوي نأ نقتملا قذداحلا مكحو )م صخأ فورحلاو

 ط نم ةدايز (9) ١5 :نامقل (1)
 له: فاك (6)
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 فورح متاكلا اولاق ول مهنأل تاوصأألا نمضتن فورحلا ناك اذاق

 ٠ .ةلاحم ال .هسنجلا نمضتم, عونلا نأل ٠ تاوصآ اهنأ ملعل ؛ ةمظتنم

 نميض يفو + هستج وه ذأ ٠ .ناويحلا هئمِض ىف .ناسفالا نأ ئرت الا

 هوك مسجتلا نمِض 1 ايفو ع ةسنج وه ذأ ىذفتلا مسجلا ا

 ضارتعالا مهنع مهنع عفتري ا ) 55 اولعف دف ولو . فورحلا ءرسو

 +٠ اهمالك راتوألا تارقث ةيدمستب

 مالكلا دح امف : لئاق لاق ناف » : ىلاعئاوثاماتمالا لق ظ

 ٠ ليصفتلاب هنيبتو مالكلا ديدحت نم عنمي نم انتمكثأ نم : انلق ؟ مكدنع

 اهطبضتال تامولعملا :ةلمجو ٠ مالكلا ةيهام انركذ دنع هحضوتس امك

 اهتمو:لاعيا ام اهنم انا امك دحي'ال ام اهنمو دحي ام اهنم لب « دودحلا

 « لثحم هلام

 ع دعنا ىف ءاملعلا فلتخل : نومهم نس كوبا ويب

 اذه ىلعو +: هشفن تافضو دودحملا تاذ ىلا عجبري هنا : لاقن ه

 تحلاو ٠ ققحت دقف « هسقث تافصب ملع اذا هنأ + تودحم دكا ين

 ىلا دحلا فرصي نم مهتمو ٠ ةقيقحلا وه لوقلا اذهب لوقي نم دنع

 ىلا تادوجوملا' نومنسقي نيذلا مه ءالؤهو ٠ هقصوو دودحملا لوق

 نأ انم دحاو مارول : اولوقي ناب كلذ نونيبيو « دودحم ريغو دودحم

 ؛ لفئرقلا ةحكارو كسملا ةحئارو ركسلا ةوالحو لسغلا ةوالح .نيب نيبي

 نع نيتحئارلا ىدحاو رخآلا ىلع نيمعطلا دحأ لضفي لوقب كلذ نيبيو

 « نيمعطلا الك :نيب سحلا ةقرفت عمت « 10 اقيمت + ةكرشلا

 : لوقي هئاف ءىذثلا تاّذ 5 دحلا فرصي نم اهأو ها نيتحكارلا اتلكو

 تفاض ةرابعلا نكل « نيمعطلا ةقيقح و نيدحت قرأ ةقيقم- كمل دق هنأ

 ٠ .رخآلا نع نيبرغلا .دحتا زييمت نع

 لنكو



 اذهو ٠ املكتم هتوك هلحمل بجوأام مالكلا هللا همحر  انخيش لاقو
 هدلجيو هحرشي انايب دودحملا نيبت نأ اهمكح دودحلا تناك امل ٠ رظن هيك
 مكحبي هرسف امنا هنأل ©« دودحلا نوناق نع دحلا اذه جرخي ؛« ةفشكيو
 كلت هب تماق نمل امكحو الاح بجوت نأ ةلعلا مكح نم نآل ؛ هماكحأ نم
 ةدودحملا ةلعلل نوكي امي فرعي نأ ىغبني سيل دحلا بلاطو ٠ ةلعلا
 سيلو + اهتقيقحو ةلعلا كلت هنك فرعي نأ ىغبني امنا « ماكحالا نم
 )١( ٠ اهانعمي ارسقم اهمكحل اهباجيأ
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 وبه مالكلا لوقن نا. ىلوألاو » . :ىلاعم اوتاماتمالا لاق
 ىذلاسقنلاب مئاقلا لوقلاوهف (؟)نايبلا انمزل ناو « سفتلاب مئاقلا لوقلا
 « تاراشالا نم هيلع حلطصيامو « تارابعلا هيلع لدن

 نع دحاولا عونلل نيبم دح. اذه : بوم نسركبوبا سفغللا لاق

 مالكلا ىه اهب قوطنملا فورحلا نأ نيققحملا بهذم نآل ٠ مالكلا
 مكاقلا مالكلاو +٠ دخلا اذه اهلوانتي مل « امالك تناك اذاف ؛ ةقيقح
 . لوقعم وهو اذه.دعي ىذلا لصفلا ىف هتوبك نيبتي لوقعم رمأسفنلاب

 - ةقلثخم تارابعلا هذهو ؛© .درطت ةيلقعلا ةلدألا نأل ء ةبلقعلا ةلذآلا

 ةرايعب ىنتائويلا ربعيو ؛ ىتانويلا اهب ربعي ال ةرابعب ىسرافلا ربعي
 « سفنلا .مالك ىلع تارابعلا ةلالد.نأ ىلع كلذ لدق ىتايرسلا اهب ربعيال
 . ةيلقعلا ةلالدلا ل ةيعضولا ةلالدلا مكح. اهمكح امنا

 ص : اهانعلب )١(
 خ : نايبلا انمزل ناو - ط : اليصقت انمر ناو (؟)

3 
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 لصق

 ىف“

 سفنلا مالكل ةلزتعملا راكنا

 مئاقلا مالكلا ةلزتعملا تركنأ دق » ..ىلاعئاوُباماحمالا لق“
 )5 )هل هك دسملا ف ورحلاو ةعطقتملا تاوصألا وهمداكلا نأ : أوععزو ٠ سكقنذلاب

 « فورخلا .ىلا. ةليآلا تارابعلا ىوس سفنلاب امئاق امذاك (؟)اوفنو

 (3) 4« ةباتكلا ىمست موكرب قأ ١ : هلوق ىلا

 ناسنالا هلقعي رمأ سفنلا مالك نا : ايوميم نبركجوبأ _ىغملا لاق
 مهناف ةيقطنملا ةفئاطلا هل تنلحفت دقو ٠ هركني نأ هنم زوجيالو « هملعيو

 ٠ اقيدصت ناهربلاب ملع امو ٠ اروصت دودحلاب هملع لصحتيام اومسق
 نأ مزلي « ساسح ناويح لكو « ناويح .ناسنأ لك : لئاقلا لاق اذاق

 ىلع هب تريخآو سفنلا هتلقع ىتعم اذهق ٠ ساسح ناسنا لك : جتني

 مهتم حض ام,سفنلا مالك اهتانكا لولو + ربهلا كلذ تقذصو « هب وهام
 « زبخلاب الا قلعتيال قيدصتلا نال ٠ اقيدصت ملعلا كلذ اومسي نأ

 نا . ملعلاب هقلعت حصي الو
 اطخلأ هنكل « نمفنلا مالك تابثأ ىف باصأ هناف « نئابجلا نبا » امأآو

 هنامث «٠ ركفلا ىلاةعجار « رطاوخلاو « رطاوخ هامس نيح هنع ريبعتلا ىف

 الاماذهو ٠ .عمسلا ةساحتي كرمقاهتا معز ني © نصلادحجو ةرورضلامغار
 اهتأب اهيلع مكح..؛ رطاوخ- اهتيمست عم هنأ مث « ءالقعلا نم دحأ هدجي

 ٠ مالك ريع وأ امالك توصب سيلام عمسن نأ نوليحي ةلزتعملاو ةعومسم

 ءدبتع رمأ“ اذآ ريمآلا ناب سفنئلا مالك تابتا ىلع مامألا لدتساو

 «عيصدب كاذنعربعي مث « ايرورض انادجو هنم ةعاطلا ءاضتقا هسفن ىف دجو

 بورض نم رمأآلاو رمآلا وه هسفن ىف هدجي ىذلا كلذو ٠ هيلع ةلاد

 خ : اوفنو -.ط : ءاوصنو (؟) ط : ةمظتنملا )١(
 طظ : ةبتكلا ()
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 هسفن ئِف دجي كلذكف ةعاطلا ءءاضتقا: هسفن ىف ذجي امكو . مالكلا

 ىف ةجيب كلذكو ؟ مئاق ديزا : هبطاخمل لاق اذا رابخالاو ملعلا ءاعدتسا

 ٠ مكاق دي در وأ ديز.ماق : لاق اذا« ةربخي امي بطاخملا ةدافا هسفن

 نم هانركذ ام نأ )١( معز ناف » « :كلاعم اوباءاتمالا لاق.

 نأل ٠ لطاب كلذف + هرمأل' روماملا لاثتما رمآلا ةدارا وه امنا رمألا

 : هلوق ىلا « هرمأ هيف بطاخبللا لثتهي نأ ديري ال امب رمأي دق رمآلا

 « (؟) ضقتنم ظفل ىلع افهلت سيل »

 رمآلا نأ ةنسلا لها دنع فالخال : لوعم نير كولا فلا لاو
 نمو ةلكمأ اذه :ئف نوسققحملا برضو هديربال افب رمغاي

 تدحلما ظفاخلا ماسمأالا :انخيدحش هب انئدحام.: اهئثيبأ

 : انل لاق هناف « هللا همحر ئرفاعملا ىبرعملا نبا ركب وبأ رسفملا ملكتملا

 برضف + ةلأسملا هذه ,ىلا ةريكذتو هظعو هب ىدآ « املاع اظعاو تدهش

 معنبا هل ناكو:؛ .لاملا ريثك ءارثلا ميظع اينغ الجر نا : .لاق نأ الاثم انل

 ناكو «* ةرورضلاو ةجاحلا ةياهن ىف تاكو. « هثاريمب ترفنملا وه

 مول انقتَْرَم ناكو © ةلضي الق هلطوتسيو « همحري الف رهدلا همحرتسي

 « ءانغلا رمث هل رمثي ىذلا وه كلذ نآل « همامح. تقول اعلطتم « .هنيح

 كلذ .لجر .لاثغا نتخ رهذلا نم ةيينه لا ترممق ه ىنملا ةياغ ةغلبيو

 هلغش امف « زوعملا عقدملا كلذ ىلا هلام عيمج ريصتو « يرقلا :ىتغلا

 نأ نع « ريخلا نم همع نبا لتق هيلا ,قاسو ةمعنلا نم هيلع حتفام

 معاقفشا: « .هنم راخلا ىلع ضرحيو « همدت كتافلا .لاتغملا كلذ بلظي

 ىلع ىنيزجتأ ٠ كل .اهاو : لعافلا :كلذ هل لاقف ٠ هلخدو ةرتؤ نع

 نكت ملأ ؟ ىمد كفست:ناب الا +: رثدلا كل ىليصحتو راسيلا كل ىليجعت

 رئابلا اذه. كاله ىلع اصيرحو نينضلا حيحشلا اذه تومل اديرم

 لاقف ؟ همد بلطت مل : هل لاقف ٠ كلذ ناك دق ٠ معن : لاقف ؟ عطاقلا

 ؛« هلوقل داقناف ٠ كيلع ةجح. ىل قت 0 ل هل

 . + هدؤف ىلوتو

 ط : ضقنم (؟) ط .: اومعز ناف )١(
0 



 ٠ رومأملل ةداراب سيل هسفن

 همحم هيبثل ىلاعت هللا هلوق : دارمب .سيل رومأملا نأ نيبي اممو
 كجوز كيلع كسمأ : هيلع تمعئاو ةيلغ:للا معنأ ىذلل لوقت ذاو » : هل
 : ىلاعت هلوق هتيبي « هنم قالطلا ديري وهو كاسمالاب هرماف « هللا قتاو

 « )١( هيدبم هللا ام كسفت ىف ىفقختو »

 ىف هدجي ىذلا : اولاق نأو » : ىلاعئاوبارمأ الا لاق 00 ذلا : اولاق ناو » 01 0008 -ٍِ

 اذهو ٠ باجيا وأ بدن ةهج ىلع هنم رداصلا ٍظظفللا لعج ةدارأ ةسفن

 ءاضتقالا نادحو رارمتسا عم مرصتت ةظفللا نأ اهنم : (؟) هجوأ نم لطب

 كلذ دحجيالو » : هلوق ىلا « هيلع فهلتي لب داريال ىضاملاو سفنلا ىف
 « لضحم

 هدجي ىذلا نا.نف هولاق ىذلا : نوم نيركوباسغللا لاق
 اهنم : هوجو نم لطبي « ابدن وأ اباجيا ةظفللا لعج هتدارا وه هسفن ىق
 ىف دوجوم ةعالمطلا ءاضتقاو « مرصتي ظفللا. نأ وهو .مامالا ةركذ ام

 حصي الف ددحتمل هبشم اهدح .نآل ددحملاب قلعتت امنا ةدارالاو « :سفنلا
 ةظفللامث « ةدارالا ال « فسآلاو مدنلا ىضاملاب قلعتملا امناو ٠ ىضاملاباهفلعت

 « هب رومأملا لعفل رومأملا ةغاط ءاضتقا الا اهنم مهقي مل لعفأ ىه ىتلا

 ٠ بدن الو باجيال ةغيصلا لعج ةدارا ىلع لدت الو

 « باجيالل اهعضو ةدارا ىلع:ةلاد ةغيضلا لعِج اهموهفم ناك ولو
 . كلذ اهنم مهفي « ىرخآ ةغيص ىلا ةعاطلا ءاضتقا جاتحال ٠ بدنلل وأ

 نوكينازوجي ناك « ةثيهو تقوب نيزئاجلا دحأ صصخت ةدارالا ناف اضيأو
 ةغيص ناف مدان وهو ٠ لعفا : لاق اذا لئاقلاو ٠ اهفالخ ىلع صصخلملا
 نيب نكي مل اذاف ؟ ةدارالا هتصصخ ىذلا امق ٠ ةدحاو نيلاحملا ىف لعفا
 ظفللاب تقلعت امنا ةدارالا نأ كلذب ملع « .نيتلاحلا ىف قرف نيظفللا

 خ : نيهجو (؟) ا بازحالا )١(
 انااا



 ةدارالل رثأ الق < بدنلا .نم اهب باجيالا ضصخت امأ 8 ع # اهب

 . >> سفنلا مالكل رثألا كلذ امئاو « هيق
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 نم بر ءاصتقالا ليق ناف »  ”:ىلاعلاوباماتمإلا لاق
 « انضرغ تابشثا ىف انل درطي » : هلوق ىلا « الاحم ناك « داقتعالا

 ممقنت بولقلاب ةلاحلا تافصلا بدومم تبركيوبارسغللا لاق

 اماؤو تاداؤأ امأو 0 كشوأ نظ وأ لهج وأ ملع اما + تاقتعا ىلا

 « ةدارا هسفن ىف رمآلا هدجيام نوك لطي دقو ٠ مالك امآو « تاعارك

 ملعلا عمجي سنج. داقتعالا ناف ٠ اداقتعا ءاضتقالا نوك اضيأ لطبيو

 ليج الو ملعب .« رومأملا ةعاط :ءاضتقا سيلو ٠ نظلاو كشلاو لهجلاو
 ليحأل « لوهجم داقتعا ىلع ءاضتقالا ليحأ ولو ٠ كش الو نظ الو

 كلذو ٠ .ملاع رظانلا نا : لاقي ىتح + لوهجم داقتعا ىلع اضيا رظنلا

 مث « ملعلا دوجو ىف اطرش رظنلا انلعج اذا انآ « ملعللو رظنلل لظيم

 ٠ ةتويك طورشملا مقل قاوم 2 و ص هنوك نع راققلا 0
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 ظ ا 2
 مالك تابثا ىلع ليلدلا نمم » ..ىلاعئ اوبامانمزلا لاق

 اهريغو » هلوق ىلا «'ابابحتسا نمضتي دق « لعفا لئاقلا لوق نأ : سفنلا
 ظ « تارامأآلا نم'

 ظ 1 لكلا يمد هج 1" وح اع
 ضتقت « لعفا » ةظفل اندجو امل «: أيومِم ني بويا ىغللا لاق

 :ىلاغتهلوقك ابدن نمضتتو )١( «ةالصلا اوميقأو» : ىلاعت هلوقك + اباجيا

 اذاو » : ىلاعتهلوقكةحابا نمضتتو (؟)«اريخ. مهيف متملع نأ مهوبتاكف»

 ظ *. ةم# روتلا (0) 55 رونلا (1)
 ان



 0( )مت متكشاماولمعا» : . ىلاعت هلوقك اديعو نمضتتو «(١)اوداطصاف متللح

 ولف« دحاو ظفللاو 8(4)رصبأو مهب عمسأ » : ىلاعت هلوقك ابجعت نمضتتو
 ةروص ىلع ظفللا نوك لاحتسال ظفللا يلا ةفلتخملا ىناعملا هذه تعجر
 حص ام + ىتاعملا هذه ىلا مسقثي امالك سفنلا ىف نأ الولف « ةدحاو
 هذه فورح نال ةقفتملا ةظفللا نم ةفلتخملا ىناعملا هذه .مهفت نأ

 اذاف ٠ سفنلا. ىف تعقو تالامثحالا هذه نكل « اهيف فالتخا ال ةغيصلا

 رومامل ةعاط ىضتقي باجيا سفنلا ىئفف « بجروت تنأو لعفا : تلق
 ةعاط ىضتقيبدن سفئلاىفف م« ابدان لعفا تلق اذاو ٠ (4)بوجيولا ىلع
 « احيبم:لعفا تلق اذاو ٠ مازلألا هجو ىلع ال - بدنلا هجو ىلع ريونللل

 تلق اذا كلذكو « هكرتو ءىشلا» لعف بطاخملل زيجت ةحابا سفتلا ىفف
 كلذكو ٠ ”كلذن“ طانخملا ىلا هجوتي ديدهت سفئلا ىفف !ذعوم نلعفا'

 : هيلع تينثأ نم رثخت نم بِجعت 'سفتلا' ىقف « ديزي ننكِنأ : تلق اذا
 . وا درجم: ىلا أل « سفنلا :ئف ام ىلا عج.رت نا ات

# # 0# ْ 
 يف افومتمزلأ ام: 'ليق ناف » :ىلاعئاوتاماتمالا لق

 نايف ٠ ٠ نيفنلا : ىف . ام يلع اليلد_ظفللا نوك ىف .مكيلع نيكعني مكمارم
 « بابحتسالا ىلع لميلدلا نع زيمتي نأ بحب باجيالا ىلع ليلدلا

 تنرتقا اذانكلو « تاوصألا سفن.ىبا نيليلدلا زيبمت عجري (8) سيل : انلق
 دوصقم كرد ىلا بطاخملا (5) راطضأ للاوحألا تدهشو « ظافلألاب نئارقلا
 دنع ”مداخلا نم تسيل ؛ تاويل نقكارق نم ةانركذامو « ظفاللا
 6 نيفلاخملا

 مالكت ايا 7001011000 فْملالاَق

 )١غ:الائدة. ١ ., تلصف (١؟) ظ 1٠

 خ : بسجلا (4) "8 ميره ()

 خخ ١ سفن +٠٠ عجرن -نحت طا: سفنئأ ٠٠٠ عجري سيل (0)
 ندا )3(
"4 



 ركاسو بجعتلاو ديدهتلاو ةحابالاو .بدنلا قيزط ىلع رمالاو ٠٠ مازلالاو
 حض انه © سقنلا مالكب لقن مل ول انأ نيبو « هيلع ةلاد ةظفللا هذه ىثأت ام
 موزلةلزتعملا تنقيتسااملق ٠ ةقلّتخملا رومألادذه لوانتت نأ تارابعلاهذه ئف

 : .ىناعملا هذهىدع ةظفللا هذه ةلالد ىف ائومزلي نأ ىلا اوبهذ مهانمزلا ام

 هب ينعتحيو تاي سول هما ع ع وس يوك ع

 زكام: ىلع ولأ بنفتلا ىلع وأ اجيال ىلع. ةلالدلا نأ هاما نيبف

 هذص ىف ةدحاو ةغيص ىلع هنآل ظافلألا ىلا. عجرتال * هوجولا كلت

 ئبب بطاخملا اهب زيمي لاوحلأ نئارق ىلا عجرت امناو « اهلك ةوجولا

 نئارقو ةرويسكتلا نئاتعملا كلت 3 ريغ نم بابجيالا | قيرط 0 سس

 لدول لجوولجخلا .لجخ. دهاشن انأ امك ٠ 4 يرورض قير .دوصقملل

 س هافانا مق دقو ٠ ْ ةدبك 31 ةَحَضاَو ا كتي ردست أ

 اهتحتفت 4 كا كاقح" قكلا ٠ ةيلع مهلا ةبلغل رسحت“ هقو اهئم هبرقو

 ٠ لجولا كلذ لخوو لجختلا كلذ لجخيب ٠ كلذ دهاشم تفرغ « ةرابعلا

 اهنمعىش نسيل « ابدان هنوك وأ ابجومرمألا نوكب ةفرعملا نئارقلا هذه نأ .مث

 « سقنلا ىف تسيل .نكارقلا هذهف © سفنلا ىف ناك نا مالكلا نأل. « امالك

 دقق ٠ تاأوصأ الف فورخب تسيل نكارقلا ةذِهَف © اتاوصاو افورح._ ناك ناو

 ٠ هجو لك نم امالك نوكت نأ نع تجرخ

 د

 )١( لها قالطا ىلا انددر ناو» :خاعلاوباماتمالا ىق

 ىف رئادلا لوقلاو سفنلا مالك .قلطت برعلا نأ اعطق انفرع « ناسللا

 راهتشاو * الوق ىسفن ىف تروزو « مالك ىسفن ىف ناك : لوقتو ٠ دلخلا

 ط : لهأ )١(

 نما



 لاق' دقو ٠ رعاش رعش وأ « رثان رثنب هيلع داهشتسالا نع ىنغي كلذ

 2 :* )١( لطخاألا

 امناو داؤفلا ىفل مذاكلا نا

 © اايلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج

 ةلدالاب سفنلا مالك ماقتلا ثقف ا 1 نر نيكول :امسغملا لاق

 ركنا نمل" اعمق كلذ :نؤكيل ةقللا ثيح نم هتبثي نأ اضيأ كآرا : .ةيلقعلا
 ٍليحتو سقنلا مالك قلطت برعلا نأ نيبف ٠ تاوصألاو فورحلا الا مالكلا

 مهسفنأ ىف نولوقيو » : ىلاعت هللا لاق ٠ اهمالك ىف روهشم وهو ٠ هيلع
 ناك : نولوقي 2« سفنلا ىف الوق مهل تبثأف «9(4) لوقن امب هللا انبذعي الو

 دعاس ني ةفيقني موي نع اريخم منج هللا ئذر ومع لاقو » مالك ىمفن ىق
 ٠ ةباحصلا نم عمجمب كلذ ثدح دق ناكو « الوق سفن ىف تروز دق تنك »

 لب .« هسقث ىف مالكلا هريوزت هيلع اوركنأ امف « ءاحصفلا برعلا مهو
 : رعاشلا لوقو ٠ مهدئع هترهش ىلع كلذ لدف هب أوفرتعاو هورقأ

 داؤفلا ىفل مالكلا نا

 هل لولدملا نأل « ناسللا قطن ىلع امدقتم داؤقلا مالك لعجف
 اميو سفقنلا مالكب هتقرعمو ىيرعلا اذه ةنطف رظناف ٠ ليلدلا ىلع مدقت

 . زعو لج هللا الا هيقام ملعي ال < بيغ داؤفلا نأ هنقيتو - داؤفلا ىف

 تطاقسم.نلا ةتاضيا ىلا دصقن دق بلقلاب ام ناك الو... كأؤقلا .يعاصو
 اتفطاع ناننللا ةفئابلا هعبتح :كجيرعه هلا لوح 2 كححم ىلإ هقلسم

 هملغ ام سفنلا مالك نم بطاخملا ملغي .ىتح 2« داؤوفلا ىف امع اريعم

 هع د 8| 9

 ةفيلخلاب اصتخم ناكو «© ةيومأآلا ةلودلا ءارعش نم رعاش )١(

 ٠ ديلولا ةفالخ ىف هاؤ٠. ةئس ىف تامو ٠ ناورم ني كلملا دبع

 م ةلداحملا (؟)
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 ظافلألا :'فلاخملا لاق ناف »  .نلاعم اوتاماتمإلا لاق.'

 )١( ع امالك انعمس : نولوقيو قالطالا ىلع 3 امالك ءالقعلا اهيمست ةدتفملا

 نأ : اندنع ةيضرملا ةقيرطلا : انلق ٠ تارابعلا نم هوكردأ ام مهمارمو
 ؛ سفنلاب مئاقلا مالكلا (.5) كلذك 3 ةقيقحلا ىلع امالك ىمست تارابغلا

 ٠ « نيفلاخملا بيغشت هب أردي. ام امهذيب عمجلا ىفو [ امالك ىمسي

 سفنلاب مئاقلا )١( [ وه« ىقيقحلا] مالكلا نا : لاق نم انباحصأ نمو

 لوقيدقذا ٠ .ازوجت امولع ىمست امك < (4) ازوجت امالك ىمست تارابغلاو

 ةلادلا تارابعلا كاردا ديري امناو < امولع تكرداو املع تعمس : لئاقلا

 ©« قئاقحلا راهتشا رهتشي زاجم برو + مولعلا ئلع

 ةمكآلا لوق نم لوآلا لوقلا : بومم نيركوبارسغملا لاو

 مسأ لكو * ةغللا مكحب نافرعي امنا © زاجملاو ةقيقحلا نأل حيمصلا وه

 مسا لكو « عبسلل دسآلاك ٠ ةقيقح ىمس هنع ريغي مل هعوضوم ىلع ىقب

 ازاهجم ناك « هل عضو ام ىلع ابتار نكي ملو هعوضوم نع هب زوجت

 ةلؤنم ةلزئت امنا + اادسا"ةيمست قذلا' نأ ىرت:الا دسأ ىمسي غاجشلاك

 ٠ امالك اهي قوطنملا ظافلألا ىلع نوقلطي ةغللا لهاو ٠ ةأرجلا ىف عبسلا

 ةغعلب هتملكو « برلا ةغلب هتملكو « همهف امالك اديز تملك : نولوقيف

 اققحتم سفنلا مالك ناك ناو ٠ ظاقلالا ىلا عجار كلذ لكو ٠ مجعلا

 امنا كلذو ٠ فيرعتلا هب حضيو نايبلا هي عقيام ىلا نوتفتلي امئاف مهدنع
 نأ ىفبني الف ظافلألا ىلع مالكلا مسا قالطا رقك اذاف + ظافلألاب :نوكي

 نم لوق ىف زاجملا ىعدي امك « ازاجم اهيلع مالكلا عوقو نأ ىعدي

 ذا ٠ نيب انهزاجملا ناف ٠ املع هنم تعمسو « ملعب نالف ملكت : لوقي

 ط نم : امالك اثعمس نولوقيو قالطالا ىلع )١(
 : ط : مالك سفنلاب مئاقلا .مالكلاو (؟)

 ط : ازوجت (5) ط : وه ىقيقحلا (9)

0 



 (١).اقورحي .ملكتو .؛ ملعلا اهموهفم اظافلا هنم تعمس ىنآ : دضقملا
 مهل فو ٠ ةداعلل هلل قرح اذا دلل ممسيال ملعلا نك... ةفرغملا اهايضتقنم
 ةقيقح. : امالك ظافلاألا ةيمست' نأ كلذب نيبيف + اننامز ىف قرخنت
 ظ ٠ * :[ةاجم ذل

 لصف

 مالكلا هب ماق نم ملكتملا

 ماق نم قحلا لها دنع ملكتملا» :جلاعئاوباماتهإلا لاق

 الاح هلحملل بجوي ٠ مهنم لاوحألا ىتبتم دنع مالكلاو + مالكلا هب

 (؟) ردقلاو مولعلا هلزنم كلذ« ىنف مئاكلا لزنيو « املكتم هنوك ءهو

 1 : ماجا اهلاخمل تابحوملا تافصلا نم اهوحنو تاذدارالاو

 اني لعب رو لقسم : نومهم نبر كوتا غم ال

 ,نيحتسيو ٠ لولعم.نم.اهل دبال ةلعلا نأل « الاحو:امكح اهلحمل بجروت

 ليحتسيمو « هةسفنأ ةلع نوكيال ءىئلا نآل « اهسفت اهلولعم نوكي نأ

 : هوجو نم هبي .تماق قذلا لحملا اهلولعم .نوكي نأ

 . اقتاذ نوكيال لولعملاو ء هسفدب مئاق تاذ لحملا نا : اهذحأ

 حصيال .لولعملاو « .هب ةلعلا مايق لبق اذوجوم ناك دق لحملا نأ اهنمو

 « ةلعلا دوجول طرش لحملا نأ اهنمو ٠ ةلعلا دوجو عم الا توبك هل

 .ىفاقتيال طرشلا نآأل ؛ اهل الولعم نوكي نا اهل طرش وهو حصي الف

 ةلعلا لولعم نوكي نأ لطب اذاف ٠ لولعملا ىضاقتت ةلعلاو ٠ طورشملا

 اهلولعم نوكي نأ الا قبي مل + لحمل اهلولعم نوكي نأ لطبو « اهسفن
 مداكلاو ٠ -لولعملاو ةلعلا مكح مدقت دقف ٠ 0و نوك

 ٠ هسفنب ملعلا موقي امك ملكتملا سفتب

 خ : ةردقلاو ملعلا (؟) ط : فورحن )١(

 ؟



 ناب لئاق لكو ةلزتعملا .تبهذو » . . ىلاعحللاوباءاحمإلاك اق

  لاعفألا تافص نم املكتم ملكتملا نوك نأ ىلا : ثداح ىلاعت هللإ مالك

 عجري مكح هلعف نم لعافلل سيل مث + مالكلا لعف نم مهدنع ملكتملاو
 ىلعو ٠ هئم لعقلاعوقو (1)مهدنع العاف لعافلانوكبىنعملا ذا ٠ هتاذ ىلا

 لعفلا مايق بجي مل امك « ملكتملاب مالكلا مايق اوطرتشي مل كلذ بجوم

 « (؟) [ لصفلا اذه هب ىنتعي ام مهأ نم وهو 1 لعافلاب

 ملكتملا ملعيال ناكل ء مالكلا] عف نم ملكتملا ناك ول : لوقنو

 امالك عمس نم :ناف كلذك رمألا سيلو + مالكلل ذاعاف هملعي نم املكتم

 هوك هلابب رطخي نأ ريغ نم املكتم هنوك نقيتسا « ملكتم نم ارداص
 نع بارضالا عم املكتم هنوك دقتعا اذاق + هيلا ارطضم وأ « همالكل العاف
 هنوك ةانعم سيل املكتم ملكتملا نوكي نأ كلذف ررقت « (") تاهجلا هذه

 « مالكلل ذاعاف

 تناك ول ملكتملا نا لاق امك اذه ؛ ثومم نر كوبارسغملا لاق

 ٠ مالكلل ذاعاف هملعي مل نم املكتم هنوك ملع امل ء مالكلا لعف نم هتقيقح

 رظني مل نأو « املكتم مالكلا بحاص نؤكي املاع مالكل اعماس دجن دقو

 ناكل « ايرورض .ملكتملا ىف مالكلل ناك ولو - .مالكلل العاف هتوك ىف دعب
 ٠ امالك لعفي مل ناو « املكتم عماسلا دنع

 دقتعن انأ : كلذ حضوي ىذلاو » : ىلاعماوباماتمإلا لاق

 كلذ انغزي الو + داقتعالا اذه ىلع ممصنو « هللا الا ةقيقحلا ىلع لعاف الإ

 « املكتم انم ملكتملا نوكب ئروربفلا ملعلا نع

 لج هللا نأ اندقتعا دقو نخكنقف ؛ بومم نب كوبا هللا لَو

 انمالكو ٠ اهعيمجل دجوملا اهل عرتخملا + انلاعفأل لعاقلا وه زعو

 خ : ةهجلا- (8) طء.نم (؟) خ : نينع )١(
 من



 .٠ افالك لعفي مل ناو املكتم انه ملكتملا نوك ملعن. كلذ عمو ٠ انلاعفأ نم

 ٠ مالكلا لعف نم وه ملكتملا نأ معز نم لوق لطبي اذهو

 لوقن نأ هب كسمتلا ىوقي اممو » .-. ىلاعللاوباماتمإلا! لاق
 ٠ ماظتنالا نم ابريق ةمظتنم فورحو + ةعطقتم تاوصأ مكدنع مالكلا
 هانم رداصلا اذهف ديز ىلا مويلا تمق دق : انم :لكاقلا لاق اذاف

 اهماظتنا ىلع تاوصألا هذه ىلاعت هللا قلخ ولف « هب ملكتملا وهو « همذلك

 - كلذ ىف مالكلا انضرف دقو ب: فلاخملا ولخي الف « ايرورض لقعلا ىف

 ناف + هب ىضفقيال نأ اماو « املكتم )١( مالكلا لحم نوكب ىفقب نأ امأ

 لمعف نم ملكتملا نأ ىلا ريصملا ضقن دقف < ملكتملا وه لحملا نأ معز
 لحم نأ معز ناو + ةضورفملا ةروصلا ىف هللا لعف نم مالكلا ناف ٠ مالكلا
 دحجو كناع دقف « هملكتمب تسيل اهنم مالكلا لحم ىتلا ةلمجلا وأ مالكلا

 ىلا مويلا تمق دق : لوقي مالكلا هب ماق نم عمسن اناف + هئادبلا ىئادي أم

 ظ © راتكم وه ذا: (9) كلذ لوقي هعمسن انك امك « ديز

 ديعلاب موقيام نأ ىف ةلاحم ال 1 بدومم نسركبوبأ ىغملا لاق:

 هب ةمكاقلا ضارعألا كلت مه + ااهيلع هل ةردقك ةيرورشلا ضارعألا نم

 ه.مالاك كلذو ٠ دبعلا هيلع ردقي الام اهعون نم سيل ام اهنمف © مسقنت

 نمعون ىلع الو « هيلع ديعلا ردقي الام هلك اذه ٠ هضرفمو هتحصو ةئاولأو

 كلذو ٠ .تقو ىف هعاونا نم عون ىلع دبعلا ردقيام اهنمو ٠ هعاونأ
 كرحتي نأ ىلع دبعلا ردقيو « ةيرورض شعترملا ةكرح ناف ٠ تاكرحلاك

 نمانلا فلتخأو ٠ ةيرورض ةكرح اهيلا كرحت ىتلا هتهج نم ةيرادا ةكرح

 ؟ ةبستكم ةيرايتخا ىهو دبعلاب موقت نأ زوجي له ةيرورضلا مولعلا ىف

 قلعتي امب قلعت اذا ىرورضلا ملعلا نال « زكاج كلذ نأ ىلا مهضعب بهذف
 زوجيو بجي اميف ناعمتجي نالثملاو ٠ نالثم امهو ٠ .ىبسكلا ملعلا هب

 طظ.# ,مالكلا لجسم  .خ : لحتلا (5)
 ط : كلذ (؟)

 نا



 ردقيال امك دبعلل ةرودقم ريغ اهلك اهنا : لاق نم مهنمو « ليحتسيو
 ملعلا نيب سانلا ضعب قرقو ٠ هتاذلو ٠ همالو هموعطو هناولأ ىلع
 نا : لاقف « ةيرورضلا مولعلا رتاس نيبو لقعلا وه ىذلا ىرورضلا

 ىتح. ؛ دبعلا هيلع ردقي نأ زوجيال لقعلا وه ىذلا ةيرورضلا مولعلا
 راتخملا ململا دوجو ىف طرش لقعلا نآل « ايرظن ايرايتخا هل نوكي
 ؛ ملاعلل اراتخم ايرظن ملعلا كلذ نكي مل اطرش ناك اذاف « ىرظنلا
 مولعلا رئاس عوقو زاجاو ٠ هطرش مدع عم طورشملا دوجو ةلاختسال
 مكح. همكح كلذ ىف مالكلاو ٠ لقعلا ادعام « ةيراتخم ةيرظن ةيرورضلا
 ايرورم هاتردق اذاو:« ديعلل اراتخسم: دجويام ةليبق نم.:نأل « ةكرحلا
 وه زعو لج ىرابلا ناكو « دبعلا ةردق هب قلعتت مل « لجو زغ هلل
 نوقلا كلذ ناكو  ديز ىلا مويلا تمق : دبعلا لاق اذاف.٠ هلعفي ىذلا
 : لوتقي نأ امأ : هجوأ ةثالث دحا نم ىلزتعملا ولخي الف ايزورض هنم
 5 مالكلا كلذ لعف وه زعو لج هللا نآل « هميلست عم ملكتملا وه دبعلا نأ

 .٠ مالحكلا لف نم ملكتملا نا هلوقو هلصأل اكرات نوكيف

 سيل ©« كلذ مالكلا هب ماق ىذلا تا : لوقي نأ تاماو
 + لوقي نأ ىلا رطضملا عمست اناف ٠ ةرورضلا دناع كلذ لاق ناف ٠ املكتم
 :: !راتخم :هلوقي ناك امك © ةيزنىلا .مويلا تمق

 هتئاو « مالكلا اهيف راتخي ىتلا لاحلا ىف ملكتم هنأ معز نمف
 . هقادبلل امغارم:ناكل « مالكلا ىلا اهيف.رطضا ىذلا لاحلا ىف ملكتم ريغ

 اضيأ اوناك « ةروصلا هذه ىف ملكتملا وه هناحبس ىرابلا نأ : اولاق ناو
 . هيف الولحو هب امايق + مالكلا هنم ناك نم ةنض ملكتملا نأل ٠ نيلطيم
 نميف لوقث اتأ .ئرت الآ ٠ ملكتمال مالكلل لعاف مالكلا لعف نم مسا امئاو
 ربخن نأ اندرآ اذاو ٠ اهب كرحتم هنأ : ةيرورعض ةكرح. هيف هللا قلخ
 زعو لج فصويال امكف ٠ اهلعاف هنأ : لوقن اناف اهل زعو لج هللا عاقيأ نع
 . مالكلل هلعف عم 'ملكتملاب فصويال كلذك « ةكرحلل هلعف عم كرحتملاب
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 لصفلا اذه نم انضرغ انْيب ولو » ,ىلاعئاوتاءاتمالا لاق
 نوك ةلاحتساو « قلخلا .ىف ىلاعتو هناحبس بزلا دادبتسا ىف انلصا ىلع
 قراسبلا نا. ىلا ريعلا نالطي لمألا اذه ىلع خيشتيف + اذوحوم هريغ
 لعاف وه ذا ٠ مالكلل العاف .ناك ثيح نم « املكتم ناك امنا ىلاعت

 مهئاف ةيراجنلا .ىلع مازلالا حصيو ٠ هب املكتم سبيلو نيندحملا مذاك

 رمتسي الف « دابعلا لامعا قلاخ ىلاعت برلا نأ ىف قحلا لها نوقفاوم
 « مالكلا لعف نم ملكتملا نآب لوقلا مهدقتعم وهو ٠ مهل

 « زعو لج ىزابلا'نأ نيبت ذا : ثومم سرككو با سقما لاق

 ىلع حصي 8 « مهلاعفأ نم مهمالكو مهلاعفأو دابعلا لامعا قلاش وه

 لعف نم مالك انب ماق نيح. انأل « مالكلا لعف نم ملكتملا نوكي نأ اذه

 ةركذ ىذلا اذهو ٠ املكتم هب ىلاعت ىرايلا نكي مل < زعو لح هلا

 لعافلا .ناف « مومعلا فضو لدب صوصخملا فصو عضو نم وه ةلزتعملا

 ضارعأ ىلاو 0 رهاوج. ىلا .مسقنت تالوعفملا نأل « ملكتملا نم. معا

 اهمايق ىف طرتشي اه ضارغعأ ى لا مسقنت ضارعالاو ٠ ماسجتألاب ةمكاق

 + لمكاج ةّرحلا هايق طارتشا ىلا رقتفت ضارعا ىلاو ٠ ةايحلا : لحملاب

 كلذ وحنو تاقيلأتلاو ناولآلاو ناولألاك « لوالاف ٠ هب ىه موقت ذكئيحو

 مومعلاك ىناثلاو هل ةايخلا طرقشت ال كلذ لك - حئاورلاو موعطلاو

 َكشلاو نظلاو قهجلاك « ةّماعلاَو :ةساخلا مومعلا ةادضاو تادارالاو

 : ةايحلاب ةطورشلا تاقضلا هذه نم مالكلاو ٠ مونلاو ةيشغلاو ةلفغلاو

 ؛« اضرغ ناك نيح. © هصوصخ عم ملكتملا اوعقوي أ نوزيجتسي فيكف
 رطهاوج ىلا مضسقني لعافلا لوعفمو ؟ لعاف ماقم ةايحلا هيف طرتشت

 اهل'طرتشت ضارعأ ىلاو ؛ ةايحلا اهل طرتشي ل ضارعأ ىلأو « مك

 قرطب لالختاو < قطنلا ىف دعبأ اذه + اهئم دحاو مالكلاو ٠ ةايحلا

 ٠ فاصؤوألاو تايمستلا

 ملكتملا ناك نئلف «٠ تاوصاو فورح.,مالكلا نا : اولاق دقو مهنا مث

 كلذ قايم نم مزليو ٠ توصلا لعف نم توصلا نكيلخ « مالكلا لعق نم
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 ناك .ثيح نم .# نيغئازلا لوق نع ىلاعت. انوصم ئلاغت: ىزابلا نوك

 هللا ءامسأ ىف ذاحلالا ىلا هةيحللصب ؛ لوؤي تهاذم لكو 0 تاؤصالل ذاعافا

 ظ 2 ؛: هيلا :ليبس ال: © لطاي 'ويف ىلاعت

 يرابلا ةيمست ىلا نوفاملا مهرظنو 2 نكافلا مهيار مه داق 4 ءالؤهو

 ا "ديه ىلا مهتدأ يتلا ةدعاقلا لا مادهتا كلذب نيبت .« اتوصم زعو لج
 ٠ لالضلا'

 5058 ! ظ
 بهذم عطاوقلإ هذهب لطب اذاو 2« +: قاعئاوزاماتمإلا كَ

 ميلكتملاب مالكلا صاصتخا نم دبالف « مذاكلا لعف نم ملكتملا : لوقي نم

 ىلع ىِقبي داف « لجفلا هبحو ضّقتنا اذاو ؛ ةوجولا نم هجو ىلع

 نم ملكتملا نأ نم هانيضتراام الا « هانركذام نالطب دعب ميسقتلاو ربسلا

 امكح بجوي مالكلا نأ ىلا ىففي لصالا اذه توبث مث ٠ مالكلا هب ماق

 « امكح هل تبجوأ لحمب تماق ةفص لك ناف « املكتم هنوك وه « هلحمل

 روق ينعم .مالبعلا نأ نينبتأ ان : ابومم نيركبوتارىغملا لاو

 ؛ ملكتم زجو لج هللا نإ انملعو. « ٍتاويِمألاو فورجلا ىلع هئاز سفنلا

 ناك امك « هب امكإق مالكلا نوكي .نأ .مزل « هنع-صُئاِقنلا ءافتنا ليلدي

  املاع .يطملا نوك ع لعرب .ماق.!) مليلل تيف.ابكو. « .هب ابا ملعلا

 مايكل نإ اتيكحن ولو املكتم هنوك. لحجلاب مالكلا مايق تبثي كلذكف

 تبثنإل نإ يلا كلذ انرجل .« هب ماق يذلا لحملل الاحو امكح بجويال

 ةلعلا نِع بارهشإو كرت هانِلق ول كلذو ٠ هب ملعلا مايق ٍدنِع امكح لحملل

 دعب الإ حصيال تافصلإب ملعلا نإ ررقتو « كلذ نايب مدقت دقو ٠ لولعملاو

 ٠ ليمألا ِكِلَذ ديهمت
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 درلا ىف انضرغل تامدقملا هذيف » .. . اع ئاوثاماحمالا لاق
 ضوختا لبق تابلط مفميلع هجونو « نيفلاخضملا ىلع
 لوقنو ٠. ىنلاعت هللا, ءعاسش .نا ةلأاسملا و صقم ىف

 ميق املكتم ىلاعت ئرابلا .نوك توبثل. عرف مالكلا ليضافت ىف مالكلا

 ملكتمللا نأ اومعز ناف ؟ الصأ ملكتمب سيل هنأ معزي نم ىلع نوركنت
 : انلق ٠ هعادباو مالكلا قلخ ىلع ردتقم ىلاعت ىرابلاو مالكلا لعف نم
 « ةمدقتملا قرطظلاب مالكلا لعف نم ؛ةلكتملا نأ ىلا مكباهذ مكيلع انلطبأ دق
 .مامعز ملف « ىلاعت ىرابلل رودقم مالكلا نأب مكنم ءافتكا هومتركذام مث
 بجي« ىلاعتىرابلل ارودقم هنوكبلقعلاىضقيام لكسيلو ؟ عقودرودقم نأ
 نم ثداوحلا نم ئهانتي ال ام عوقو ىلا ىدؤي كلذ ذأ + اعقاو هنوك
 « ةيهانتم ريغ تارودقلا تناك ثيح

 1.تهنلع نقمح قو ةلؤتفملا انا : ادومم نيركيويا نفل ١لاق

 نئلاسمق ئزابلا نوت كايقا ىلا لصوقت إل اهناق ٠ سفتلا مثلك تانقا
 .نولاسي مهناف < مالكلا لعق نم ملكتملا اوردق اذا مهنأل « الصأ املكتم
 كلذ ىلانودجيالو ٠ هعوقو ىلع مهليلد نعو هعوقو نعو مالكلا كلذ نع

 هنوكو زغو لج ئىرابلل ارودقم هنوك الا هل ىنعم ال لوعفملا نآل ٠ اليبس

 زوجي تادوجوملا فاعبخأ دوجو نأ ئرت الأ ٠ هذوجو بجوي ال ارودقم

 « كلذك ٠ اهذوجو هل ةرودقم اهنوك ىغتقيال امكو ىلاعت كل رودقم وهو
 + هلوقب كلذ نع نلاعتأ هللا هبن دقو ٠ هدوجو هل ارودقم مالكلا نوك لدي
 )١(« ءىث نم رشب ىلع هللا لزنااه : اؤلاق ذا ٠ هردق قح هللا اوردق امو »

 .كلذ امو + هردق قح هردق امف هلا نع مالكلا ىفن نم نأ زعو لج فرعف
 . + صقن هدضو © لامك مالكلا نأ الا

 ىف نعطو ةيهولألا ىف رصق دقف ؛ نت تسسسي

 51 ماعنالا 10(

 ا



 اوعرق هلو « .موللا اذه اوميملامل ؛ لعفلا ئلا مذاكلا اوهجرأ ولو ٠ ةيبويرلا

 هنا : لاق نم-« هردق قح هللا ردق"ام : لئاقلا لوقيال:ذا ٠ عيرقتلا اذه

 ةلسرتسم ةردقلا نأ انملع امل اناآل ٠ كلذ وحنتو ارهوج الو امسجن قلخي مل

 ا ا يي تازئاجلا عيمج ىلع

 ٠ هتردق عاستاو زعو لج هللا

 حوقو انفرع امنا : اولاق ناف » عنلاعئاوباماتمالا لاق

 « تاداعلل ةقراخلا تايآلاو تازجعملاب املكتم هنوكب ىلاعت هفاصتاو مالكلا

 « مالكلا توبث ىلع ةلاد تازجعملا نوكت' ذاف »-: هلوق ىلا

 :ليلدلا ةماقا نع ةلزتعملا عقذ احل ٠ بومم نيركبوبأ سغم لا لاق

 . ةيعمسلا .ةلدآلا ىلا اواحل رعو .لج هلل مالكلا توبث ىلع ىلقع لبلد

 ةلزنم ةلزنتملا ةداعلل ةقراخلا تازجعملاب نؤديؤملا مه ءايبثالا نأ : اولاقف

 اب. مالسلا هيلع ىننلا ربخا :اذاق « ىدبع قدص : دايعلل زعو لج هللا لوق
 دكدص تازجعما نال « عطقنا ىلع كلذ انملع ٠ املكتم زعو لج قرابلا

 ,دددس : كلذ دنع مهل لاقيف « هب نيقمااك لقا وف عويقلا ىلع هربا

 ةرزجعملا ناف ٠ ىبنلا قدص ىلع ةزجعملا ىلا لادلا قيرطلا مكسفنأ ىلع

ام .لعفي نأب هلوسرل كولملا نم كلم قيدصت ةلزنمب لزنتت
 ريبجت مل 

 < ادهع هتيعور ىلا دهعي نأ دارأ اذا كلملا نأ كلذو + هلعقي نأ ةتداع

 ماقو « مهتم دقعلاو لخلا وذ عمْجَفا ارس' ةقكلمم ربم نم مهل نيبيو

 ينلسرا كلملا نأ نيرضاحلا رشعماي : مهل لاقف « كلملا ىدي نيب لجر
 ظ إ5ظ2ظ)ش 0

 الذب قفا ؛ مكل يركاأم لعف ناف « دعقي نأ ) ا موق نأ
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 ىف ِكلملا هيفاويو دعقيو موقي: نأ كلم لا ىلع حرتقي مث ٠ ىقيدصتل مهدصق

 قيدصت نوملعي نيرضاجلا [نإف] :هزوهو هضرغب حرتقا اميف .ىتأايو هاوعد

 نال املك لعف كلما نأ ىلع .لديال كلملا لعف نم.كلذو : هل كلملا

 ضارغأ ,ىلع ةلاد ةمظتنم فورجو ةعطقتم تاوصأ ةلزتعملا دنع مالكلا

 ٠ فورح الو تاوصأ كلملا نم ردصي ملو ٠ ةحيحص

 كلت ىق كلملاو ٠ مالكلا لعِف -نم:ةلزتعملا دنع .ملكتملا كلذكو

 كلملا ناب ملغلا اوعدي نا ةلزتعملل حصي فيكف ٠ امالك لعفي مل لاحلا
 . .ةقياوسمأو ةقؤرذح ام ةكي مل 31+ :قويمرلا ئيدصو كلذ هلعقي همك
 تكاوصأ قلغ مو لمي لانا ىلع: لذحأل ال تازجعلل .كلذكو

 نوسرلا قدص ىلج اهليطو تازرجعلاب هللا باي مهيلع دس اةأق + ةعطقتم

 ىذلا لوسولاب لالدتسالا ىف ةنسلا لهأ اومهاتسي نأ نوعمطي فيكف

 ؟ هتقدص

 : كلذ ىف انضرغ حضوي ىذلا»و :ىلاعئاوُباماتمإلا لاق

 ىف ' ضوخلا لبق مهيلع' ةيلط هذهف » : هلوق ىلا « نيهاربلاب انيب انأ

 ا « ةلاسملا دوصقم

 1ك سيل  ملكتملا نآ مدقت ادق :انرمتم وكول لاق

 لعش نم اضيأ قدصملا نوكي الف مالكلا نم برض .قيدصتلاو ٠ مالكلا اعف

 اقدصم ىلآعت ىرابلا نوك ةلزتعملا بهاذَم ىلع لطن دقف ؛ قيدصتلا

 ىلع ةزجعملا ةلالد نالطب كلذب نيبتف ٠ اقيدصت لعفي ربل اءاقلأ لسرلل

 مهدئاقع دساقمو مهدعاوق ى.شتقم ىلع لوسرلا قيدصت



 : لوقن نأ )١( هب مهبلاطن اممو » 2: ايزل ولارماحرفألا لاق

 ملاع مكدنع هنأ امك ؛ ةسقنل ملكتف ىلاعت هنأ معزي نم ىلع نوزكنت مب

 هذه ميدقت نم انةوصقم رذقلا اذننهف 8 : ةلوق ئلا 4# © ةسفنل رداق

 ةمالك تاَفَص ىف تيرطضا ةلزتعملا 4 لوم نير كوبا ىغملا لاق

 ةداراب ديرم هنأو « هسفنل رداق .ملاع ىح. هنأ تمعزف ٠ اًكتذش ابازطضا

 ٠ ,لحم ىف مالكلا لعف .نآب .ملكتم هنأو «٠ لحم زيغ ىف اهقلخي ةتداح

 نأ اوداراخ هسفنل ملاع هنأ : متلق امك « ةسفنل ملكتم.هنا متلق اله ؛ مهل لاقي
 ٠ تاوصأو فورح مالكلا نآل «.هسفنل املكتف هنوك نع هومزلا' امع ايلصفتي

 ميدق ىرابلا نال سفنلا ىلا .كلذ: فزصي نأ حصي الق -ةثداح فورحلاو

 دوبجيو. بجول هسفنلا املكتم ناك ولف نيفتلا) تدجو ام ةنيؤألا سسفتلا ةقبصو

 لاطيا ىفو ٠ لاحم ايلزأ دحاولا نمآلا نوكب مكحلاو « الزا ثداحنلا مالكلا

 نوك نع اورف كلذكو ٠ ىارلا اذهل لاطبا مالكلا لعف نم ملكتملا نوك

 2 هسفنل اديرم ناك ول هنأ : اومعز مهنآل « .هسقنل اديرم ىلاعت قرابلا

 + هسفنب املاع ناك امل هنأ امك + تادارالا لقل اديرف نوكي نأ بجول

 قلعتمب هقلعتو 2: نيعفا :مولعمب قلغتم انقح. ىف ملعلا نأل ٠ ىئوعد هذهو

 بوجحوو « نيعم دارمب قلعتت انتدارا كلذكو ٠ هسفن تافص نم نيعم

 ٠ اهسفن ةفصب اهل كلذ

 « ةسفئل رداق ىلاعت ىرابلاو + «٠ امومع ضتقت مل سفنأ تافص هةذيف

 ؛ مهدنع هل ةرودقم ريغ .داتغلا تارودقف ذآ ثارددقما هتردق معتا مل مث

 لطظنو ' اهقلعت معيال ةيسفن ةفض دوجو نينبت اذاف كلذ نايب مدقت دقو

 : لاتلك امن ةراسكتفل ١ نفنلاب قلع اًميف قلعتلا مومعغ نم هوعداام

 دع د

 ِط : ملاع ىح مكدنع (؟) طاب هني نوفلاظو اشو (5)



 فورح .مالكلا : )١(. ليق ناف » .٠ كاعئاوّباءاتمالا لاق

 نع ارداص « (+) مالكلا :توسبثل هجو الف * ةعطقتم تاوضأو ةمظتنم

 دق ذأ ؟ هلاطبانم غارفلاررقتامىلع مهنم ليوعتهوركذ ىذلااذهو + سفتلا

 ٠ تامغنلاو فورحلاو تاوصألا ليبق نم سيل سفنلاب امئاق امالك انتبثإ

 « تابلطلا هذه ميدقت نم اندوصقم ردقلا اذهف

 ةهج نم تبث .دق سفنلا مالك : بومم نب كوبا سغللا لاو

 ءاضتقأ « هسفئى ف دجو « هدبع رمأ اذا رمآلا نأ : ررق نيح :"لقفلا

 ىف نولوقيو » : ىلاعت هلوقل عرشلاب تبثو - هنايب قبسام ىلع  ةعاطلا

 كنأ دهشن اولاق نوقفانملا كعاجن اذأ ١ : ىلاعت هلوقو (") « مهسفتأ

 ىلع عقي مل مهبيذكت نآل « (4) هلوسرل كنا ملعي لاو ٠ هللا لوسرل

 «مهسفنأ ىف امي مهيذك امناو ٠ تاوصأو فورح. نم هب اوقطتو هب اوظفل ام

 ىسفت ىف تروز دق تنك » : هنع هلل ىقر رمع لوقي « ةغللاب اقيأ تبثو

 ١) : رعاشلا لوقلو « امالك

 البلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج امئاو داؤفلا ىفل مالكلا نا

 دمتعي ةجح. ركتدل قبتي مل ؛ ةوجولا ةذهي سفنلا مالك تبث اذاو

 عسسم مالكلا نأ اذه دعب اومتعاو : ىلاعئاوباماحمالا لق

 ناف « تابثالاو ىفنلاب قلعتي ةلاسملا هذه ىف نيفلاخملا رئاسو ةلزتعملا

 اذا هللا مالك هنا مهلوقو + تباث: هسفن ىف وهف « امالك هوردقو هوتيثأ ام

 ط : ملكتلا (0) ” 33 2 ط + اولاق ناق (1)
 .٠ نيقفاتملا لوأ (5) م ةلدجملا (") .

 ضني



 ىنعم :ناف ٠ تايمستلاو تاغللا ىلا::مالكلا لآ < ليصحتلا ىلا در

 قلخ اهنأ ركننال نحنو + هقلخ: اهنا ا « للا مالك َتاَراَبعلا هذه مهلوق
 ىلع انقبطا كقف + :ةب .املكتم :مالكلا :قلاخ ةيمست نم عنتمن اتنكلو هلل
 لها ىفقي“ ىذلا مالكلاو ٠ :هتيمست ىف قافتالا دغب انعزانتو « ىنعملا
 كو + هلصأ نوركني نوفلاخملاو سفنلاب ,مئاقلا مالكلا وه .همدقب قحلا

 جاجحلل نع اذاف :٠ همدقوأ هثدح :ىف هتابثا دعب اوعزانتف « هنوتبثي

 " م١ ١ © هلصآ اوقن © دوجوم تانثأ هقاسم ناك

 قورحلا ا هلك اذه ا نر ب ول قا لاق

 نم مهتمف ٠ نوفلتخم مهتكل' < ةنسلا لهآ هيف: عزاتي ال امالك تاوضالاو

 ٠ .اًزاجس انمقاك اهيمسي نم مهتمَو ٠ .ىلوقأ وهو... ةقيقح + امالك اهيمسي
 ركذ اق نوعان, مينكلا « اهتلعدكاكلا قالا نفأ ميقيب فاش الو
 ٠ :كلذ لئاق ىلع درلا قبس دقو: ٠ املكتم  ىمس هنأ « مالكلا قلاخ. ىف

 أنمقأ دقو ٠ هتابثا نيف اننوكراشي الو هب. صتخن اناف سفنلا .مالك امأو

 ىرابلا اهتبثأ [ذاق « هميلست نم مهل دباال امم ' « هتوبث ىف ةلدألا مهيلع

 ضصاصتخا: ىفتقت ىضتقت لوقعلاو هل ةفمص مالكلا انزدقو مالكب املكتم دعو لج -

 000 زداقلاب ٍةردقلاو ملاعلاب ملعلا صاصتخاك فوصوملاب .ةفصلا

 ثيح نم نوكي نأ اما نيهجو دحأ نم ولخيال ضاصتخالا اذه مث

 لطبأ دق .اذهو ٠ هل العف نوكي نإ امآو ٠ بولطملا وهو ٠ هب امكاق ناك

 ٠ ةيونعملاو ةيسفنلا هتافص نم ىرخأ ةفصب صتخي ثيح. نم نوكي نأ اماو

 اذضه ناف + اهي هللا ملع ملعت ىلع كلذ انلجنأ ول انال : لطبي اذهو

 ٠ تامولعملا عيمجي طيحم زْغو لج هملع ناف ؛ اصاصتخا بجويال

 لوقعلا ماكحا عيمج ثتصتخأل م هل امولعم ةتوكب ةب مالكلا ضتخا ولو
 : هل ةمولعم اهنوكل « هب

 : نيهجو نم كلذ لظبل ء.اذارم هنوكل رمآلا انفرص ول كلذكو

 وه هضزفن ىذلا مااكلا نأ : ىنافلاو ٠ صتختال ةدارالا نأ : امهدحأ

 انجن



 ضتفنم مذاكلا نا : لأقي ن١ ميقتسي ال كلذكو ٠ داريال ميدقلاو ٠ ميدق
 نضاشتكالا ءاعدال امج كلذ ناف ؟ زغؤ" لج هلل ةيسفن ةفصب هجو ىلع
 ٠ :ليضقتلا ىلع هحاضيا. ةلؤاحه ىف نحو

 ةسسمفت تاقض قف ةفصب' وأ 4, هب ضتخيف مالكلا : كئاقلا لوقو '

 نهتم .لضحتي ال ؛ ماِضققنالا هج .نيبتل .ضرعت “ريغ نم لامجالا ىلع
 لمهج هللا نال هب صقخلا مالكلا نأ : لاقي' نأ حصي الو ٠ سقنلاب همايق

 ةردقلاو ةلفلاو ةايعلا مايق ةؤاضتقا 'لعو لج همايق ذا ٠ همفنب مكاق زعو
 ةفصلل انضرف نا كلذكو ٠ كلذل مئلكلل صاضتخا الو ٠ هب تافصلا ركئاسو

 بجي مل ؛ كداؤجلل هتفلاكم 3[ ةنينادكتإ 33" : فواقز وأ ةمدك ةّيسفتلا
 مكح كلذ نئف مالكلا مكح.: نآل « هلأ 0 ضصاصتخا مكح امهنم دحاو

 !5 3 ٠ تانفضلا زئاس

0# 15 ْ 

 ىلا ضاصتخالا قرع لظنا اذاق 01 نافلة تمإلا ىف

 .(0) صتخيولاعت(1١) هللا .مالكنابعطقلا الا اهدعب / قبيمل. « ةروكذملاتاهجلا
 هنوك. ةلاحتسا“ هيلدع.«بترلق .« . :(). كلذ. .ورقت اناو مايقلا ضصاصتخاب
 ٠ ثداونسحلل هبسنوبق. ةلاجتيسإ ىلع لسيلدلا ماسيقل « اكداح
 ىحلا لها .بهذم أ ماسقألا ةذه نالطب دعب ىقبي الو

 جاجحلا قرط ىفو ٠ ميِدق ىلزأ مالكب املكتم هثوكب ىلاعت ىرابلا فصو ىف
 ش < عتقم ةانركذ اميفو ٠ عنتم بتم ةيلقعلا

 ه
0 

 نول ةتاقعلا هللا تقام ذآ ! يومتم نب ركل اغلا لاق

 : ثداوحلا ليقيال زعو لج هنأل « همدق مزل « زعو لج ىرابلأب مالكلأ مايق

 دقو ٠ ةثدح ٍنلَع تلقل اهنغ لخي مل ولو « اهنغ لكي مل اهلبق ول دا

 )١( رظ : :ئلاعتو هنافبس غراجلا ١ |

 طا: كلذ (»إ] . ' : صاصتخل هب نهتخي (؟)
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 ,نيفت همدق مزل ذاو . هثدح قلع لذي ام هب ٌموقي نأ لاحتنناف ةنندق تبث

 قودكب وحدو 0 ند + ايس الو ع نايا هنأ

 ىف .

 3 أولاق أ هيلع اولوغا ا 2 1 كافل اولا ماكمإلا لاق

 ةويحقت نأ امآ : نيرشلا نم فلل دعم لخب مل 6 ايازأ امالع هت متبثأ اذا )١( متنا

 4 كلذب اوضقتال نأ افاو * ارابخا « ايهن * ازمأ نلزالا مالكلا نوكب

 . « ةيضرم ريغ ىهف (؟) ابغش تأرد ناو ةقيرطلا هذهو » : هلوق ىلا

 سفنيا :مالك تركنا الب ةلزتعملا .: لوم نير كجوبارسغم ا لاق
 1رمإ :نوكي نأ ام ولخي ال مالكلا نأ -نم هتروصق امي كلذ .ىوقت' نأ تدارا
 دجوي نأ حكصي فِيكف ايهنو ارمأ ناك ناف ٠ ايهذ الو ارمأ نوكي الوأ 4 ايهن وأ

 © :دوجوتم هتع ىهذُم الؤ ىهنلا دجويو © هل رومام الو ميدق وهو رمآلا
 سئج مالكلا نأل ٠ لوقعمب سيلك اًنْهَن الو ارمأ .مالكلا نكي.مل ناو : اولاق
 دجفت مل ام مالكلا لقعي الف « ئهنلاو رمآلا اهنم : عاونأل لصاح
 اماو +٠ اهسنج لمي م ام. عاونألا لقعت ال اضيأ كلذكو ٠ هغاونأ

 : معزو ظ 2 5 دقتَعأو : لاؤسلا ف ترفل هلك+ اسانز ل ةنج

 :فصتتال مّيدعلا مالكلا نأ ٠ ناعفألا ىللآ جار انتو ارت مالكلا نك ن
 :نييهنملاو يروم اللاو نيريخلا لل ةلخ اذا اجبت هو ام لو اَيح ب

 نيب رمأي اومأ قلخو ' نيربُخملا نم تدخل نما : ُهَب ربخت اربخت هللا قلخ
 ةييع : مالكلا عاوتأ راقب لانو ٠ نتروماملا نم :تذدخح

 انيقشت-(0 ا: مكنأ (9)
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 دوجوب الا ققحتيال سنج. مالكلا [نأ] نم قبس امب دودرم لوقلا اذهو

 قس ريعاابدقا روم ليفتح آم نلكأ ١ رتالرفا دعوا مل وكر اونا
 دج 7

 ىضر انخيش هاضترا ام حيحصلاو » : ىلاعئاوتاماتمإلا لاق '

 َه اربخ اسيهن ارمأ هنوكب افصتم لزي مل ىلزألا مالكلا نأ نم هنع هللا

 رمالاو + دوجولا ريدقت ىلع ىلزالا رمآلاب رومام هلصاأ ىلع مودعملاو

 ىذلاو ٠ اوناك اذا: نوكيس نمم ءاضتقالا ةفص ىلع هسفن ىف ميدقلا

 2 © هل ليصحت أل « ارومام مودعملا نوك ةلاحتسا نم ةوركنتساا

 حيحص خيشلا هركذ ىذلا اذه : بومم نيركونارسفللا لاق

 ريدقت ىلع ارمأ هريدقت :ئف ناك زعو لج ىرآبلا ناف « هيف لاكشا دل
 ريدقت ىلع « اديرمو هلزأ ئف ارداق ناك امك نيروماملا دابعلا دوجو

 ةلادتسا عم ارداق هنوك عنتمي مل ناو « تادارملاو تارودقملا دوجوب

 عم نكل :؛ الزأ دارملا دوجو ةلاحتسا عم اديرمو « الزأ رودقملا دوجو.

 ريدقت عم « ايهن ارمآ همالك نوك ريدقت عنتميال « كلذك امهدوجو ريدقت

 ٠ نييهنملاو نيرومأملا دوجو

 لصاب مهتضراعم الوأ هجولاو » ىلائبوُتاماتمالا لاق '

 هب رومأملا نأ : )١( مهبهذم نأ كلذو + مازلالا اذه نع مهدصي <« مهلأ

 رومأم هدوجو لبق لعفلاو « لعفب دبعلا ىلع رمأآلا هجوت اذاو <« مودعم

 (؟)نعجرخ امك « هثودحلاح ىفدب ارومام هنوك نع جرخ دجو اذاو « هب

 لمفلا نكيوملاذاق + ةبتر تابثالاو ىفنلا نيب سيلو ٠ هلصاى لع رودقم هنوك

 اودعبي مل اذاف « رمألاب اقلعتم «© دب ارومام ىفنلا ناك « هب ارومأم تباثلا

 ج: تهور تيكا 0
 ط : مهلصأ ىلع ٠٠٠ كاذ ذا جرخ امك (؟)
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 دعبأةوركذامو ٠ مودعم رومام داعبتسا مهنم مقتسي مل < امودعم هب ارومام

 ققحت دجو اذاو ٠ دوجولا ريدقت ىلع ارومام مودعملا نوك زوجن اناف

 دجويال هنأ ىلاعت ىرايلا ملع همودعم ريدقت عنمنو ٠+ هب ارومأم هنوك.

 قلعتي مل كلذك ناك امف ٠ ارومام هدوجو ريدقت ليحتسي وأ « اروماف

 دنع جرخي وهو « هب رومام مودعملا نأب اوضق ةلزتعملاو ٠ فيلكتلا رمأ هي

 « مدعلاب رمآلا قلعتل مهنم صيحمت اذهو + هب ارومام هنوك نع دوجولا

 درسا : راظنلا ذضق نأ ملعا + لومي نيكو سفللا لاَ
 موصخلا دصق دقو 0( مهيهاذم لطبت لاوقأب مهتضراعمو مهموصخن ىلع.

 دصقلا سيل « .مهيلع ىضقت « بيلاسأ اودجوا ناب قحلا لهأ بهاذم لاطبا

 بصهذم لاطبا مهدصق امئاو « هتيبثت الو ةضراعملاب قحلا بلط اهنم
 ٠ ١ ةضراعملا نم ةودصقام هتالطبب لطبيل مصخلا»

 نوكب مهبهذم نم اوضروع .< هل رومام ال ارمأ اولاحأ امل ةلزتعملاف

 ؛ هي ارومام نوكي امنا هب رومأملا نا : نولوقي .مهنآل « ايفنم رومأملا
 افك « ارومام هئوك نع هدوجيوب ىنغتسا ادجو اذا « دوجوم ريغ مادام

 ٠ ارودقم هنوك نع هدوجوي ىنغتسا

 اوركني نأ مهثم حصي مل ؛ ضحملا ىفنلا رمآلا قلعتم نأب اوضق |اف
 زع ىرابلا نأ ىلع ليلدلا ةماقا مدقت دقو ٠ دجويس رومام ريدقت انم
 + لولا نق وونقمللا وجو فلاطعسا عم :ةقاءارداق اك لجو

 : اولاق نأ هيلا نوحورتسي.اممو » ٠ . ىلاعئ اوباماتمالا لاق
 « هللا مالك نآرقلا نأ ىلع ٠ فالخلا اذه روهظ لبق نوملسملا عمجا دق

 ىف دخل نأب قحلا لهأ بهاذم' لاطبا موصخلا دصق ىتلا:(1)
 هتبثي الو. ةضراعملاب قحلا بلط هيف دصقلا سيل مهيلع ىفقي ام بولسأ

 شف



 دفا ْئَف ةارامملا نم عبو عنشأ هللا مالك ىلأ ريصملاو| 2 هلوق ىللا

 « مالكلا

 اذهب اوعفذي نأ اوُدارآ ةقزتعللا ,: لونج نب ركبوتا 9 ارسفقملا ل3

 دتنمألا ؟ اولتق مهنأل « سفنلا مالك نيبو انتّيِب هوفرخز قذلا :اؤقلا

 افنُم ضعب ٍتترتِيا تايآو روس هنأو هللا مالك نآرقلا نأ ىلع ةعمجم

 هللا لوسر هب ىدحت ىذلا هنا : اولاقو مدقلا ىفاني بيترتلاو ٠ ضعب ىلع

 ' ميدقلا مالكلا ىف روصتيال هلك اذهو ٠ هتضراعم نع برعلا تزجعو هني
 اومزلا املف ٠ .ميدقلا ملعلا ىف :كلذ رمتسيال امك ©« هذوجو متمعز ىذلا

 5 اولاق مهئأو ؛« دسافلا مهداقتعاب وضروع 6 مازلالا اذه ةنسلا لهأ

 ظوفحملا ولتملاو + ثضقنآو تمرصنا مك ؛ اتادصا ؛ اهقلخ ذأ ناك هللا مالك

 مالك ىقبو + مهيرخأتم نم قذحتي نم لك بهذم اذهو ٠ هللا مالك سيل

 مهنآل « مازلالا اذه مهمزلو ةهتودحو همدق ىف عزانتلا نم عشباو عنش] هللا

 :ةزجعملا لعف املأ ٌرَعَولِجَ ح ئزابلاو < مالكلا لغق نم :ملكتملانأ اوعداامنأ

 ؛« ىقبتال ىتلا ضارعألا نم- مقدنع كاوصالاو اهب املكتم ناك هي هيبنل

 .دمحم دعت: ءىش ال ةنآ هلع دقف تمدغ اذاو ٠ اهدوجيو دعب اهمدع بجوف

 ىلاسفت هللا مالك نقف ئلا“ مهب كلذ لآ: اهب ىدحتي ةوالت هل قلخت ع

 ' ! :٠ اذه انققو يق

 .كلذ « ىتئابجلا » رعشتسا املو » :ىاعتاوباماتمالا لاق

 .قرخ ابهذم عدبأ : ةمآلا عامجا قرخ « هلاق ول اذهب متلي هنأ (1) قفتاو

 ةءارق عم دجوي هللا مالك ::لاقو ٠ ثارورضلا دحجت بكرو ةبيهلا ٍباجح هب
 ىلع ةعطقملا تاوصالا نراقت (؟) فورح هدنع مالكلا مث ٠ ءىراق لك

 ٠٠ ةباتكلا دنع دجؤت اهنأ معزو 1 (") اتاوصا ىه تسيلو 1 فورخلا جراخم

 ط : خلا ٠٠ قرخ بهذملا اذهب لاق ول عّرلي هنأ نقيأو )١(

 ظ نم (7) خ : قرافت (؟)

 نمل



 1 تورح تدجو : ةووارملا موسرلاو ةموظنملا فرجألا تقستا اذاف

 0 ةرهاظلا رططسالاو ةيدآبلا لاكشألا تسيل « « فجصملاب ةمئاق

 يرت لو ' : اتاوصأ نكت مل ناو ةءارقلا دنع عمست فورجلا نأ : معز مث

 عم تبث () ىلاعت لإ مالك ارق نم : اضيا لاقو ٠ رطساألا توبث دنع

 متاك ىه فورحو ٠ .تاوصالل ةرياغم ىهو * هتعارق ىه فورح هتاوصأ

 7 ةءارقلا نع. ءىراقلا . ب برغأ اذاو + تاوصألاو ةءارقلل ةرياغمو هللا

 : هبهذم عينش نمو ٠ هريغب () مِقاَق دوجوم هنيعب وهو ٠ هللا مدلك مدع

 دحاو لكب دجويف « ةيآ ةوالت ىلع ءارقلا نم ةفئاط عمتجا اذا : لاق هنأ

 000055 7- «  دحاو مالك لكلاب دوجوملاو ٠ ىلاعت هللا مالك مهنم

 دهن جك 4 يلع يبا علك | نوهيم نير كوبا سغملا لاق
 لواف ٠ لقعلا اهدري ىتلا ىواعدلا نم نونفو « أطخلا نم بورضل

 : هل لاقيو ٠ اذه نع لاسي هناف « تاوصآلل ةرياغم فورح. «تابثا : كللذ

 فورحلا تناك ناف ؟ دض وأ فالخ وأ بوصلل لثم فورحلا هذه له

 نسطاب تاوصالا تسيل اهنا: هلوق ناكو + توص ىففا + توصل قات
 نيفلتخملا مكح : هل لاقي هناف تاوصالل ةفلاخم فورحلا نأ معز ناو
 مل افلتخا ا ملعلاو ةكرحلاك ٠ رخآألا دض عم امهدحأ دوجو زوجي نأ

 اًدِه يلعو . . ةكرحلا دض وه ىذلا نوكسلا عم ملعلل دجوي نأ لحتسي

 اهيلهو :٠ مالقلا هش وه ىذلا صرخلا عم فورحلا دجوت نأ زوجي

 « ةموظنملا موقرلا تسيل « ةباتكلا دنع فورح ةيؤر هؤاعدأا مث ٠ هلوقيال

 ابيتم كردي ال رطسألل حماللا ناك ٠ هدهاشي مل امي سحلا ىلع ىوعد

 ٠ هكردي الف َكلِذ ريغ امآو « ةتبثملا موقرلا وأ .موسرلا كلت الا
 ٠ ةرورضلل دحجف « ءارق ةلمجب موقي دحاولا مالكلان 1 ةؤاعدا امآو

 ٠ هددعت ضقاني هداجتلو م هددعت ضتقم « ءارق ةءارق دنع هدوجو نأآل
 ٠ .ددعتلاو داحتالاب ٠ دحاولا رمالاب ءىقلا ىلع مكح دقف

 ط.: مئاق (؟) ل 2 تاويل عم تبثت كلا



 _ولخيال هنأ مش + مسقنملا 5 ددعتملا نأ : كلذ نيبي ىذلاو

زف نوكي نأ اماو« اجوز نوكي نأ اما : : نيهجو دحأ نم
 ءاحوز ناك ناف ٠ اد

 يكف ةيواستم ةمسق“ مسقني'.مل ادرق :ناك ناو ٠ ةيواستم ةمسق مسقنا

 دحاوب رمأ ىلع مكح. نئمف ٠ مسكنيال ام وه دحاولاو ء هل ماسقنالا تبث

 ححصي ددعتلا نال + تابثالاو ئفئلاب هيلع مكح دقف « ددعتلاو ةدحولان

 م: كلذ ليحت ةدحولاو ماسقنالا

 .ىلا هريصم : هبهذم حئاتف نمو » اع ئوُباماتمالا لاق

 تاوصألا عارتخا هراثيا دنع + مالكلا )١( هقلخ ىلا برلا اجلي دبعلا نإ

 « (؟) اهب ءافخال ةيداب حئاضق هذهو + تامغنلاو

 .دابعلا نا :ةلزقعللا :تلاقا اذا : نومهم نيركوبا_سغملا لاَ

 ؛ .مهلعف نم مهتامغنو مهتاوصاف اوملكت اذاف . مهلامعأ قلخب نوديتسم

 »+ تامغتلاو تاوصآلا مهلعف دنع مالكلا قلخي نأ دبال زعو لج برلااو

 2 ديريأم 6 نم لعفي امنأ زعو لج ىرابلا نأل « عيشي لوق اذهو

 :ةمظع هيضتقت الام اذهف ؛ ةاوس ةداراو « ةريغ لعفب هلعف طبترد نأ امأف

 ٠ .مهلوق نع ىلاعق  ةيهلالا بصنمو ةيبوبرلا

 #0 ا

 قس 5 يل امم طب قزق دج : ىلاعماوباءاتمالا نق

 .مالكلا ةفاضا: ىنعم»ىف متعجور اذاو ٠ ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأ متمعز

 هنئوك ىوس ٠ صاصتخالا ىف اهجو ودبت مل © هناحبس ىرابلا ىلا

 . ظيهذم نم هيلع نودغاسم متناف ٠ .هلعف هنأ متمعز ىذلاو + (؟) هلل العف

 ٍط .: لقاع اهب حوبيال (؟) ط : قلخ )١(

 طن: هل ()
 هع ل

 ان



 ,ىف مادقألا تواست دقف + :ئلاعت هللا ىلا مالكلا ةفاغاب مكضرغ ىصقأ وهو

 اندتع ديعبلاب سيلو تاقالطاو تايمست ىف عزانت ىقبو « مالكلا ةفاضا

 اردي اذهو ٠ هيف نذالا ىلع عزشلا رقتسا اذا « هيلا" ىلاعت هلل لغف ةفاضا

 .6« هب اوبغش ام عيمج انع

 ةيمست ىف مهعزانن ال ةلزتعملا :؛ ثوم نسر كوبا عملا لاو
 ىلع ةقاز رمآ تابثا ىف انعزانت امئاو ..: اقلخ زعو. لج. 2 ذاعق ةوالثلا

 عزانتلا وه اذهو ٠ هتوقني مهو « سفنلا مالك وهو هتبثن نحتف ٠ كلذ

 ؛ هيبنتلاو فيرشتلا هب ديرأ اذا ركنيال هيلا ثا لاعفأ ضعب ةفاضا مث ٠ هلك

 < هلل لعق تناك ثيحت نم زعو "لج -هلل اكلم تناك ناو اهلك تاقولخملا نال

 ورايلاو +. فيرشتلا قيرط ىلع آلا + هيلا ةفاضالاب اهثم دحاو ضخي ال
 هللا ةقان » : ىلاعت هللا لاق ٠ ةسفن“ىلا تاقولخملا ضعبفاضادق زعو لج

 ناقو «(؟)هللا دابع اهب برشيانيع »: لئاق نمزع لاقو )١(4 اهايقسو

 ةمالا تقفتأو «(7) انوه ضراللا ىلع نوشمي نيذلانمحيرلادابعو » : ىلاعت

 تاقولخملا هذه.ةفاضا ركذي .مل.اذاف « هللا تيب.ةبعكلا » : اولوقي نأ ىلع
 5 ىلاعت هللا ىلا مالكلا ةفاضأ ركني ممل « ىلاعت هللا ىلا

 .ةعارقلا ىلع َلْمَحَي دق نآرقلا مش ىلاعم اوباغاتمإلا لاق“

 حدمي تباث نب ناسح وهو لئاقلا لوق كلذل دهشيو « أرقل اردصم ردقيو
 : * (5) هنع هللا ىضر نامثع

 قا ةوجتملا' ناوتح ظمشاي وحق

 ٠ انارقو احيبست ليللا عطقي
- 

 )١( سمشلا ١١ ناسثالا (؟) 4 2
 ) )9ل نم ةدانز (4) < ناقرفلا

 ا



 [ )١( احيبست ليللا عطقي : وانعم 1
 ٠ اتآرق ةالصلل ئلاعتو كلرابت بلا ىمس دقو ٠ ةءارقو : ديري

 نان رمجفلا نآرق نا » : ههبسا زع لاق ٠ ةءارقلا ىلع اهلامتشال

 راهنلاو. ليللا -ةكئالم اهدهشت رجفلا ةالص نا : اهانعم « (؟) ادوهشم

 نذأ ام » : لاق متيم هللا لوسر نأ : رابخألا روثأم ىفَو 7 نيطباهو نيدعاص

 مينرتلا نيبح ؛ ةاذعمم : م نقلا نا نسح .ىبنل هنذاك .ءىشل هللأ

 ْ ' - هني 2 * « ةعءارقلاب

 نأ ىلع ةعطاق ةلدآ اهلك هذه ه بومم نب جونا ييغملا لاق
 قلطنا اذاف ٠ .ميدقلا هللا مالك ىلع قلطي امك « ةءارقلا :ىلع قلطي نآرقلا

 ٠ هئايب ىتأيبم ام ىلع مهتلثسإ نع لاصفنا كلذ ىف ناك « ةوالتلا ىلع
2 ْ 

 نيملسلاعامجانم (4) ركذام آماق : كاعئاوتأ ماتمإلا لاق 5-1

 ىف تازجعملا راصحناب عطقلا عم لك لوسرلل ةزجعم نآرقلا نوك ىلع
 هب ىدحتام نأ مكلصأ نم : الوأ مهل لوقئنف ٠ ثداعلل ةقراخلا لاعفألا

 ٠ ىلاعتاللا مالك نكي مل  ءاغلبلادللاو « ءاحصفلا نسللامهو  :برعلا ىبنلا

 ىدحت امناف « اييمقنم كاذ ذا ناك ٠ هسفنل ىلاعت برلا هقلخ امو

 ؛ مكموصخ نم قايطالا ةمغارمب قحأ متناف « هلثمب مالسلا هيلع لوسرلا

 هنن مااك لثمب تآ : ءىراق لك ناف مكحيرصت نمو + هحولا اذه نم

 ىلعنجلاو سنالا تعمتجا نتن : لق » : لاق ء همسا زع برلاو ٠ هناحبس

 2 ضعنل مهضعب ناك ولو :٠ هلثمم نوتايذل < نكوقلا اذه. لكمم اوثآي نا

 (6) ©« اريهظ

 ىئاسنلاو دواد وبأو ناّحيشلا ةاور ربل

 88 مارسالل (6) ٍِط : هوركذ ام امأو (؟)

 فقتي



 عيذسشتلا .ىلا ةلؤتغملا تبهذ امل“ * دومه نيركنوتا عملا لاو

 انمكخو + كلذ ىلا اضيأ مهانبست + عامجالا قرخ 'ئلأ انتبستو « انيلع
 ىذلا نأ : اومعز مهئاف © ةلثمب نوتايال »": ئلاعت هللا لوق ةمغارمب مهيلع
 مدع دق كلذ نأل هع ةيبنل ةرجعم « 'هقلخ ىذلا هللا مالكب نسيل نآلا هأرقن
 ملخ نم هلا « يف حماستي الو 2 هسفئل ملم ةاضريال اذهو .٠ هلثم اذهو
 نأ ذارثو «ء قحلا بناج نم ىف هللا ةداع ةذهو ٠ هقئنع نم مالسالا ةقير
 : :بقاكلا | هللا رود مىفطي

 ان

 2ظ0آ10 ا : كاع وئاماتمالا لاق

 لوسرلا ةزجعم :ىلاغت. هللا مالك نأ : اومعز ناف نومهاسمو )١( نودعاسم

 هلعف ىذلا مالكلا : لوقن نحنو + هلعف امالك ىلاعت هللا مالكب اونعو دع

 لحمضاو « ىنعملا ىف صاصتخا مهل قبي ملف « مالسلا هيلع لوسرلا ةزجعم
 :.و 0/01 8. ©« ةياوهوم ام عيمج

 قددص ىلع لذت امنا ةزجعملا : بوم نب ركيوبا سغملا لاق

 ٠ هيبنل هقيدصتب قكالخلا فيرعت اهب دارأ « زعو لج هلل العف اهنوكل :ىبتلا
 انيب دق نحئو « زعو لج هلل العف اهنوكب ةظطورشم ةزجعملا تناك اذاف

 ٠ ىلاعت هلل العف كلذ ردقن نأ نم دبالق « هللا لوسر ةزجعم نآرقلا نأ

 نأ ىلع نيلماعو همزتلن ال انأ نيناظ « انمازلا نم ةلزتعملا هتآر ىذلاو

 نوكل انداقتعا ناو ٠ كلذك سيل رمآلا نأ نيبت دقف « انيلع مهل :ةحح كلذ

 « سفنلا يوك تابثاب: مهقلاختو مهقرافت انكل مهداقتعاك < العف هوالتلا
 1 ا وتبكي ال ىئذلا

 خ : اومعز ناق نوبغاشم هيف مه )١(

 اردنا



 هسب نولزتسيو هب نوبغشي اممو » ..ىلاعم اوُباماتمالا لاق
 هب فاصتالا ريدقتو « كيلعن علخا » : ىلاعت هلوق : اوناق نأ « ماوعلا

 اوكسمتاذاهجولاو )١(* قلخورجه مالسلا هيلغىسومقلخ لبق « لزألا ىف
 ىف هللا مالك نيملسملاعامجا ىف « (؟) كيلعن علخا » : مهل لاقي نأ كلدَي
 مسل « ارخاتم كلذ دعبي مل ناف ٠ نالا بطاخم ريغ ىسومو « انرهد

 افورح .مالكلا اوردق نيفلاخملا نأ : كلذ ىف قيقحتلا مث + امدقتم دعبي
 فورحب « مودعم ةبطاخم ةلاحتسا ةودقتعاام ىلع اونبو « اتاوصاو
 ىنعم قحلا لهأ دنع مالكلا ناف + هوردقام ىلع رمألا سيلو ٠ ىلاوتت

 عيمجب قلعتي ىلزألا مالكلاو ٠ توص الو فرحب سيل « سفنلاب مئاق
 : تايهنملا نع ىهن « ثتارومأملاب رمأ وهو ٠ ةداحتا ىلع مالكلا تاقلعت

 « ةددجتملا تاقلعتملاب قلعتي' مث + تاربخملا نع ربخ

 لها ةلزتعملا تمزلا املا 1 ادوميم نركب با رميغملا لاو.
 ابطاخم زتعو لت ىرابلا نوكي نأ « هللا مالك مدق مهداقتعاب ةخسلا

 « لاحم اذه نأ : اودقتعاو « كيلعن علخا » : هلوقب * لزألا ىف ىموم

 بطظاخي نأ دعبيال « دوجوم ريغ وهو « انرصع ىف ىلاعت هللا لوق اومزلا

 ؛ مودعملا روماملا ىلع رمألا هجوتو بادطخلا نأ مدقت دقو ٠ كلذب

 لبق هدلول ةيصو حلاصلا لجرلا بئتكي دقو « دوؤجولا ريدقت طرشي وه امنا

 هيهنو هللا ىوقتب ةيصولا كلت ىف هرمايو  هقلخ هللا ردق نإ #قلخي نأ

 + هريدققا دعي اذه < هللا ىصاعم ةةقاوح نع
 ىلع سايخاألا نسيحتو: فاقوألا فقو : ةيشافلا سانلا ةداع نمو

 « مينم دحاو لكل بجي ام ريدقتو (؟) .مهباقعأ باقعأو مهباقعأو نينبلا

 ١١ هط(5) . رظ : مالقلا نما فلعو (1)
 فيلات ىعفاشلا مامالا بقاثم باتك فقولا عنم ىف رظنا ()

 ىزارلا نيدلا رخف
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 مس كتلوأ نم / ةيضحلا] لكو ٠ مايآلا بلقتو روهدلا فرضت عمو
 مالكلا مهفقو هتنييفتقا انا 'انهه مهمادقأ ةلزم نا مك. ٠ .دعب هجوي

 « ايلزأ اميدق زغو ف هلل امالك تبثأ نم امأو ٠ تاوصآلاو فورحلا ىلع

 لزالا ىف.ىدومي قلعتف ٠ مهلاوحأ بسح ىلع هتاقلعتمب قلعتي هئاف

 قلعتو هدوجوو لوصح عم سدقملا داولا هب قلعتو « هدوجو ريدقت ىلع

 ددجتف ٠ هدوجو لوصح ىفو .« ةهدوجو ريدقت ىف ناك امل ةياكح نآلا هب
 ٠ ددجتي مل ىلزا هسفن ىف مالكلاو « ىسومل ناك امنا دوجولا

 ملعلا ليبس هانردق اميف هليبسو » ..قاعلاو داماتمإلا لاق
 مدعو « ةتافصو ميدقلا كوجوب اقلعتم ناك لّزآألا ىف هناف + ىلزالا

 نئلزؤالا ملعلا قلعت ملاعلا ثدح املو ٠ لازيال اميف نوكيس هنأو « ملاعلا

 ىلع ناك ىلزاألا مالكلا كلذكف هسفن ىف ددجتي ملو « هثودح عوقوب

 هل اباطخ ناك دجو امو « دجو اذا مالسلا هيلع ىموم باطخ ريدقت
 « مالكلا نود ىسوم ددجتملاو « اقيقحت

 «ممج» ىلع درلا ىف مدقت دق ؟ دوم نيركبوبارسغملالاق
 برقأف تاسوسحملا نم ءىشب لثم نا هنأو « اميدق ايلزأ .ملعلا نوك
 ةيئارتملا صوخشلا ناف ؛ عضولا ةنيلقلا ةيلققلا ةارقلا هج لقمت ناقد

 ٠ اضيب ضيبلا « روصلا اهيف ىءارتتف هيلع ىهام ىلع اهيف عبطنت اهيف
 ةآرْللا ئف ئءارت اذاو ناولألا رئاس كلذكو ٠ ادوس دونملا روصلاو

 ريغ اهسفن ىف ةآرملاو « ددجتم اهيف مهيئارت ناف  نوبترتم نوؤؤارتم
 ىلع ىهو ٠ هيف ةقداحلا تاموعملاب ميدقلا ملعلا قلعتي كلذكف ٠ ةددجتم

 : اهل تبث امنا ددجتلاو ٠ دوجولا ىف ةدوجومو مدعلا ىف ةمودعم هب ىهام
 © دوعلا هةذانعم ددجتلا نآأل ؛ ددجتلا هيلع ليحتسي ىلزأ تباث .ملعلاو

 ؛ اذهب نيبتف ٠ ميدقلا مدع ةلاحتسا مدقت دقو ٠ مدع دعب دوجو وه دوعلاو

 كا



 مولعملاو ملاعلا نآل « همالك .مدقب نذؤي هملع مدقو « زعو لج هللا ملع مدق

 ٠ هنم دبال ننيب زمأ اذه ٠ هبننملغ نع ةرابكأ +« هنأ هملع بحضي

 ارمآو ؛ لزآلا .ىف اربخ نوكي نأ لحتتسي مل « .مالكلا مدق “تبث اذاو

 - هنايب قبس ام ىلع  نيرؤماملاو نيربخملا دوجو ريدقت ىلع
 دم دع

 ملكتن امنا : نولوقي امبرو » «قكاعلاؤئاءاتمإلا لاق ٠
 ريغ سفنلاب امئاق هومتبثا ىذلاو ٠ لوقعملا بهذملا ىلع لوبقلاو 5

 4 نم : لوقن نأ كلسملا اذه رس اذا هجولاو ٠ هيلع ملكتف ٠ لوقغم

 ٠ لاثتمالا 3 ةءاعدو « هنم ةعاطلا . ءاضتقا هسفن ىف .دحو ةدبع

 داقلا مذلكلا وه : لوقعلا هب تضق ىذلا اذهف ٠ ةرورضلل دحاح كلذ

 « مولعم موهفم وهو * اندنع « سفنلاب

 نأ مامألا هيف نيبو ٠ مدقت اذه و بومم نيركبوبا سغم لالة

 نسيلو# ديزي اميو هيرتخلامرماخ دق نمكا.نآؤ « :ةيب روماللاةذازأ نميل كلذ

 دعي هسفن, ىف هدجي:ءاضتقالا كلذ نآل ةفص ىلع ةظفللا .لعج ةداراب اضيأ

 انماو / ” مرضتأو .قغقا امبقلغتتالا ةدارالاو + ظفللاب قطنلا مارضنا

 - :.همجقو امم: (وانتت
 2 36 38 ظ
 ىلا ءاضتقالا اوفرص مه ناف » : ىلاعئا وبا ماتمإلا لاق

 ىف انمدق دقو.٠ لادجلا ىف (؟) اضوخ مهنم كلذ ناك )١( رخآ فرصم
 مهبيغشتل عدر هانيدبأ اميفو « ةانمر ام ىلاءاضتقالا فرصحضوي ام : انتلدأ

 « ةلاهجلا ىوعدب

 مالك نالطب اوعدا امل ةلزتعملا ؛  انومم نيركبوبا : لق

 انولداجي نأ اومار مث  ةرورضلاب مهدنع مولعم كللذ نأ أوعداو : ككل فلا
 سال تت

 ٍِظ : اطبخ (9) ط : هاتيعدا ام ئوس رخآ فرصم )١(

 ما



 ىف أوضاخن نيح ..؛ ةزورضلا ئوعدل اكرت: مهنم كلذ ناك + هتابثأ ئف

 ٍةرورض فرع .اميفال*« هيف روظنم- ىف نوكي امنا .لادجلا نآل ٠ لادجلا

 لحل

 ةيوشحلا ثنع  ميدق لا ممل

 عسل 0 0

 ىلا نويت ةيوشحلا 4 تبهذ هب + كاعئاوامانمالا ىق

 فورسح هشأ اومعز مث ؛ ىلزأ 'ميدق ئلاعت هللا مالك نآ .ىلا :رهالظلا

 مسجىف هللا مالك بتك اذا': اولاق “مث «- مهتالاهج .سايق اذهو ++ تاوصاو

 كيكف » : اضن .ىئلا.© اموقرو .اموسز ماسجألا كلت تملغتناو < .ماسجألا نم.

 0 سد مس توب راس سا يسع

 نخيالزتسلإ١ !ربغلس : ةيوثملا .:: ةلوهم حب كيو ارسقملالاق
 افورح. الآذ:امالكأ'> زعو :لجت. د هلا اوقيي ملف:  نيفنلا مالك راكذا

 فورحلا هذه نأ : اولا# نان « الالبق“ ةلزتعملا ىلغ وداز هق أ اتاوصأو

 نأ : اومعزو ع مهلوق نع ةللا ىئاعت - .لعوت لج هللا تاذب ةمكاق « تاوصألاو

 ىثعمب مُهِلهَج قف الآ ةيوشحلا تمت تيتؤأ امو ٠ ةميدق فورخلاو تاوصألا كلت

 اولقعو ' « هولقعو' هؤمهفو 5 اوروصت ولو ٠ ثداحلا ىنعمو ميدقلا

 + اةساقلا دقكعلاا- اذه اودقتعي نأ مهنم حض امل © هوملعو اضيأ ثداحلا

 هل لوأ ال ىذلا وه ميدقلا نأ مدقت دقو ٠ ةكيبلا ةرورضلا هذه اوتهابيو

 , ٠ ادوجوم نكي مل نأ دعب دجو ىذلا ؤه ثداحلا نأو

 قلق 151 متي ضعبي قوبسم أهضعب نأ ققحتم فورحلا هذهو

 ءابلادجنو ٠ ءابلاو « نيسلابةقوبسم ميدملادجت  ميحرلا نمحررلا هللا مسب

 ؛ دوجومب قبض امل مدقلادقتعينأ حصيفيكف + ةدوجوم نكت مل نأ دعب ةدوحوم
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 تاوصآلاو فورحلا مايقب ءالؤه مكح مث ؟ ادوجوم نكي مل نأ دعب دجو املو
 ىرايلا ثودحب ءاضقلا اما ؛ نيرمأ دحا مهمزلي زعو لج ىرابلا تاذب
 رمهاوجلا مدقي مكجلا امأو + هي ثداوحلا مايقل ؛« كلذ نع زعو لج
 ملعن ال نأ ىلا كلذ اناذأل « كلذ انضرف ولو ٠ ثداوحلا اهيلع بقاعتت ىتلا

 ثودحب زعو لج هللاب ملعلا ئلا انلصوت امنثا انأل « زع لجو هللا
 ثودحب زعو لج هللاب ملعلا ىلا انلصوت امنا انال « زعو لج هللا ملعنال
 2( ىفارعأللا اهتوبقن © اقاتملج اما رهاؤجلا ةودهو 2 رهاوجلل
 ىلع رهاوجلا ىلع اهبقاعت ةلالد. تلطب اذاف ٠ اهنع اهولخ ةلاحتساو

 2 زلعو لج هللاي ملعلا ىلا هب لصوتن هجو قبي مل « اهثودح
 :« ريبحلا ثودحو © هيف بوتكملا قرلا ثودح نودهاشي ءالؤه مث

 قرلا ىف « ثداحلا ريحلاب © ثداحلا بتاكلا بتك اذاف ٠ هب بوتكملا

 ثداحلا ربخلا كلذ راص « نآرقلا اهي: ئلتي ىتلا فورحلا : ثداحلا

 ع اميدك تداسللا نقلقتا هركف نق نصي نمو + امكق فيداحلا قرتاو
 نم هللا اتذاعا . جازم جالغ ىف بيبطل ةيعامط لو هجالع نم سقي دقف

 مكحت نم حالف ىجري فيكو  ةكلهملا ةقبوملا تاداقتعالاو ةيدابلا حئاضفلا
 ثلا وع ةانرزق ام ىلغ.ميخقلا نافا» :تابدذلاو. ىفتلاب دحاولا ةىقلا ىلع

 لوأ وه اذهو٠ مدعب قبسوذلاوه ثداحلاو « دوجوبالو « مدعبقبسي مل
 ثداحلا اذهل ىلاتلا ثداحلاك دوجومب اضيأ قبسي دقو ٠ دجو ثداح
 ثداحلا وهو « دوجومب اضيأ قوبسمو مدعلاب قوبسم هناق ٠ لوألا

 دعب حصي فيكف « ثداحلا ةقيقح فورحلا هذه ىف تدجو اذاف ٠ لوألا 5-0-6
 انكم ةلقع هئلَس « ةدبع لالقا ءاش اذا رعول جب هللا نكل# مجقللا داقتعا كلك
 : عاقل رظتلا قم هيف ةغاؤم :قوكي ىتح . كيتكتلا دقني صع طوحجأ
 قئاقحلا بلق ىلا انب ىضقت ةلاهج نم هللا انمضع لئافلا ىأرلا نم هآرو
 0 ٠ قحلا ةروص ىف .لطابلا روصتو

 د د د

 ةركانم ىف مهحاضتفا ررقي اممو » :ىاعئاوباماحمإلا لاق

 هتلا مالك نيع ىهف ٠ رهاوجلا ضعب نم تلثم ول فورحلا نأ قئاقحلا

 اننا



 هنوك نع جراخ فورحلا هنم تعنص ىذلا ديدحلاو ٠ مهدنع ىلاعت

 3 تي د امسج ةفلآتم هيدحلا وبز كودن نحنو ه اديدح

 6« ؟ مهتياغ هذه

 مالكلاو + مالكلا اوتبثا ءالؤه ٠ نومم نيرككوبا سغللالاَق
 نم بتك اذا هنأ : اومعز مهنا مث ؛« فوصومي سيلو « تافصلا نم ةفص

 (١)يوعدلاو ٠ امالك هنوك.ىلا ؛ اذديدح هنوكنع ديدحلا جرخ دقف ديدحلا

 ديدحلاوه ىلا ةيفوصول/كللقنإ:: اهدجأ : دابيفلا نم هجوإم ريغ اهيف هذه
 نوكي ىتح. « داوسلا:بلقني نأ زاجلا « كلذ زاج. ولو +. مالكلا وهو ٠ ةفص

 ٠ اجلث وأ انبل يضايبلا .بلقنيو  ابارغ وأ ؛ امحف مسجآلا نم امسج
 وهو ٠ ةلاجم ال ثداح ديدحلا نإف « ميدق ثداح بالقنا : اضيأ هيفو
 نأ معز نمف رهاوجلا ىلع بقاعتت امك. ضارعالا هيلع بقاعتت مسج

 قبر غلخ دقق ؛ هللا باتك نم ةيآ مسر اذا « اميدق بلقتي ثداحلا كلذ

 ش ٠ هقئع نم لقعلا
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 )1١( نأ ىلع نوممصم مهتلهج مث » . :اعئاوُباماتمالا لاق

 وه ةباتكلا ىف ىذلا (؟) ىقرملا مقرلاف + بتك اذا ب ىلاعت )8(  هللا مسا

 « هيلا دمصي يذلا دوبعملا وهو + هنيعب هلالا

 , ديحوتلا ىلع مهل جرخم اذه 4 انوع سركؤبا بغملالاق
 كلذ ددعت دقف « هملقب مظعالا هللا مسا مهنم دحاو لك بتك اذا « اياتك نآل
 دقو ٠ علا ةدحو] نذا ددعتتلف « مهدنع دوبعللا وه بتكلا كلذو « بتكلا

 روصت نع'ءالؤه دعي اورظناف : ىلاعت هللا ةدحو ىلع ىلقعلا ليلذلا ماق

 ٍط : ئكرملا () دح ردع 1(

 نا



 ظفللا عبت امك « ظفلل“عبات وه. ىذلا :طخلاب )١( .اؤلهج :مهئاف :تالوقعملا
 اهب قلعت مث « ةدوؤوم الثم+رهاوجلاو“ +: مولعملا .ملعلا عبت امك « ,ملعلا
 ىلا .جيتحا مث ٠ اهدوجول اعبات ملعلا ناكف « هيلع ىهام ىلع ملعلا
 . ظفللا ناكف .. هريغ ىلا ملاعلا سفن ىف ىذلا ملعلا اذه لصوي نأ
 ٠ طخلا ناكف .٠ ةبطاخملا نع دعبو ىان نمل كلذب فيرعتلا ىلا جيتحا مث

 مباح وه ىذلا طخلا اولعج نيح « اقحلا نع ِءالْؤه دعب اورظناف
 . ءايشألا قئاقمت وه قتلا لوألا عونتملاو ؛ لوالا.عوبتملا سفن وه « عباتلا
 ظفللا اماو ٠ اذبا ”دكتاو لاخت ئلع قانوكي امئتاؤ .امهل رْيغت ال :ملعلاو
 . "نيحاطصملا 'حالطشأو « -نيعضاوتملا عضاوتب .نافلتخي  امهئاف .طخلاو
 دعبلا ةياغ اذه ؟ هتقيقح تتبث' ام سقن + حالطصاب عضووت ام لعجي فيكف
 ٠05 د30 '+ ؛ لالقلا ىف َسامغنألاو ء قحلا نع

 لحي ميدقلا“: مالكا نا :مهلصافت » ٠ . ىلاعئاوُنارماتغإلا لاق
 ةقئر نع كاش « نيدلاب بعالت اذهو ٠ تاذلا قرافي الو ماسجألا
 مايو ىلا مهريصم ىف ىراتضتك6 تتهذم .صنل ةاهاضمو « نيملسملا
 »4 تقومانلاب اهعردتو « حيسملاب ةملكلا

 غ هسفن ىف داو وه" مالكلا 1 دوم نيركتولا َْى 55

 - ئلاغت  ئرابلات اذن: غكاقمالكلا' نأ : اومغُر' اذاو ٠ هددعت لباقت هتدحوو
 ناك « اودحو مهنأ : اومعز ناو ٠ اوددع دقف « ءارقلا تاوذب همايق عم

 انميسال + توسانلاب :توهاللا :عردتب نيلئاقلا « .ىراصنلا .بهذم ضنك اذه

 ضرعلا لحي امك « هب تلح اهنأ : مهنم ئريو لوقي نم ىآر ىلع

 حينملا مسج تجزام ةملكلا. ناب مورلا هتمعزام ئري نم. وأ « هلحم
 غ هيف مهيد درلا مدقت. دق اذه لكو ٠٠ ٠نبللا رمخلا ةطلاخم هتطلاخو

 لاقيف كيش تلسو: :حيسملاب تعردتا ةملكلا نأ: : اومعر |[ذأ ءالؤيف

 ص : : ظخلل اوعاج )١(

 نك



 : متلق ناف ؟ اهنع الخ مآ عردتلا لبق تناك امك رهوجلا ىف ثتبثأ : مهل
 3 عردتلا دعب هل سيل رهؤجلا نا : اولوقت نأ .مكمزل « اهنع الخ هنا

 لاح هل نأ : اومعَز نأو ٠ .هنولوقيإل اضيأ مهو ٠ لاحم :كلذو ٠ ملعلا
 ؟ حيسملاب ةملكلإ تعردت دقو « كلذ,حصي فيك : مهل لاقيف .٠ ملعلا

 .« سلدنآلا » دالب نم « ةيرملا »> ب تراد دق ةلأسملا هذه تناكو

 كلاب مصتعملا 0 نمز ىف كلذ ناكو 3 ”ىرفنلا ديلو » اهب ايعاد ناكو

 ٠ عظاقتو ربادتو « ةيرملا”” ب « ربك داق اهببست اشتو (« حدامص نبا

 1 1 7 نع ١ بطاوسي جيا

 اوعقني .ملق ظ سلكنالا ,ءاهقف 6 حدامص نبأ »> .كلذ ىف ىتفتص

 .ملكتملا هيقفلا هيلا ٌبتكف' كرمت يا انو «هتل ان دقم يضادن
 نأ ىلا بهذف < ةودعلا .هدهب ناكو ئمَرْيفَحْلا قسحلا نما ركف وبأ »

 .ةوالثلا ةلاسم «' حدامض' نبا د»* ىلا ةبتكو :."هيلع لاهف ٠ رحبلا ربعي

 :! هلوق وهو. ٠ ارعش اهعم:عيتكو#« ةحورشم ةرسفم ةئيبم + ولتملاو
 . «(١ هيلو ».اهب ءاج م« ءاعتش ةفاخس رد رد.

 ديمت  اهتلاقت ىلع - لابجلا اهل داكت ٠ رفك
 د8 7 7 كيفي لهمت تيقمي + ةعبؤزمم' ةقاطعبو
 ديدج عرش هنأ دهشي نيدلا ىف عطقتو
 دوهيلا مهلبق هتتأو ٠ هضعب ىراصنلا تتأ

 | دوقر اهيب نيذلاق ةيرملا ” ب اذه زاج نا

 ١-0 ديدص مهيف بق اقح مهٌؤاهقف قلق 5

 ديجي الام )١1( مهيح ىف ىعداف ٠ بذؤملا قمح

 , درتام ليج رثها اقف اهلب مهآرو

 . 2: ديدس ىأر هيأرو ىصصوحاألا سيئرلل لق
 5 دوقولا اهب جعت تعاج ىتلا. عدبلا هذه ام

 ؟ دوسو رمح « 1 فرحأ كبر .مالكأ

 « ٍدولجلا (؟) اهتراجل « انايحا راطعلا اهعاب ول

 نص + اهتراجبو: (9) ص: مهتيبانم (1)
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 ٠ ديدم توض وأ « رسلا ىف ةمغن وأ ةئر وأ

 دودحلا هيوحت فرخلاو ٠ مكلوق اذه ناك نا

 ديزم فلآ اهلبق نم فرحأ ةثالث كبعاق

 دوجسلاو دبعتلا لطي + :تحما اًداق أهل دجساو

 ديعس هب نيدي امو « ءايقشألا نيد « نيدلا اذ

  .هوسألا 'ةرغمج © ردقلا  حيقرلا كلج نآك دق
 « ديلو » هصمخلا تحتف « ديلولا ابأ » ترشتسا اله

 ديدش لهج هلهجو « مالكلا نم هومتنكم
 ؟ دويقلإو ليبالسلا نيا احرسم هومتكرتو
 ؟ ميدجلا .هكسمي سيل .مأ ٠ مكضرإب ديدحلا الغا

 دوع هيفكي وأ « سارلا ىكل رامسم هيفكي

 دع. دإع دع
 ماوسملا نم ريثك رارتغا الولو » ىلا هلاوتاعاتمالا ىق

 تاروعلا ذهل يضرعتلا نع بارمغالا لاحلا ىضتقال ء ءالؤه ىلا ءازتعالام

 « ةيهانتملا حئاضفلاو « ةيدابلا

 لوق داقتعا :ءالؤه ىلا قبس املا , : نومي نيركوبا سغلا لا

 مالك تابثال مهركف عيمتي ملو « ميدق ىلاعت هللا مالك نأ قحلا لهأ
 « تاوصالاو فورحلا الا مالك مهدنع نكي ملو © هققحت اولقع هلو « سفنلا

 ؛ لوقعلا اهجمت ىتلا رومألا هذه لثمب اوتاي نأ ىلع كلذ مهلمج

 فورحلا الا مالك ال هنأ .مهسوقن ىلا قبيسي ماوعلاو ماهفألاو ركفلا اهذبنتو

 فقورحلا مدق كلذب نودقتعيو « هللا مالك مدق نودقتعيو « تاوصألاو

 لاجم ىلاعملا وبا مامالا دم اذهلف ٠ اهثودحب مهققحت عم « تاوضالاو

 مهدقتعم نع مهفرصيو « ماوعلا اهب رجزي ىكل « ةلأسملا هذه ىف لوقلا

 ٠ دسافلا فيعضلا ىهاولاا

 ىلع اهيف درو « نيدشرتسملا ةياده » ركب وبأ ىضاقلا فنص دقو

 كن



 ةيوشحلا ىلع درلا ئف ضافأ املف ٠ ابعوتسم ادر ءاوهالا لهأ عيمج

 لاق نم ؛ لاق نأب مهيلع درلا ىف ىفتكا توصلاو فرحلا مدقب نيلئافلا
 :« لوقعملا قراف دقف « اهل ءابملا قبس عم ةميدق هللا مسب نم نيسلا نا
 هلا مكح الول عطاق هنال « ةلدألا رئاس نم مهيلع ليلدلا اذهب ارتجاو
 - نيلهاجلا سوقنل هتييزتو « نيعدتبملا بولق ىلع هعبطب « زعو لج
 . هتمحري ةلضملا عدبلا نم هللا انذاعا

 لصف

 ةءارقلا ىف لوقلا

 تاوصأ قحلا لهأ دنع ةءارقلا » : ىلاعئاوباءاحمإلا لاق 5 : هم هللا 3 *مع نب * 5

 +٠ لصفلا رخآ ىلا « مهتامغنو ءارقلا

 لتسف ةيارقلا نك قتلا وها اؤهأ نومم نيركيوبارسفملا لاق

 هللا مالكو ٠ لاعفألا نم نكمملا زئاجلا ىف نوكت امنا هتابستكمو ءيراقلا
 ؛ نيقولملا ققلاكت هوي قادتنا هوجولا ةيجلولاو + ةوجولا بجاو ميدقلا
 نا ةءارقك « اياجيا 'نوكف ع نيكراقلا ةءارق ىلع رواعست:قيلكتلا ماكاو
 نم ةزاهطلا ةلاه. ىف: نآرقلا هءارقف ابدح :ىوكتو, + ةثلصلا قا قاؤقلا
 - ضئاحلا قح ىفو بتجلا قح ىف ةروظحم نوكتو « ربكالا ثدحلا
 قداجلا رواعتتا مقا . هداكركذ امك فيلكتلا ماكحلو.  نيلوقلا دحا ىلع
 ةفصلا امأو ٠ دايبعلا .باستكاب ناقلعتم باقعلاو باوثلاو ٠ نكمملاو
 اهدوجو عم لخذديو < فيلكتلا اهيلا هجوتي نأ نع ةهزنمف ةيلزألا ةميدقلا

 ...تاروبخقللاو, تالكذللا ناميطم ىف: انهتمفقإو
 داقتعاا عم عصي: فقيكف :دحاو زعو: لج هللا مالك نأ :ققحك' اذاو

 ؟ ةزقك قوصحيالا عارف: قم ردت: ىهوب + اميدق امدلك عوارقلا .داقطعا اذه
 دقو ٠ هتمفغن بذعتستو « هتعارق باطتست « .دوجم مهنم نوكي ده مث

 قاطنلا :قيصخسم ريغ + فورحلا ءاذا ىف ناحل ةءارقلاب لهاج مهكم نوكي

 ب



 ٠. اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ؟ ىلزألا .ميدقلا هللا

 1 : 35 ع 3

 ' .يورقملا .ىف .لوقلا
 ودهف « ةءارقلاب ”ءورقملا اماف د ْ ': كاعلاوباماحمالا ىق

 امد رك 2 « مولعملا ٠ اهنم موهفملا

 00 . : نم رقءارقل مع ول ١لاَو | ظافألا | :ْن ا

 د اًدوُعَمَو 5 ىعدتمم ةدايعلا نأ امك ؛ أعورقمو اًمراَق ىعدتست

 : ءارقلا تاوصأ ةءارقلا نأ مدقت دقو - اروكذمو اركاذ ىعدتسي ركذلاو

 1 .قذلا ميدقلا مالكلا ؤهف : ءورقملا امآو 0 مهب ةمئاقو مهيِف ةلاح ىهو

 ناكل 6 ءىراقلا تاذب لجسم نأ ميدق وهو ٍزوجيالو 6 ءارقلا ظافلأ هنع

 ةدابعلا نأ امكو ٠ ةثداح يأ ,ت تناك. ةميدق . لاقتنالا اهيلع زوديال ةفصلا

 ءورقملاو . 0 :ةفداحأ ًةءارقلا قوكت كلذكف ث  ميدق ةدابعلاب دوبعملاو ةثداح

 . ميلدق ةزلااقلاو

 كلذب زيمتيل. « اهب اهنع.زيعي ظافلا اهل ةدورسملا :ءايشآلا نا مث

 + هقودشو, رعشلا تدشتا< برعلا تلاق ....عونو اهتم خرت نيب ريبعتلا

 رئاس الو باطخلا ىلع اهوقلطي ملو ©« رعشلاب ةرابعلا هذه اوصخو

 مالكب صوصخملا اذهو ٠ ةوالت : هللا مالك نع رينعتلا ىف اولاقو ٠ ديشنلا

 لبك .ىف ةماع نوكت اهناف ةءارقلا امأو ٠ هريغ ئف لاقي ال زعو لج هللا

 تعقو اذا نالف.باتك تارق : لاقي ٠ كلذ ريغ وا ميدق مالك نم ءورقم

 ؛« هترخأو ثيدحلا تدرس لاقي « رثآلاو درسلا كلذكو « هيف ام ىلع

 نع رانبيختلا| اومحسو + :دوخ نود عك ىلع ةراوقل ةذه- فقوتت ذاف

 ضحبو ىنتاعملا هذه ضعب نيب لصفيل كلذ لك ٠ اركذ بتاغلا
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 ا رمق

 فحصملا ىف الاح سيل ىلاعت هللا مالك

 ىف بوتكم ىلاعت هللا مالك-» ,: .. ىلاعئاوناماحمإلا لاق.
 لصفلا رخآ ىلا « رودصلا ىف ظوفحم +« فحاضملا

 دحأ نع ةرابع ةباتكلا نأ ملعأ : : بومم نركب وبارسغم ا لاق

 ةموقرملا رظسألا ىلع اماو « هتاكرحو بتاكلا لعف نع اما : نيكيش

 هب: ترجام ىلع  بئاكلا تاكرح.. دنع زعو لج. هللا داجياب ةدوجوملا
 : :فحاطعلا ىف :بوتقم اهلا مالع نأ » اقنق اذا . نحتفا- ةرمقسلا ةداعلا
 ةموقرملا رطسالاا نه + اهيف ةموقرملا رظسألا كلق هوجو, كلخب درت مك
 ةءارق نم عماسلل موهفملا نأ : اتدارم امناو ٠ ةلاحم ال قرلا ىف ةلاح
 دعو لج هللا مالك وه : فحصملا ىف ىتلا ةباتكلا نم ءىراقلاو + ءىراقلا

 (1)..نيهجوي قرلا ىف ميدقلا هللا مالك لحي الو"

 - هركذ مدقت امك لقتنت ال ةفصلاو « ىنعم هنأ : امهدحأ

 ىذلا .قرلا .ىف ةايح لو « نحب الا موقي ال مالكلا نأ : .ىقاثلاو
 ىف ىلاعت هللا .مّتِضا اننبقك 'اذا :انأ : اذه ريظنو ٠ رطتسإلا هيف تمقر
 فك ملا ىف بوكم#هللا نأ : لوقف. نإ انا قاف ه-:فحضملا
 ةلاحتسا مم زعو لج ىرابلا وه ةباتكلا لولدم نأ : اندارمو
 لحي مالكلا نأ نم « ىئابجلا » هركذام امأو ٠ فحابملا ىف هلولخ

 6« راجتلا » نع ثدحام كلذكو ٠ قبسام ىلع دودرمفق ؛ رطسألا ىف

 « ةءارقلا دتع تاوصأ مالكلاو .٠ هللا مالك « ماسجأ ىه ىتلا موقرلا نأ

 امسح ةحاولا ءىشلا ريدقت: ناف ٠ لاهم اذهو ٠ ةباتكلا دنع ماسجلو
 ليحتسي ضرعلاو « هؤاقب زوجيام وه مسجلا نأل « لقع هلبقيال ؛ اضرع

 انوفلاخ ناو « نيتقو ىقبتال تاوصآلا نأ ىلع اننوقفاوي ةلزتعملاو هؤاقب

 ص : هوجوب )١(
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 رمآ ىلغ ناضقانتم نامكح دراوتي نأ زوجي فيكف ٠ ضارعالا رقاس ىف

 ٠ ؟ هتلاحتساو ءاقبلا زاوج وهو ٠ دحلو
 لضف

 عومسم هللا ماك

 قالطا ىف عومسم ىلاعت هللا مالك » . : ىلاعئاوباماتمالا ىق
 دحأ ناو » )١( [ ىلاعت هلوق ] : هللا باتك نم كلذل دهاشلاو ٠ نيملسملا

 + لصفلا رخآ ىلا « هللا مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم

 ةلمتحم ةظفل عامسلا نأ ملعا : نومم نب كبوبا :للا لاق

 ء نيب كااردألا ىلع هعوقوو ٠ مهفلا ىلع قلطنتو « كاردألا ىلع قلطنت

 نالف نم تعمس : لئاقلا لوقي ٠ روهشم اضيأ مولعم مهقلا ىلع هعوقوو

 دقو ٠ ملعيو مهفي هنكل 1 ةداعلا ىرهم ىف كرديال ملعلاو « اريثك املع

 « هتيعر ىف هتم عومشم كلملا : لاقي + دايقنالاو ةغاطلا ىلع اضيأ قلطي

 ؛ هللا مالك تعمس : لاق اذا انذم دحاولا نأ : قرفلا اذه ةدئافو ٠ عاطم ىأ

 .نم انملع دق انآل ٠ همهف.هتأ : ةدازم امئاؤ « هكردأ هنأ هي ديريال هئاف

 نيفطصملا نييبثلا نم هريغو ىدوم ضصخ زعو لج هللا نأ : عرشلا ةهج

 ىتالاسري سانلا ىلع كتيفطصا ىنا » : ىلاعت كلا لاق ٠ همالك عامسب

 تقلطأ دقو « () اميلكت ىسوم هللا ملكو » : ىلاعت لاقو « (؟) ىمالكبو

 ؛ ىلاعت هللا مالك اكردم انم دحاولا ناك ولق © ئموم ىلع ميلكلا مسا ةمالا

 نمحي نأ بجوف « زعو لج هللا مالك كارداب ىموم صاصتخا بهذل

 ىتح. » نوكي نأ الا قبي ملف هنايب قبس امك  ةمهف ىلع مالكلا عامس

 مالسكلا كاردا ذا هللا مالك مهفي ىتح ىأ « (4) هلا مالك عمسي

 - مالسلا هيلعو انيبث ىلع  ىسمومب صتخم

 ةبوتلا ةروس ىف 5 مقر ىه ةيآلاو ٠ ط : ىلاعت هلوق (1)

 4+١ ءاسنلا (1 ١44 فارعألا (؟)

 ؟ ةبوتلا (4)
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 ىلاعت هللا مالك لازنا ىنعم

 ءايبنألا ىلع لزنم نافت هلا مالك » اختاه فئاماتهإلا لاق : د ل ل ا ميه
 رخآ ىلا « ىلاعت هللا باتك نم ةريثك ىآ : كلذ قالطا ىلع لد دقو
 لصفلا

 زوجيال ولتملا وهو ميدق هللا مالك : فومم نسر كوبا سغملالا5
 . لاحم تافصلا لاقتناو : هتاذب ةمئاق ةفص هنأل « هلوزن الو ء هلاقتنا
 مايق لاحمو ٠ ةكداح ةفص لاقتنالاو « هب موقي لاقتناب لقتني لقتنملا نآل
 ؛ اهلاقتنا ليحتسي ةوالتلا كلذكو ٠ ماسجتألا لقتنملا امناو ؛ ةفصلاب ةفضلا
 زعو لج هللا مالك نأ انملع اذاو ٠ ةفصلاب موقتال ةفصلاو ةفص اضيأ اهنأل
 ىرابلا ولخب نذؤم لاقتنالا نأل + لاقتنالا هيلع حصي مل « هتاذب مكاق
 ٠ لاحم كلذو .مالكلا نع

 لوزن مث ؛ كردملا هللا مالك ليربج ىقلت لوزتلاب دارملا امئاو
 مك ٠ هيلع لاقتنالا زوجي ماسجألا نم مسج ليربحو « هب ليربج
 .ىنعملا لقث وأ ؛ ىنعملا لقن له ِهَنكَي ىبنلا ىلا ليربج هلقن اميف فلتخي
 نا « )١( كيلق ىلع :نيمآلا جورلا هب لزن » : ىلاعت هلوق لديف ؟ ظفللاو
 ٠ ىنامعملا لحم ىه بولقلا نال « اظفل ال ىنعم ليربج هب لزن ىذلا
 هبكرحتال» : ىلاعت هلوق لديو ٠ تاهللاو ناسللا اهلحم ناف ظاقلألا اهاو

 ئوقيو ٠ ظافلألا هيلا هادآ ئذلا نأ ىلع « (؟) هب لجعتل كناسل
 نوكت نأ ةزجعملا طرش نمو ِْللَع هللا لوسر ةزجعم نآرقلا نأ : كلذ
 - تازجعملا باب ىف هئايب ىتايس ام ىلع  ىلاعت هلل اقلخ

 ١ ةمايقلا ةروس (؟) ١و4 ب #١9 ءارعشلا (9)
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 ةحاو ىلاعت هللا مالك

 ت وشو .ةحاو يلاغت. هللا مالك. » :كاعئاوُباماتمإلا اق
 ملاعلا هو هتافص رئاس ىف لوقلا كلذكو ٠ تاقلعتملا ميمحب قلتم

 ةردقب تارودقملا عيمح ىلع رداقلاو « دحاو ملعب تامولعملا عيمجب'

 « ةدارالاو رصبلاو عمسلاو ةايحلا ىف لوقلا كلذكو ٠ ةدحاو

 تافصلا هذه: نم ةايحلا امأ 4 بومم نيركجوبا سفم ا لاق ظ

 ٠ ةدارالاو صصبلاو عمسلاو'ةردقلاو ملعلا تاقلعتملا امناو + اهل قلعت الق

 لخدي نأ' لاحتساو + تارودقملا كذكو ىهانتت ل تامولعملا تناك الو.

 اقلعتم ىلاغت ىرابلا ملع نوكي نأ زجي مل <« ىفانتي الام دوجولا ىف
 كحجيا بجو كلذل « ىهانتتال مولع دوجيوو .ىلا :كلذ ءاضضفال مولعمب

 ىلوأي ددع ىلع ةزوصقم ةيهانتم مولع ضرف سيل ذآ « هتردقو  هملع

 + ددعلا كلذ ريغ ضروف نم:

 رئاس كلذكو « ملعلا داجيا مزل ٠ كلذ ىف دادعألا تواست املف

 ناف ٠ عمسلابجومو « عزرشلا ةيضقب ةضتعي ىلقعلاليلدلا اذه نا مث تافصلا

 نم مهنمف ٠ نوفلتخم املاع ىلاعت ئرابلا نوك ىلغ اهعامجا عم ةمآلا+

 لهأ مهو ادحاو املع.تبثي نم مهثمو + ةلزتعملا مهو *«ملعلا ئقني

 ٠ عامحالل .قراخ هيعدمف ىلاعت ىرابلل ناث ملع ريدقت امآو ٠ ةنسلا

 موقي تامولعملاب قلعتملا ملعلا“ قا : لاقي“ نأ ؤوهو.لاؤس اذه" ىلع هجتيو

 ؛ ةفلتخم مولع باتم دحاو ملع بواني نأ زاج اذاف « ةفلتخم مولع ماقم

 عقي ىتح « ةدارالا بانهو ةردقلا بائم ميدقلا ملعلا بوني نأ زاج اليف

 « عامجالاب مولعم اضيأ اذهو ؟ تافصلا عيمج نع دحاو ملعب ءافتكالا

 ٠ اهل نيتبثم ىلاو تافصلا هذه ىلا نيفاث ىلا اومسقنا مالسالا لهأ نأ

 رصبو عمسو ةداراو ةايحو ةردقو ملع تابثاب اوضق اهوتبكأ نيذلاو
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 ةردقلاو ملعلا بانم بونت ةدحاو ةفص :تبثي نم ةلملا ىف سيلو ٠ مالكو
 لاؤسلا اذه نع لصفنا 'دق'ةنثألا شغنب نأو © تافضلا رئاسو ةايحلاو

 دحبدحت اهلك ذا ٠ اهعمجت ةيملعلا ناف ©« تفلتخا ناو مولعلا نا : لاق نأب

 دخب دخت ةردقلا تناك املو ٠ رخآلا بانم امهدحأ بوني نأ زاج « دحاو

 ٠ امهثم ةدحاو نع ملعلا بوني نأ حصي مل ٠ كلذك ةدارالاو « رخآ

 امهتلمش دق )١( نيثداحلا نيملعلا نا : لوقي نأ لئاقلل نآل رظن اذه ىفو
 ىلا حاورتسالا ىف ةعفنم ىاف ٠ امهفالتخا نم عئام ريغ كلذو ةيفلعلا .

 ىلوالاف ؟ اهيف نيعمتجملا ىف فالتخاالا دوجو عم « ةيملعلا ىف عامتجالا

 ء' عرشلا ليلدب ءافتكالا

 ٠ تاذلل تافصلا ةرياغم مدع

 نم تافبعلا وِتبكم عنتما دق » .ىلاعلاوباماتمإلا لاق“
 )١( ميدقت ىعدتسي © لصفلا اذه نم انضرغو * تاذلل ةرياغم اهتيمست
 ةقيقح ىف انتمثأ نم نورخاتملا هامغترا ىذلاو 1 نيريغلا ةقيفح
 نامزب ىناثلا امهدحأ ةقرافم زوجي ناذللا نادوجوملا امهنأ (؟). 1 نيريغلا

 نيئيشلك ناريغلا : لاق نم:لوق نم لثمأ اذهو + مدع وأ دوجو وأ ناكم وأ
 رمفههاوجلا .مدق دقتعم ناف « رخآلا. مدع عم: امهدحأ (4) دوجو زوجي

 (5) مدع زيوجت نع.هلوهذ .عم نيمسج رياغتب عطقي « اهمدع ةلاحتساو
 . - ١ © ةقيقحلا كرد نود هلأ ققحملاب ملعلا ققحتيالو امهدحأ

 امهنأب نيريغلا نودحي ةمكآلا ناك + نومم نيركتوتارسغلا لاق

 طا: ميدقتا(1) ص : نيثداحلا ملعلا )١(

 ط : دوجو (4) ط نم ةدايز (9)

 طا 58 : مدع (6)
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 اوارسع ٠ امهدحا# مدغ: زوجتيالا هنأل .؛: نيمسجتا :رياغت ىزهدلا ملعي الأ

 نادؤجوللا 'امهنا :' اولاق:نأ ىلا كلات كج: !نؤاجلق“ «٠ احيحص مازلالا اذه

 ٠ مدغ وأ ١دوجو. وأن ناكم : وأن: نانمزب نتاثلا» :امهدنسأ ةقرافم  زوجس ناذللا

 هتاف « ىئاثلا دوجو.- عم :نيسجلا٠ هحأ' مدع زوجي مل ناؤ:ىئرهدلا ناف

 ملسسي الل هقيقحتت عض .دحنلا اذه. نكلو:».. ناكملاه نيمسجلا قارتفا زوجي
 ٠ نيهجو نم ضارتعا نم

 ردقتي الو ناوكألا نم نوكأ ةفراقملا نأ : امقدحجل

 فال عتشا نبأل « نايزلا ىف روقتي الو كلذك مدعلا 9 كلذ

 + اسسهةعأ مكي نوكي اسما :نايزلاب نيمسجلا قالاح

 ٠ انكاس الو اكرحتم ىمسي ال امك اقرافم ىمسي ال مدعلاو « ىناثلا دوجوو

 نآل « نامزلاب قارتفالا نع ىنغي-ناكل مدعلا ركذ نال لخادت هيف نا مث

 ليصفت ىف لخادت اذهوغ٠ مفغلا "ريذقتت عم الا بصي ال نامزلاب قارتفالا

 نأ مك ٠ ةمسقلا بويغ نم بيع لخادتلاو ٠ اهماسقأو ةقرافملا ءاحنا

 وي لثم ؟ هل“ وأ .دؤدغما نم وه له ميسقتلا' ىف" نوفآتخي“ نيملكتلاا

 دما كيتي ل نم نفل“ نيم ناكل .ابذقسوأ !اقدض ناكن ام ريخلا: : لكاقلا

 ىفلاو عوق اقم نكن ىفلطوم ٠ دوذصعلا :ئصخ.: ام دهلا مكهب نآل < ادخن

 !ذنصاود؟7 ىتاقلا/' ريغ انهم أو ادهن “ا ذهن لعشتي :فيكف» .٠+ عوخ .ابذك: نوكي

 «. مادج الاوي :رهاوجلا* صخت :ناكملاب« ةقرافملا نالد ء ليبقلا؛ اذه. نم دهلا

 ٠ مدعلازو دوجنولا" كلفكف+ ٠ ضارعال رهاؤجلا: معت .ناسمؤلابب ةقرافملاو

 نم- سيل :قيويغلا ندفس جانبا :ىف» لوقلاو 2١» مانضلا لاق اذهلو
 ٠ ةيعسسم ةعطاقتةلالهنهلول.« .ةيجلق ةيضق هيلع لدخ.هلغذان « ىدنع عطاوقلا

 ٠ نيريع نيئيش لك : ةلزتعملا نم لاق نم لوق لاطباب عطقن انسلف

 ىذلاو. « ةلمتحم ظافلأ نم ىقلتم < عنيولتو. حيجيرت. ىلا لوؤي .رفآلاو

 نم ريغ.ليق. نا ٠ نائيشلا امه نيريغلا نأ مهلوق ىف ةلزتعملا ىلع هب در

 مولعم ءىشلاو.٠ ةرياغم هيلا فضي مل ام هدحو .٠ لقعيال ةفاضألا ظافلأ

 نييلام ؛دحني: فيكف-«. هغم نرتقي رخآ ءىث ىلا هبأ ملعلا رقتفي هل هسفنب

 ؟ ةرميعغ' ىلا ةفاضانب الا ملعي ال امي هل نزاقف ةئراقم نود هسفنب ملعي

 ص دلع دلع 1
 م
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 اسمب اوعطقت مل اذا ::كيق ناف » 2, اعملاوباماحمإلا لاق
 ةيردغلا قالطا نم خنملاب نوعطقت لهف « نيريغلا ةقيقح ىف مكتمتأ ةركذ

 < اعطق هنم عنتمن امم اذه : انلق ؟ هتاذو ىلاعت قرابلا تافص ىف

 « تاذلل وايغأ اهنأب تافصلا فصوتال امكف ٠ هقالطا عنهم ىلَع ةمآلا قافتأل

 تافصملا ناب لوقلا قالطا نم ىثاحتنالو ٠ ىه أهنا : لاقي الف
 عيمج. ىف لوقلا كلذكو + نادوجوم تاذلا عم ملعلاو « تادوخؤم

 ©« تافصلا

 تانملا ةيبصت نم ةمثثا تما : نوصي نيركوُنأر سقما لاق
 ٠ ةفلتخم اهناب هنُغ هللا ىو ركب ونأ مافألا ىقاقلا قلطأو ٠ ةفلتخم

 زوجي ناذللا نادوجؤملا : نيريغلا ةقيقح .نآ ةمكآلا نم ىأر نمو
 حسب : مدع وأ ةّوجو وأ ناكم وأ نامزب ىتاقلا امهدحا ةقراقم

 : هتاذل ةرياغم وأ اهسفنأ ىُك ةرياغتم ئلاعت هللا تافض ةيممت ةلاحتسانب

 عنمي « اعطاق هري ملو دخلا اذه ىف فقوت نمو + اهيف ةدعلا ةلاختنال

 مَلو ٠ كلذ قالطأ عنف ىلغ ةغألا قافتال عامتجالا مكَحِب رياغتلا قالظا

 ًاهثيمست ىف اوقلخخا ناو ؛ تانوحوع تافضلا نأ -ىف ةمكألا فلتخق

 اههعتم أامحمتا :ةفلتكم اهتتمسقا نم علنم ىذلاو ةفلتخم

 دسم امهدحا هسي ناذللا نآريفلا امهنأب نيفلتخملا ةحن هنأ

 فالسعتخالا قالطا مهعنمي نيريغلاب نيفلتخملا مهذيدحتف ٠ رخآلا

 ئفاقلا اهأَو ٠ اهيف ةيريغلا قالطا نم اوغنتما امك « ىلاعت هللا تافص ىف

 :ةيسه اههدخأ نسال ناذللا نادوجوملا امهنأنب الا نيفلتخملا دحم ال هئاف

 ةلزتحملا بفذك ىضترا نمو ٠ ةيويغلاج ةيقالخلا ظبري الو ٠ ىئناثلا
 ةتافصلا نا : لوقي نأ اضيأ هل زجي مل ناريغلا امه نآيشلا نأ ىف

 ةبجَوف + عتتقه' اهرياغتو ٠ اهرياغتب ىضقي امهعمج نال « تادوجوم

 0 اعنتمم قأرلا اذه ىلع اهعمج نؤكي نأ

. 



 لمصهف

 ءاقبلا ةخص ىف مالكلا

 نأ : انتمئانم 00 ءاماذقلا بهثذ» . :ىلاعئاوتاماتمالا لاق ٠

 ٠ ملاعلا قح ىف هلعلا ةباثمب ةهدوجو قلق ةدئاز « ىقابلل ةفص ءاقبلا

 ريغ نم رمتسملا دوجولا سفن ىلا عجري (؟) ىقابلا نأ : هيضترن ىذلاو
 اهنوكب ةيلزأآلا تافصلا فصن نأ اًمّرْلل كلسملا اذه كلمت مك ولو ٠ ديؤم
 : ىنعملاب ىنعملا مايق ىلا كلذ قايس رجيو « ءاقب اهل تبثن مث « ةيقاي

 « لوقلا لسلستي مت 3 « ءاقبب هفصن نأ انمزلل اميدق ءاقب انردق ول مث

 تأ ءاقبلا_نق مالكلا نعت امنا ' ':الومم نيركتوبارسغملا لاق
 تقلتخا ثيح نم سفنلا تافص ىف هركذي نأ هقح ناكو « عضوملا اذه
 تافص ىف .هركذ ىتح .هرخآ اذهلف:“ ىنعم مهشعب هتتبثأف « هيف ةمكألا
 : هذودخ لاح ىف ةردقلا.هب قلعتت ثداحلا نأ : ىلاعملا ىبأ ىآرو ٠ ىناعملا

 اذا رهوجلا نا « انكاس هتوك دعب هيلع ةدئاز رهوجلا ةكرح تناك امك « هدوجو ىلع ادنكاز: هّواقب نكي ملو + ايقاب ىمس هدوجو رمتسا اذاو
 ٠ هدوجو ىلع ةدئاز هتكرح ناف ؛ هنوكس. دعي كرخت مم. انكاس دجو

 ىف هدوجو وه ةيناثلا لاحلا ىف هدوجو ناف ٠ ايقاب هئوك كلذك نسيلو
 : ئلوألا لاحلا

> * 00000 
 دوت ىلع ليلدلا : : ليق ناف » كا عكا ؟اماتمالا لاق.
 كرحتم ريغ ارهوج اندجو اذاف '« اهلاحم ىلع اهماكحأ ددجت يناعملا
 ةنيعب ادعوا + ىتعما ددجتأ ىلع اللد كلذ قاكأ ؛ كرحتلاب .قضتآ مث
 هنوكب فصضتي ال « هتدح لاح ىف رهوجلا ناف + ءاقبلا ىف ققحنم
 فاصتالا : انلق ٠ ايقاب هنوكب فصتا دوجولا (") هل رمتسا اذاو « ايقاي

 ظ.؛ هلا( .هظ :.ءاقبلا (؟) ط : ءاملعلا 01(

 ار



 ناكو دجو امف /: : مدقلا ةباثمب وقو « دوجولا رارمتسا ىلا عجار ءاقيلاب

 قالطالا ىف ىمس مداقن اقت و' قتع اذاف 3 انميدق مسي مل تودحلاب .ةيعلاا بي دخخ

 0 عم: (4) ميدقلا ؛توك ىلع كلذ: لدي الو.« [ اميدق

 نوسك' نيب ىلاغملا وب قزف 1 ابومم نيزركبولا غم لا لاق

 ددسلاو اكرم كرحتللا نوك ناب : ايقاب هنوك نيبو اكرحتم ك كرختملا

 نايف ايقاي توك امأو « رهوجلا دوجو ىلع ةدئاز ةكرح دوجو ىلا

 هتينفبمت امأو؛ ثودحلا لاخ ىف هدوجو سفن وه .ءاقبلا لاح ىف هدوجو

 ٠ دوجولا يلع دكاز رم 34 .دوجولا رارمتسا ىلإ عجرت. امئاخ ايقاب

 مسي مل.« نينامز دجو اذا دوجوملا .نأل « مدقلاب كلذ ىف جتحاو
 نم نحبأ بهذي ملعب اميدق ىمب هدوجو نامزأ تلواطت نأف ؛« اميدق

 « ديعس نب هللا .ديع » الا ةوجنولا يلع هكاو ىتعم .مدقلا نأ ىلا ةمكألا

 قاب ىقايلا نا : لوقي نم لوق. هب درام. لثمي ٠ دودرم .لوق وهو

 ىلع الا ميدقلا قاطي 3 نم ,ىار.ىلع لوقلا اذه داسف دكاتيو « ءاقبب
 علجري .امو - هل لوأ ال ىذلا : هدنع هتقيقح ناف + ةعو لج ”غرابلا

 ٌْ ٠ ةدوجوم ةفص دقتعي نأ زوجي ال ىفنلا ىلا

 قبلا متفرص اذا. : :ليق .ناف » : ىلاعئاوتاماتمإلا لاق

 : ضازعألا قبب“ لؤقي نم لوك نم: نؤركنت :ئذلا“'امف < :ىقابلا سفن ب
 أذا اناف اهمذعلاحتسإل :تيقبادول اهنأل اهّواقب ليجتسي (*) ضارعألا :

 نسي ذأ "كاوس :هبقعيف هؤافتنا روصتي مل ةدوجو ماودو ضايب ءاقب 0

 ناوسلا عفدب ضايبلا نم ىلوأ « هل هتداضمو ' ضايبلا ىفنب داوسلا

 ئتابلا نا نم سانلا ضعب هليختي امل ىتعم الو .+ عورطلا نم هعنمو

 0 0 90 > ط نم ةدايز .(1)

 5 ا ضارعألا

 م



 ردقي لئكاقلا لوق ليصجتو ٠ يفجملا يفنلاب ةردقلا قلعتل ىنعم الو
 « دوجوملا نوكيال نإ يلع ردقب هنأ يلا لوؤي « دوجوملا مادعا ىلع

 لتس ةوجولا .زكاج .ضرفلا : زدومم نيركبي :وبارسغملا لاق
 هئاقب ةلاحتساف © ءاقيب قاب يقابلا نأ معز نم ىأر ىلع اماف ءاقبلا
 سفن ىلا ءاقبلا انفرص اذا امأو + ضرعلاب موقيال ضرعلا نآل + نيب

 مل ازئاج ناك ول هءاقب نأل « ضرعلا ءاقب ةلاحتسا ملعن اتاف < ىقابلا

 ىلا فرصي نأ اما : هجوأ ةثالث دحأ نم ولخي ال اهمدع نآل + همدع حصي

 لج دن لطفا نوف راطب وأ ع طرق نيالا قا دق روم نأ .4 هيك هوورم
 عمتجينأ لاحتسا ناو دضلا نال « دض ءورط ىلا فرصي نأ لاحمف « زعو

 نم تباثلا دضلا هعئمي نأب سيل ءىراطلا دضلا ناق « هدض عم

 مل رظنلا انققح اذا انا مك ٠ هل ءيزاطلا عتم نم ىلوأب « لوصحلا

 ارِظي الو ناعمتجي ال نيدضلا نأ ملعن انأل + هدض مدع ىف رثأ دضلل نكي
 انيق ول ذا ©« هنم جاوسلا عافترا , ضرفب الا « دوبمألا لحملا ىف ضايبلا

 اسقم امكح كلذ ناكل « داوسلا توبك لاح ىف ارطي ضايبلا ناب

 ٠ لاحم كلذو ٠ .داوسلاو ضايبلا عامتجاب

 ؛ ةدعب ضايبلا أرطي مب الو ةاؤشأا مدع نم دب نكي مل اذأف

 ضايبلا ريثأت ندا منتماف « داوسلا نم لاخ لحملاو الا ضايبلا أرطي ملف

 اضياكلذكو ٠ داوسلا نم لاخ لجم ىلع الإ اري مل ذا ء ٍداوسلا مدع ىف

 لاؤسلان أب ؛ طربثلا انردق نا طرب مدعيبلع ضرعلا مدع ضرفي نأ زوجيإل

 مدجلا فرصي نأ زوجيال اضيأ كلذكو ٠ .طرشلا كلذ مدع ىف مزلي « هسفن
 ٠ زعو لج لل ذاعف مادعإلا ليختي ليختملا نآل ؛ زعو لج هللا مادعإ ىلإ

 ىفنلاو ٠ ضِحِم ىف مدعلاو ٠ مدهلا وه مادعالا نأل ؛ حيجص ريغ كلذو
 ٠ لعق ندقيال نقحملا

 نأ الا لعفي مل هلوق نيبو « امدع هللا لعف لئاقلا لوق نيب قرف الو
 يمقانتم لوق © امذع لعف لاق نم لوقو "٠ هيف ضقاثتال لعفي مل هلوق
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 « .ىفن ٠ .مدع.ةلوقو ٠ دوجوم لعفلاو ٠ لعف ىلع لدي لعف هلوق نال

 د د ظ

 :مدبسيع .ىنعم امف ليق ناف » .: ىلاعل اوباماتمإلا ىق“-
 عطتقا .رهوج مدع هللا -دازا اذاف + ةيقاب ريغ ضارغالاا انئق 4 رهاوجلا

 رهوج نيحتسي ذا -كاذ ذا رهاوجلا مدعتف « :اهقلخيال ناب « ضارغألا هنع

 « ضرع ذاب

 عج صيال رهوجلا نا.موقت مت  الوبجم نيركجويارسغللا لاق
 مل ةدوجوم :تردقك ول 'امهثأب : كلذ ىلع لدتفاو ٠. ضارغألا نع اهوربع

 ةعمتجم كل وأ  ,ةقزقفم ةعفتجنم ألا « ةقزتفم 3] ةعمتجم نولكت نأ لخي
 :عامتجاا نم هلق: لقال ٠١ تقرقفم ةعفتجم اهريدقت لاحمو ٠ ةقرتفم الو

 كلذ روصت نآل ٠ ةقرتفم الو ةعمتجم ال اهريدقت اضيأ لاحمو ٠ نيدضلا

 كلذو - ةقرتفم وأ ةعمتجم اقأ ردقت نأ الا قبي ملو ٠ حصي الو نكمي ال

 ضارعألا اهب مقت مل اذاف ٠ اهنع اهيرعت ةلاحتساو اهب ضارعألا مايقب ءاضق

 اذاق ٠ اهئاقب رارمتسا ىف طرش اهب ضارعألا مايق نأل « اهؤاقب لاحتسا
 ملعلا مايق ىف اطرش ةايحلا تناك امك « طورشملا مدع طرشلا مدع

 ٠ ملعلا ءافتنا مزل + ةايحلا مدع انردق اذاف ٠ ملاعلاب

 دج د

 ؛ ءاقبلا اوفن ةلزتعلاو » :ىلاعطاوبارمانمإلا لاق
 امنئاف « تايقابلا نم مدعي امو ٠ ةيقاب ضارعألا مظعم نأ : اومعزو
 ٠ تادارالاو تاوصالا ءاقب ةلاحتسا ىف انوقفاوو + هيلع ارطي دضب مدعب

 ىلاعت هللا قلخي نأب مدعت رهاوجلا نأ : اومعزو + ليوط طبخ ىف
 مث ٠ هسفنب مئاق ضرع هسقن ىف وهو + رهوجلا داضي لحم ريغ ىف ءانف

 « اهضعب ءاقبو رهاوجلا ضعب ءانق مهدنع ليحتسي



 : 1 / 5 52- . ع 2 اهب

 ,ءاقبلا نأ ىف ةلزتعملا اتققاو امل نوميم نيركيوبا رغم لالاَق

 مهنكل  مهمعز ىلع  ضارغألا ءاقب مهدنع لحتسي مل ء ىنعمب سيل

 ٠ هب اطونرم ضرعلا .مدع اوردق امك « هب اطوبرم رهاوجلا مدع اوردق

 ضرع .ت ءانفلا كلذو ٠: عاتف وأ هل. 3 دضص دوجولا مدعت ا ضارعألا. نأ : اولاقف

 عيمجل اداضم ءانفلا 0 مدعل رطهوحل ماق ول ذأ 3 رشؤكل موكي يل

 داضتلا ريدعت : اهدحأ : : كتاسفلا نم ةن وح 6 اذه مهلوف ىفو 0 رهاوجلا

 سنج تحت ذاخدي نأ رثكالا ئف نيدضلا :مكحو ٠ رهوجلاو ضرعلا نيب

 .مئاق يانفلا نأ : مهلوق مث. ٠ ناجم ريا نيئاق رقت يشرق لبق ركام حلاو

 دي" ا قلاج اما يتكبو اةيلاالوتجلا خيبت يف « لاحم هسفِنب

 ٠ .لحم زيغ .ئف ف ندب ىف :مهيلع
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 "ا اح 9-0 5 و 07

 ىلاعت هللا ءامسا 'ئناعم ىف لوقلا

 نسما دنع عجرت ةيمستلا 0 : ىلاعئاؤباماتمإلا لاق

 « لاحلا اذه يف ة نمسنل وه ٠ ١-5 امسا هنم هويقملا

 ةغللا لهأ "دنع مسالاَو ةيمنستلا ؛ : بوم نبركوبإ مقا لاق

 ىلع لادلا هظفلو ىمسملا لوق ىه ٠ ةيمستلا ناف_ ٠ نحطلاو نحِطلاك

 2 ل ج٠ كا يجاوب اييعو ب ياو ع

 3-3 ب ىفتتل وهو 2 رخبآ رمأ مسالاو ٍنمأ

 ْ 1 ا 00

 ةيمستلا ةئاذمب ةقضلاو فصولاو 2 : كاجلاوئاماتمالا ىق

 مسالا دري دق مث « فصولا قوام ةفصلاو فصاولا.لوق فقضولاف + مسالاو

 .مالكلا 'غلبن الو ' + فصإلا- اهب: دارماو ةفصلا'' درتو ء 'ةبمستلا هب. دارملاو

 ش «١ خحطقلا غلبم كلذ ىف

 نانللا ةلح عب فقوت امير . ؟ ايونميم نيركروأر سقت لاق
 .فصولا نا اوركذ نييوحنلا نا : اولاقو < ةفصلاو فضولا نيب ةقرفتلا نع
 ناو اذهو + امهئيب ةقرفت عقت نأ ىكيبني الق « فصول ناردصم ةفصلاو

 لمعتست ملام ىلع ةينبلا هذه تيلمعتسا.دق برعلا دجن اناغ « ذليخم ناك

 دعوسمبو © ناودم نمسا اذه مز » : نولوقي مهنأ ىرت الأ ٠ لعفلا هيلع
 لجرلا نوم )١(« اهيف ةيش ال ةملسم »: ىلاعتاكلا لاق «ةيش» : ةمالعلا

3 

 5 هم

 5 ب١ ةرقبلا (1)
 او



 : كي هللا لوسر ثيدح ىفو ٠ هبدتدلوم هبحاص نرم ىلع نوكي ىذلا

زاحم ىلع الا حصي مل 'كعفلا هيف عضو ول هلك اذهرو (« نيد ةدعلا ))
 : 

 0 لجرلا دلو اذه نا هبوثلا ىسك اذهو ل .ناوتم نمسلا ترو : تلق ول

 ان ا ال تا © © اه

 ةيوستلا ىلا ةلزتعملا تبهفو » ..نكاعداوزارماتمإلا لاق.
 ةعدب كلذ ىلع ؛اومرتلاو < ةقبغلاو فصولاو « ةيمستلاو مسالا نيب

 نسف .. مسا هلو ةفص لزألا ىف ىلاعت ىرابلل نكي مل : اولاقف + ءاعنش
 لوق لزألا ىف نكي ملو ٠+ نيفصاولاو نيمسملا لاوقأ ةفصلاو مسالا

 قراف دقف + ةيهلالا ةفص لزاآلا ىف برثل نكي مل هثأ معز نمو + مهدنع

 « نيملسملا عامجا مغارو نيدلا

 ؟ هس 3 مهتفلاخم عم ةلؤتعتا + لوميم نيركبوبأرسفملا لاق
 امخأ ءاعنشلا ةعدبلا كلتو ٠ نيدلا نع مهلحي ام اومزتلا « ةغللا هضقا

 مسالا اوقرض امل مهئاق « مالكلا ثودحي مهلوقل « مهيلع 'اهتعنق تيهق

 دقللذ رم مهصزلل « هللا ,مالك هشودهن مهدقع :نم نلكو « .لوقلا ىلا ةفصلاو
 لززألا ىف هل نكيمل غ١ < ةيهلالاةفص هل نكت مل ؤعو لج ىرابلا نا : اولوقي نأ
 ةفصلاو مسالا نا  اولاق ول مهناف ةنسلا لهأ اماو » هب هفصي ملكتم

 ىلاعت ,ىرابلا نأل.٠ ةعئش كلذ ىف مهيلع نكت مل « لاوقألا ىلا ناعجار
 فصضاو -زعو لج هنآف «قيملالاب هنوفصي نوملكتم لزالا ىف هل نكي مل ناو
 ةيهلالاب .افوصوم نووكي نأ نم العو الج لخي ملو « ميدقلا همالكب هسفن

 . ةلزإ

 قرافي مسالل ثا .كلع .ليطتلا مث » :.:يناحجملاوبارماحمإلا! لاق
 : ىلاعت هلوق اهنم ٠ ىلاعت هللا باتك نم ىا : ىمسملا اهب داريو ةيمستلا

 انهي



 ظافلأ نودىلاعت ىرابلادوجو حبسملا امناو )١( « ىلعإألا كبر مساحبس »
 : ىلاعت لاقو )١( « كبر مسا كرابت » : لئاق نم زع لاقو + نيركاذلا
 نأ موثعمو (9) « مكؤايتو متفأ اهومتيمس ءامسأ الا هنود نم نودبعتام »
 تايمسملا اودبيع ا!مئاو « مالكلاو ظفللا اودبعام مانصألا ةدبع

 + 296 تاتشلا

 َكقي الو + نيب مامالا .هلاق ىذلا : يوم نبركوبارسفملا لاق

 لكأ ةدازإ آمنا ىهتاف زيخلا تكل : اولاق انا + ةغللا لغز قآ فا ةحا
 ءابلاو ءاخلا اولكاي مل مهنأآو « ريلا نيحط ٍنِم نوجعملا وه ىذلا موعطملا
 : ىورلا ىلا ةبءاويهك امئاق ٠ ضلخلا ةتبربك : اولاقااذا كنككو ٠ يازلاو
 : لجرلا لاق اذا كلذكو ٠ ةزمهلاو فلألاو ميملا ىلا هل ؛ يشطعلل عفانلا
 ءايلاو ىاّرثا هل. « ةيمستلا هذهي ىمسحلا صخشلا ىقل هنأ ملع « اديز تيقل
 ةخحسلا لكلا قدح عت دقو ٠ هيك كتافتإلا سحب هلام كه ١» كاذلاو
 ناك ون : اولاقف ٠ موقلا دصقم اومهفي مل .مهنأ ىلع لدت ةفيخس ءاعنش

 ىتح « رانلا ركذ نم مف قرتحال « اذه ىلع احيحصض هنولوقي ىذلا
 هعطقك « نسكلاو مسالا ىف تطلغ امب تنب تخأ اي تلهج : .مهلكاق لاق
 اذاف ٠ انازر الاقث ةأرملا نومسيو' ًاليقث نيزرلا ءىثلا نومسي .كلذكو

 فاو قاذ ناك + .يناعفلا بص .ىللغ تايمستلا يف :توفرضتيالا اوناك
 ىف هعانيماق + ةغللا ئف سايقلا عدقما اذاَو ٠ ةغللا ىف. سيقن نإ انل
 . ندا ىرحكا ىقاعك هللا فانا

 كضق

 ىلاعت هللا ءامسأ ىناعم

 - هينع هللا يفر < !انخيش مسق : لاعكاوتاماحمإلا لاق

 وه وه هنأ : لاقي ام هئامسأ نم : لاقف + ماسقأ ةثالث ىلاعت برلا ءامسأ

 ٠١< فسوي (15) 8+7 نمحرلا (؟) 1 ىلعألا (1)

 ص < مهعانتم او خخ : تايمستل تلاب ىمسملا (4)
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 '+ ةزيغ هنأ ::لاقي ام هئامسأ نمو + هدوجو ىلع هب ةيمستلا تلدام لك وه

 هئامسآ نمو .* قزارلاو قلاخنلاك "لعف ىلع هب -ةيمستلا ”تلد: آم: لك وهو

 ةفص ىلع ةيق ةيدنتلا تلد ام ؤهو:*”هريغ هنا.لأقي الو وه ةثأ لاقي ال ام

 «٠ رداقلاو ملاعلاك ةميدق

 ىف« قحسا وبأ» داتسألا ف رصت : دومم نيكولا امسقملا لا

 تلا جو قيعا هللا لاق اذا : : اقف « اقذاح. افرصت ةيمستلاو مسالا

 ١ :ةنالك يع ىلا ةيمستلاو ٠ ىمسملا وه: انهه مسالا ناف 4 )١( هللا

 8 1س انأو ,ملاعلا انآ : لاق اذا كلذكو ٠ هريغ اهنا هلو وه اهنأ : لاقيال

 : :'اشنأ 0 و ٠ ريغ هنآ لوا ىبمسملا هنأ : لاقيال انهه مسمالا ,ناق

 كح هللا لاق اذاو. ٠ هيك ند الز ملفلأ يف متكاملا ىف نقلا ةيمتلا

 "لاق اذاو :« ةيقستلا| ويقو ىمسملا ريغ انهه مسالف ٠ قلاخلا انأ : ٍلَجو

 ا ةيمستلاو مشالاو ٠ مسالا سقت يه انهه ةيمستلاف ٠ ملكتملا انا

 .هالكلا' نم .ةيماقلا نآل. ؛ هريغ هنأ الو لجو زع هللا امهئا : : ةهويق

 ْ ٠ صلخم بذهم قذاح فرت وهو

 2ك #١

 « اقلاح رسال : ىئاغتو ةقاحيس يلا 5 9 ب + كنبعب يد

 « قلخلل امسا قلاخلا سيلو ٠. ىلاعت برلا وهو مسالا وه قلاخلاف
 « ماسقألا عيمج ىف كلذ. درطو ٠ قلاخلل امسا قلخلا الو

 هذه ىف رسلا فشك نأ ملعا نومم ننركوبارسغملا لاق

 ءامسأو ةعتشم ردع ءامسأ : :نيمسق ىلع مسقنت ءامسألا 9 ةلاسملا

 عاونآلاو .سانجألا .ىئلا .مسقنت اهئاف ٠ ةقتشم ريغلا ءامسألا امأف ٠

 2 دلي" . 0 8 5 5 7

 ا



 لِمِجَو سرفو ناسنا : كلوقك سانجألا .ءامساف ٠. صاخشا ءامسا .ىلاو
 هز كلؤقك ةيصخشلا هيف نيعتت ىتلا صاخشالا ءامساو ٠ كلذ وحنو

 ىحلا وه. ناسنالاف .« ئمسملا اهيف مسالا نوكي اهلك هذه. ناف « ورمعو
 ٠ لاهصلا ناويحلا وه سرفلاو ٠ ىراضلا عبسلا وه دسآلاو ؛ قطاتلا
 ىنع هتعقوأ كئاف + ورمغو دير : تلق اذا < .صاخشألا :ءامسأ كلذكو

 نرتقم ريغ ءىثلا تاذ ىلع الا لدتال اهلك ءامسآألا هذهف ٠ .ئمسملا سفن

 ظافلأ نم ةذوخأاملا .ظافلألا اهتاف .ةقتشملا .ءامسآلا امأو ٠ ىرخل ةلالدن
 : كلوقك ةيفاضا ةبسن اما «٠ ىنعم ةدايز ىلع اهنم اهدحأ لديلأ « سنج
 معلا قيب كيابفخ' ىلع لذي لدقللا اذه. ناق < .ملعلاا نم ,قتقملا .. مولغم

 برضلا نم ذوخاملا ٠ بريق ::كلوقك لصحم نامز ةدايزكو ٠ مولعملاو
 كلذ مايق ىلع لدي قتشملا ظفللا نوكي وأ « لصحم نامز ةدايز عم
 ٠ هلحمي همايق ىلع هتلالد عم ملعلا ىلع .لادلا ملاعلاك + هب ىنعملا

 ققشملا ىتعملا : امعدحلا ؛ نيرغآ ىلع لدي :قتشللا .ممالا ناك امل

 - « :نسحلا بأ » انخيش ظحال .« لجمب ىنعملا كلذ: مايق.: رخآلاو ٠ هنم
 : لحم ئنعلا مايق ظحاالي ملو + هنم- قتنشملا“ ىنعملا > :ةنغ هللا, ىضو
 هب مأق ىذلا لخملا ال « .ملعلا وه امنأ. « ملاعلا انلوق ىف مسالا لعجف

 ئأ ملاعلا لعجف « ملعلا هب ماق ىذلا لحملا هفلاخ :نه ظحالو .٠ ملعلا
 مسقاقلا ءىتعملا ىلا" تفقلي ماوي +: ةيمسصلاب ةدوضقملا ,ىع ةماعلا :تاذلا
 ٠ لحملاب

 قتشا ئذلا ىتعملا ظح.اليف « نيرمآلا ةظحفام حيحصلا 5مم

 تنمف + تاذ الوقف نيبو 6“ .ملاثع اثلوق نيب :ةقرفتلا انل: عقت ذا ع هّنم

 فلوق .نم :موهفملا نأ : لوقي نأ هل ىفتنا « اهدحو تاذلا ىلا تفتلا
 كلذكو ٠ هلوقي نأ دحال حصضيال ام اذهو ٠ تاذ انلوق نم موهفملا وه ملاع

 نم موهفملا : لوقي نأ همزلي +: لحملا مايق نود ىنعملا ظحال نم اضنأ
 . هداقتعا دعبيام اضيأ اذهو ٠ ملع انلوق نم موهفملا وه ؛ ملاع انلوق
 تافتلالا بجوف + ملع نم ةانمهف ام ىلع. ةدايز ملاع نم :انمهف ثق اناق

 م.



 ٠ تعضو هلو + ةقتشملا ءامسألاب دوصقملا وه ذأ ٠ امهيلك نيرمألا- ىلا

 مسالا طغي مل «٠ ىناثكلا ىلا تفتلي .ملو -نيرفألا دحنأ ىلا تفتلأ نمف

 ىنعملا ىلع لدي هدجن ىتح هتلالد تددعت اذاو ٠ ةلالدلا نم بجي ام قتشملا

 نيتاه ريفوت نم دبالف « لحملاب ىنعملا كلذ مايق ىلع لديو « لوألا
 للا ىضر بهذملا خيش ةفلاخم قارلا اذه. ىف ناك ناو ٠ مهيلع نيتلالدلا

 هاتركذ اقنفو ٠ازعو لج هللا مسأ ؤه .قلاخلا نأ معز نمل ةفلاخمو « هنع

 انخيش ةقيرط اندنع ىفترملو » :ىلاعم اونارماتمالاْىاق
 هلو ققلطأ اذاف + اتافصلا ةلزنم لزنتت كامسألا ناف ٠ هنع هللا ىفر
 بجو قلاخلا هللا : انلق اذاف ٠ ققحتم توبث ىلع تلمح « ايفن ضتقت

 ٠ قلخنلا هل نم قلاخلا ىنعم ناكو ٠ قلخلا وهو توبث ىلا كلذ فرض

 ىلع الا .قلاخلا لوي الف 1 تاذلا ىلا ةققحتم ةفص قلخلا نم عجري الو

 فسبصتيال : اسنتمثت: لاسفق كلذلو + )١( [ قلسخلا تانثا

 ٠ لزاألا ىف قلسخال ذا + اسقلاخ هنوسكب هلزا ىق ىلاعت ئرابلا

 كلذ نم خجرخف + ازوخت ناك « رداق هنأ ىنعم ىلع كلذب فضو ولو

 ٠ نامحسا امه .كلذكف « نيتفص ناك امك )١( لعفلاو ةردقلاو ملعلا نأ

 « هقالطا عنمو ظفل قالطا ىف عزانتلا ىلا لوؤي كلذ ىف مالكلاو

 اذه كد ٠. قلاخنلا : انلق اذا : بوجم نيركوبارسفملا لاق

 ؤه قلخلا قه ىذلا مسالا نأ : ءاملغلا لاق كلذلو ٠ لعف ىلع .مسالا

 ٠ ةدكاف ريدك اهقالطا ئف ناك الو « ةرائنعلا هذه تقلطأ ان « لعفلا

 طظ طقس : لغقلاو (0) ِظ نم ٌةدايز )١(

 ما



 عوقو ةدارا ىلعاقلاخ هنوكب هلزأأ ىف نمسيال ىلاعت ىرابلا:نأ ىف ةيرم الو
 امكأ ٠ قيس هقب زيد ىلع اقلأك ىمنيع هلففلو  :لزألا ىف هنم قلخلا
 وعتب لج ازوجت مسالا اذه قالطا نوكي الو ٠ ادغ جراخ هيز : لوقت
 سانلا عماج .كنا انير 7 : ىلاعت هللا لاق ٠ هقلطت برعلا نأل ٠ ةقيقح
 ٠ ريثك وهو « )١( هيف بير ال مويل

 كل ظ

 ىلاصت برلا ءامسأ عيضجبوب » -بيلاعم اوما ماتمإلا لاق

 « ةميدقلا تافصلا ىلغ لدي وأ « ثتاذلآ' ىلع لدتغام ىلا متسقنات'

 ىلاعتيو ىزابلا سدقتي اميف' ©« ىقنلا ىلع لديوأ « لاعفآلا ىلع لدي وأ
 « هنع

 ماتمكألا ةذه ىلع" ءامساألا رصق ٠ نومم نبر كيوم سغملا لاق:

 ب العو لج ب هتيمستك انم لعف ىلع لديام ءامسآلا نمف ٠ ةعبرألا

 ىلع دودولاكو « مهحلاصم دابعلا هيلأ لكي ىذلا ةاتعم ناف ٠ ليكولاب

 لديامزعو لج. هئامسأ نمو « دابعلا نم دودوملا هب دارملا ناف ٠ نييأرلا دحأ

 ناوخحت ناذهق ٠ ميظعلاو ىلاعتملاو ئلعلاك ةيهلالا تاقص غعيمج» ىلع

 ناك ناو « ةمجرتلا هذه ىف اهركذي .مل ىلاعت هللا .ءامسأ ةلالد ءاحنأ نم

 ٠ اهئايبوي اهحرشو ءامسألا ركذ دنغ اهركذ

 وعوكو مااا

 ريسفت ىلا نآلا ريشن نحنو » ,ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 مسالا ةباثمب هنأ خيحصلاف « هللا » اماق زاجيا ىلع ةروثاكا“ ءانسألا
 ماللا' هيف تديزف هألا هلضأ : ليق مت ٠ هل قاقتنتا لو + ىلاعت هلن ملعلا
 ىتلا ماللا اومغداو هللختملا ةزمهلا اوفذتح مث ةالألا ليقف + اميظحعت

 ؛ نارمع لآ )١(



 ٠ اميظعت ماللا هيف. تديزف « هال هلصأ : .ليقو + اهيلت“ ئتلا "ىف .ميظعتللا

 دوصقملا :.هانعم هللاق م ,ديعتلا وهو هلاتلا نم وه ةغللا لهأ ضعب لاقو

 « ةدابعلاب»

 مسالا ةباثمي هنأ مامالا لوق ٠ : دوميم نب كوتا سغللا لاق

 امنا ملعلا مسالا نأل « هلوق نم, ةبكح د ملع مسا دثأا قلطي هلو « ملعلا

 عون امهعمج. نيلجرك عون ىف نيعمتجم نيصخش نيب قرفلا هب دضقي.

 نع اسدحلا! زيمتيلو « وريمعب اذه صخو ديزب اذه. ضخ مث ناسنالا,

 نخدي نأ :نع.هزنم زعو: لج ىرابلاو, ٠ ىناسنإلا عونلا», يف. رخدآلا
 اذه نوكيب نأ . عنتماف . 6 ,هاوس هيف هكرإشي عون هب طيحي وأ .سنج اتحتا

 ترصّتخا « ملعلا نأ ةهجب :نم ملعلا ةباقمب ناو اما هقحت ,ىفا عدلا

 تيآزا » : كبطاخمل لوقت كنان « ةزيمملا تايمستلاو ةفرعللا تافضلا هب
 ؛ اضيأ هكرعي الف « زازبلا » : لوقت مث ٠ هتدرأ نم فرعي ذاف ٠ « لجرلا.

 لاوطلا نآل ٠ اضيأ هفرعي الف « ليوطلا » : لوقت مث ٠ ريثك نيزازبلا نالا

 ماد ريثك ضيبلا نال اضيأ هفرعي الف « ضيبألا » : لوقت مث ٠ ريثك

 اميرو تافصلا ريثكتب بطاخبملا هفرع اهبرف ٠ ةفص دغب ةفص ديزت لازتال.

 نع تينفتساو كلذب تيفتكا « ادي ثيآر » : تلق اذآق هفرعي مل

 هياطيكملا وو ةقنع وكف

 تافصل هعمج ىلع لدي هب « قطن اذا مظعألا هللا هش ناك املو

 . هتافص ركاس نع اينغم هب قطنلا ناك « ءانقلاو حدملا ءامسألو لامكلا»

 ٠ ةرصحخح تحت ةلخادو هنمض ىف اهلك ذآ.

 : ةيف 1 فلتخلا مك ديلا مسالا ةباثمي ناك ىثعملا اذهبف

 ىلاعت هللا لاق ٠ نارقلا ةب قطن دق هالاو ٠ هلا هلخأ نأ قري نم مهنمف'

 هلا ال هنأ  ملعاف » : ئلاعت .لاقو٠ [ .١171 ةرقبلا ] « دحلو هلا مكهلاو

 ناو هللا ملعب لزنأ امنا : اوملعاف » : ىلاعت لاقو[ ١5 دمحم ] « شا الل'
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 فلاآلا تلخدأ مث. [ ١4 دوه ] + « ؟ نوملسم .متنأ لهف ٠ وه الا هلا ال

 ' + ميظعتلل )١( فلآلاو

 لجرلا تنأو ٠ لجرلا لك لجرلا تنأ : نولوقي ٠ برعلا هلعفت دق اذهو
 ةزمهلا .تفذح ..مث ٠ ةهلالا ناكف .٠ ميظعتلا كلذب نودصقي ٠ لجرلا قا

 « اهلبق ام. نكس ىتلا' ةكرحتملا ةزمهلا فذخ عم « سايق ىلع ال افذح
 نأ : كلذ ىلع كللدي ٠ اريدقت ةدارم اهناف « اظفل تفذح. ناو كلت نال

 اذيلقتالو ٠ ةحوتفم ءايلا تبثتف ٠ ليح : ليح ليهست ىف لوقت برعلا
 ىلع كلدي ٠. افذح تبلق اهناف هلالا ةزمه امأو ٠ اهتوبخل ةاعارم « افلأ
 . ةفوذحملا ةزمهلا نع اضوع « اي » اولعجف ؛ هللاي ءادنلا ىف مهلوق كلذ

 دوصقملا هالالا نأو « دبعتلا وه هلالا نأ ىري نم ةعلا لهأ نم مث
 : نولوقي اذهلو ٠ قلاخلا هانعم هالالا نأ ىري نم )١( مهنمو ةدابعلاب
 هال هلصأ نأ :. لق. نم مهنمو ٠ .قلخلا .قلخ اي نولوقي امك قلخلا هلا اي
 بولقم مهضعب دنع وهو © هيف لوقعلا راحت ئذلا هنأ : مهدنع هانعمو
 . هجولا نم ايولقم هاجلا ناك امك « ريحت اذا هلي هلو نم

 ني نن ن

 نامسا امه ميحرلا نمحرلا» .ىلاغئاوّباماتمالا لاق
 ٠ ميدنلاو نامدنلاك + نيتتحملا دنع دحاو اهانعمو ةمحرلا نم ناذوخلأم

 ةمحرلا مث < هريخغ .هب فصويالو ىلاعت هب صتخي نمحرلا ناك ناف

 ىلع اماعتا ىلاعت ىرابلا ةدارا ىلا نيققحملا دنع ةفورصم ةفوصوم
 ةمحرلا ءاملعلا ضعب لمحو + تاذلا تافص نم نامسالا نوكيف « هديغ
 « لاعفاألا تافص ىلا ميحرلا نمحرلا دوعيف ماعنالا سفن ىلع

 ٠ ىلاعملا وبا مامألا هركذ ىذلا : نومه نيركيوبا,سغملا لاق

 ص : حيحصلاو (؟) 00 صت نمو )١(

 م0



 ناكو ةمحرلا .مسا هيف نيل هنآو + ملع مسا نمحرلا نأ : معزي سانلا

 تاك مل برعلا نأ معزيو هحجريو اذه راتخي نييوحتلا' خاّيشأ ”ضغنب

 بورض قولوقيأل *« ذلحاو ىنعمو دحاو ظفل نم نيقتشم نيكانبب

 لب + حيحص ريغ لكاقلا اذه هلاق :ئذلا !ذهو + ناسح نستلو ٠ فار
 ىنعملاو «“ دجم داج لجر : اولاقف“+ اهمالك ىف اذه لثم-ىتات ترعلا

 : ىلاعت هللا لاقو + دنسجا نم دجمو « دج.نم داج ناك ناو. دحتاو

 ايسن تعتف - [ 57 ميرم ] 6« ايسنم ايسن تنكو اذه .لبق تم ىنتيلاَي »
 أرجح ؟ ,تولوقيو ١ + ىلاغتلا لاقتحم .ةحاوت كفل قم ٠ ايكو + ادسانعي

 نشنأو ٠ امرحم امارخ : « هيويينم » هرتمف ع 74 -ناقرفلا”1 « اروجكم

 ٠ توبلخلا,بلاخلا لاجرلا رشو

 أدتبم عسقي هنأب لئاقلا اذه جتحاو + ةبالخلا نم قتشم امهالكو

 : هلوقو [ ١ قهتبولا 1 نآرقلا ملع نمحرلا » : ىلاغت هلوقك هن

 1 0: هط ] 5: ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا »

 اذيجو ٠ تافصلاب آدتيبي الو اهب أدتبي ىتلا ىه ءامسألاو : لاق

 اذتيد امكانوب ةدجبس ةبلاقللا تاقصللا قه ؛ مزليال لئاقلا اذه هلاق ىذلا

 ىقاس سابعلاو هاك ةيلع هللا لوسر نب سلا لوقي 1 ءاّمسالاب

 نسحو (سابع» اهئاف نايعالا ءامسألا امأو-: ' ةبلاغ تافص هذه ٠ نيمرحلا'

 نمحرلا وه » : ىلاعت هلوق ىف « وه دعب هعوقو انملع هنوك ديو : لاق

 ٠ ةفصلا هدعب عقي « وه » نأل مزليال اضيآ اذهو 9*7 تشحلا 6 ميديم"

 ةف- بح ىحنلاو 1 5 رفات وه الا هلا ال ئحلا وه » : ىلاغت هللا لاق

 صتخم نمحرلاو ٠ ملع مسا هنأ دحأ لوقي الو  العو لج  هتافص نم

 : 00 ظ ب لعؤ لج ب هب

 ىف صخأو ىنعملا ىف معأ نمحزلا نآ : ءاملعلا ضعبلاق دقو

 معت « نمحرلا اهنم قتشا ىتلا ةمحرلا نالف ىنعملا مومع اماف ٠ ةيمستلا

 م



 000 تكتل 0003 تلا لا 0 ا ا“

 ©« ةرخالاو ايندلا نمحز اي » مكي هللا لوسر ءاعد نم ناك ٠ ةرشلاو ايندلا

 تادوجوملا رئاس نود هبا  زعو لج #'هللا ”دازقنا ةيمستلا ضوِصْحَو

 ىللد“' مع لذي 1 نينو صخت انهذم ٠ قحسشأ | ىلا ةمحرلا :نآلف ىتعملا

 : يع ادمحم هيبت. ىف ىلاعت هللا :لاق- ٠ هب نومسم. نيقولخملا نلف  ةيمستلا

 ىق.لاقو':[ .١14 ةبوتجلا 1: 4« ميحر فوعر_نينمؤملاب :مكيلع صيرح_ »
 «.مههنيب ًءامحر :رافكلا ىلع ءعادشأ 2 ب مسهتع هللا ىضر ب هباحصأ

 ادهُف (« :عامحررلا ةدامع نم هللا محري افقا 7 : ثيدحلاوى كو [ 5 حتفلا 1

 عجنار هنأ نيبتي ماعنالا ةدارا: ىلا ةمحررلا تفرص اذاو ٠ ةيمسفلا :مومع.

 لسج  :برلأ تاذب ةمئاق ةميدق ةفص ةمحرلا نال + تاذلا تافص ىلا

 ناعجري نيمسالا ناف « ماعنالا قمفقيىلا ةمحرلا فرص نم امأو  زغو

 - زعو لج هللا نأ » : ىور امب حجرتي اذهو ٠ ماعنالا تافض ىلا

 حعضوو « و ا 1 علو مح يول

 يع 1 ٠:5 2« 'ناسنالاؤ' مئاهنلا مخارتن' اهبف ضرألا ىف ةدخلاو

 ربخ ناك ناو ريخلا )١( اذهو + هل" لوعفُم ةمحرلا نأ ىف صن اذهف

 رعو لج هللا ءامسأو « المع بجوي (؟) هناف ؛ املع بجوي ال « اح

 ؛ داحآلا .رايخاب .(؟) اهيناعم تيثت اضيأ كلذكف .٠ .داجالا ربخب تبقت

 .. ٠ ,عطقلا ىلا ِكلِذ ىف رقتفيالو
 ع

 مق كلملا وذ ةانعم : كلملا » :؛ىكاعماوباماحمالا ىق

 نم:وهو قلاخلا كلملاو ٠ قلخلاب هرسف نم مهنمف + كلملا ىف اوفلتخا

 نالف : .لاقي :عارتخإلا7 ىلع ةرزدقلا”كلملا : مهضعب 'لاقو ٠ لاعفألا ءامسأ

 نم كلذ ىلع مسالا نوكيو هنم نكمتي : هانعم. ٠ هلامب عافتنالا كلمي
 003 ظ « اكيلم لازيالو لزي مل تا برلاو تافصلا ءامسأ

 ص: بجوت اهناق. (؟) 7 ع ا

 ص ؛ اهتنياعم ()



 هكلمآ ءىثلا تكلم لوقت برعلا : الومم نسر كوبا بغللا لق
 ٠ هتع عونمم ريغ هكلمي اميف. فرصتملا وه كلاملاو ٠ ةكلام' اناق' « اكلم

 دق مسالا اذه نا مث ٠ هنوكلمي اميفو نيكلاملا ىف فرصتملا وه كلملاو
 هب فصوي الو + لاعفاألا ءامسأ نم نوكيو فرصتلا سفن ىلا فرصي

 دقو ٠ لزألا ىف :قلخلاب فصويال امك لزآلا  ئف .- زعو لج  ىرابلا

 تافص نم كلذ .ىلع مسالا نوكيف فرصتلا ىلع. هردقلا ىلأ فرصت

 لزي مل انك ٠ اكيلم لازيالو:لزي مل رعو لج .ىرابلا نوكيف « تاذلا
 لاق اكلام ىمسيو ٠ اكلم ىمسي زعو لج ىرابلاو ٠ ارداق لازيالو
 ةختافلا ]1 « نيدلا موي كلام » : ارقيو «.نيدلا موي كلم » : ىلاعت هلأ
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 + سدقلا نم لوعق سودقلا » ..ىلاعئاوباماتمالا لاق

 تالالدو صقنلا تافص نم هيزنتلا : هانعمو + ةهازنلاو ةراهطلا ىهو

 « ىفنلاو هيزنتلا ءامسأ نم وهو ٠ ثدحلا

 هل بجت امك زعو لجن قرابلا و بوممنبرككوبارسغم ا لاق

 ةيسفن صقنلا تافص هيلع ليحتست كلذك © ةيونعمو ةيسفن لامكلا تافص

 هك بجو امكو © ثودحلا يلح لاحتسا .مدقلا هل بجو امكف ٠ ةيودعمو

 ؛ قلخلل هتفلاخم هل تبجو امكو « ءاقبلا عاطقنا هيلع لاحتسا ءاقبلا

 ملعلا دعب الا زعو لج هللاب ةفرعملا متتالو ٠ هل مهتلئثامم هيلع لاحتسا

 ٠ هلاعفأ نم زوجي اميو هيلع ليحتسي امو ه1 بجي امي

 نكي ملف < ثداوحلاب هلثم هنأل هللاب املاع مسجملا نكي مل اذهلو

 سدسق ىمس اذهلو ٠ ةراهطلا ىهو نسدقلا نم لوعف سودقو ٠ هب املاع

 حوبسو سودقو « .ءاملل هترواجمل ةراهطلا رمتسم هنأل « اسدق ةيئاملا

 دهحاول « حوربص » ريغو « امهريغ لوعف ىلع تأي مل نا ءاقب

 قا



 نولغلا# ماقلا مكقب لوعف ىلع تان اهناف ءامسقلا رقاسانآو ٠ :حيرارفلا

 », صقنلاو ثدحلا تافص نع هزنم زعو لج ئىزابلاو ٠ طويسلاو دوفسلاو

 "باكلاو ظ ٠ .كلذل سودقلا ىمسو
 راو نم هه ةارسبم اهنبال ع ةسدقم ةسدقملا .ضرآلا تيمس اذهلو

 « تافآلا نم ةموصعم ايده : .سفقلا هريضح ةنجلا تيمسو « ةربابجلا
 زاد اهنال « ةاكزلاو ةراهطلا ىلع ةلوبجم « ءانفلل ضرعتلا نم ةآربم

 ازابختا كات هلا لاق .٠ :نيتيطللا ةييط تقاكو ٠ .هللا دايع.نم قيبيظلا
 « نيدلاخ ا هولخداق مسكقيط مكيلع مالس»# : ةكقالللا مهلا لوقت:امع
 [ الا# رمزلا ]

 د داع د

 لك نم ةمالسلا وذ هانغم مالسلا » قاس ولا ماتمإلا لاق

 دابعلا ميلست كلام هانعم : ليقو ٠ هيزنتلا ءامسأ نم نوكيف ٠ ةضيقنو ةفآ

 ىلع مالسلا وذ : ليقو + ةردقلا ىلا عجريو + بطاعملاو كلاهملا نم

 لاق + ىلزالا لوقلاو ميدقلا مالكلا ىلا عجريف نانجلا ىف نينمؤملا
 [ 48 سي 1 « ميحر بر نم الوق مالس » : ىلاعت هللا

 نم هأربم هزنمىلاعت ىرابلا : بومم نيركوبامسفملا لاق

 «٠ همدق ققحتو هدوجو بوجول هثودح ىذضتقت هصيقنلاو :+ هصيقنو ةفآ لك
 هنتقو + ىقتلاو :هيرتعلا! اهب دازللا :نوكيفا ةحالمألا ىلا مالسللا قرط ناق
 ىلا كلذ عجزيف' 4 .داسللا ململل ندعم ىف ةعالسلا جوك لأ لفطتي
 نع ع ههاشم مولعم تافآلا نم كايعلا زعو لج للا ميلستو « عقلا
 نم رهوج لكل نوكي نأ زوجي ناكو « دارفأ رهاوج نم فلؤم ناسنالا
 تريظ دقف « كلذ نع زعو لج هللا همصع نمف « ضارمأو ةفآ ةرهاوج

 ةريثك ءازجأ كرت .دقف ؛ هنم ءازج « هللا ملأ نمو :تافآلا نم هتمالس

0 



 نبيع
 مالسلا فرص لمتحَي دقو ٠ ,دهاشم دابعلل هنيلستو ةهفرم يصحتتال

 ةقسنف نأ اعجأر .؛ مسالا اذه نوكَيف * دابعلا ميلست ىلع ةردقلا يلف

 ميلسست ىلا مالسلا عجري نأ لمتحي دقو ٠ الزاو اميدق ةتباثلا تاذلا

 -#ققوت لج ب همالك نأل « تاّدلا تافص نم امقْيا نوكُيف 7 'دانعلا يلع هللا

 : هيف ريدقتلا ناك ؛ ب ةقأ ال'ىذلا تعم ىف مالشلا ناك اذاف « ميدق

 يمل هانعم ناف © ةمالسلا قلاخ ىتغم ىف ناك اذاؤ' ةمالسلا وذ ةنأ

 باع مام ةائعمف: مالكلا ىللا منيقلا اذه. عجر 1ذا كلذكو. ٠ 'هدايعم

 ٠ ةدذابع

 انف ير

 ناف ٠ قدصملا .هانعم نمؤملا » - .ىلاعل اوّباماتمالا لاق:
 ٠ .'قدلا هلوقب .هلسرو: هسفن قدصي ىلاعت برلاو(,٠. قيدصتإا ناميإلا

 عزفلا نم راربألا نمؤي هانعم نمؤملا : ليقو ٠ مالكلا :ىلا عجار مسالإف
 نمؤي ىلاعت هللا ناف. « لوقلا ىلا مبيالا فريج لمتجي كلذ, ىلعو ٠ ربكألا

 [ "+ تلصفب 1,« اوفاخت ال » هلوق مهعمسيو ربكألا ضرعلا موي هدابع
 زوجيو * ةنينأمطلاو ةنمآألا قلخ ىلع ةردقلا ىلا مسالا فرص زوجي الو

 « لاعفألا ءامسأ نم نوكيف « ةنينامطلا قلخ سفن ىلا هفرص

 لدي مسا قه انقحت ئف.نمؤملا : نْوُمِم نبركوبأ يقطا لاك

 بوسجو نآل عريشلا ماكحأ نم مكح ناميالا كلذو ٠ انب ناميالا مايق ىلع

 اتفرص نا « هب زعو لج ىرابلا فضوو عرشلاب وه امنا انيلع ناميالا

 برضه قيدصتلا نال ميدقلا همالك ىلع لاد هئاق قيدصتلا ىلا ناميالا

 - هيلع ةلالدلا قيسام ىلع اميدق مالكلا نوُك بجو اذاَو / مدلكلا نم

 اربخ نوكي دحاو زعو لج همالك نأ ىلع ٠ ميدق وه ناميالا ٠ كلذكف

 « ةفلتخم مولع بانم ةدحو بئان « تامولعملا عيمجبل قلعتي زعو لج
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 نأ اسنلمك ٠ ةفلتكم ؛ .ةؤدحتملا. تامولعملاب ةقلعتملا قلخلا مولع نأ

 مدقت دق هلك اذهؤ...: :همالك عاونأ رئاسو .هومأال فلاخم ثدحملا نبخ

 قدصخ قلاعت:ةفرابلاو + تافضلا-ىف_نفوتبم ابعوتسم. هيلع ليلدلإ
 هلوق ةلزنم .مهيديآ. ىلع اهرهظأ .ئتلا تازجعملاب ةهليمرلو قدصلا هريخل

 لمتحيو « مسإلا اذه, ىنعم: ىف رهاظ نيب اذهو ىدبع قدص :  ىلاعت

 هئالق' دجلأ ىلع نوكي كلذو ٠ . نِمألا نم اذوخام مسالا اذه نوكي نأ

 «.مهبولق ىف ةننمآلا .قلخي ناب راربالا نمؤي زعو لج هنأ اما : هجوأ

 قلخ قلع :ةردقلا:كلذب داؤملا نوكي نأ اماو ٠ لعفلا ىلا مسألا عجريف
 .٠ هتاذيةبكإقلا :ةميوقلاةفصلا ىلااضيأ مسالاعجريف « مهبولق ىق ةنينامطلا

 « ميدقلا همالك مهعمسي نأب زعو لج هللا نم نيمأتلا اذه نوكي نأ اماو

 اوفاختال » ميدقلا ةمالك اوعمس اذاو ٠ ةداعلا قارخنا موي مويلا كلذ نأل

 ىذلا نو ةهتيلكم لجو زع هللا نآل ىرووضلا .ملعلا. مهل عقو « اونزحتالو
 كابا : 86 فوخلا . ءافتناب ىرورفلا ملعلا مهل عقوو يوك ةوقوس

 مهبر اوري ىتح نينمؤملل . ةداعلا قرحنت امكو ٠ ةرورض هنوملعي كلذ

 : .لاق نيح هل ٍليقو ٠ كلذ نع بجح ميلكلا ىنوم نأ عم « مههلاو

 ىرحأف [ 157 فارعآلا ] « ىئارت نل : لاق ٠ كيلا رظنأ ىئرأ بو »

 ٠ ايندلا راذ ىف ىسموم نم عقاولا همالك اوعمسي نأ :ىلوأو

 د6 د

 « دهاشلا ةانعم : ليق ٠ نميهملا » : ناعم اوتاماتماإلا لاق

 دنع بزك لا ذل مان لطم كيج تا: « دهاشلا ىنعم مسقني مت

 لك ىلع دهشي برلا نأ ىنعمب لوقلا ىلع هلمح نكميو « ةرذ لاقثم
 + تيقزلا وسع : :نميبملا ريتش نق كللكلا لاق  تبسك امب سفن
 : ماه ةزمهلا تبلقف َنِميوَلا هلصأ نّميِهَكا : ليقو ٠ بيقرلا ريسفت ىتايسو

 « نيمألا هانعم نميؤملاو « )١( ئنعم ىف تقراو تقرد مهلوق سايق ىلع

 ط : نمِئيؤملاو تجرأآو تقرأ ىف تجرهو ىنعم ىف )١(

 انيدلل



 مجري هفرمت ىلع مسالا اذه .: يلوغيم يركن سغملا لا
 كلذكو + ةميدق ةفص ملعلاف ملاعلا ىنعمب ناك نا هثآل ةميدقلا ةفصلا ىلا
 انئنضغيا قرض ناو « ةميدق :ةفص مالكلاف ٠ لوقلاو مالكلاى لا فرص نا

 وهف ٠ هبوقرم هلعفي امب ملاع بيقرلا نأل « ملعلا وهو ةبقرلا ىلا
 هدعو قداصلا وهو نْيمآلا هاتعم ناك نا' كلذق ةميدقلا ةفضلا ىلا اضيأ
 هدعو قدصي زعولج هللا نأ ىتعملا ناك اذا الا « مالكلا ىلا عجر كلذ ناف
 نوكيف + لعفلا ىلا -عجزي كلذ دنعف + مهل هتناهاو مهايا هميعنتو هدابعل
 كلذ عجريف ؛ لعفلا ىلع ةردقلا ىلا وأ لاعفالا ىلع ةلادلا ءامسألا نم

 ْ ٠ ةميدقلا ةفصلا ىلا

 د
 ةببلغلاو بلاغلا هانعم ديزعلا » 1 ءاوباماتماإلا لاق

 « بلتسا بلغ نم ةهانعم زيزع نم برعلا لوق نمو + ةردقلا ىلا عجرت
 ٠ لتملا ميدعلا زيزعلا : ليقو ٠ اهتوقل « ازازع ىمست ةبلصلا ضرآلاو
 ش « هيزنتلا ىلا عجري كلذ ىلع مسالاف

 نا زعو لج هللا قح ىف ةبلغلا ؛ بومم نب ركبوبا سغم ا لاق

 ؛ ةردقلا ىلا عجري هئاف < تاذلا تافص ىلا .سفنلا فرص

 + ايلأخ نوكيا وجااعلا قكمي ل ذا ىوهقملا بلغت ىتلا نس ةردقلا 9

 ؛ ايهولغم روهقملا دوجو وهو لعفلا ىلا ةبلغلا فرصت نأ لمتحي دقو
 دقو ٠ ةميدقلا ةفصلا ىلا هل ء لعفلا سفن ىلا كلذ دنع مسالا عجريق

 اضيأ كلذ نوكيف « هيلع ىوقي الو بلغيال ىذلا هنأ ىلا زيرعلا عجري

 ازازع ىمست ةبلصلا ضرآلا نأ ىرت الآ ٠ هيزنتلا ىلع ةلادلا ءامسآلا نم
 : ميدعلا ىنعم ىف ركذ امك زيزعلا :نوكي دقو ٠ رفاحلا ىلع اهعانتمال

 ء دوجفولا ىف زيزع رمحالا توقايلا : روهشملا مالكلا نمو ٠ لثملا
 ٠ رمحألا تيربكلا كلذكو

 نيو



 :حالصلا ردقم هانعم ليق رابجلا » ىلاعم اوباماتمإلا لاق
 ٠ نذا لاعفألا ءامسأ نم وهف ٠ ربجو « ربجناف ملفعلا تربج مهلوق نم
 ىلا امأ مسالا عجريو « ديريام ىلع دابعلا لماح هانعم رابجلا ليقو
 .ئىذلا ةانعم رابجلا : لميقو + هيلع ةردقلا ىلا اماو لعقلا
 .تقسب ذا ةلخنلاو + نيدئاكلا ديك هلاني الو « نيدصاقلا دصق هيف رثؤي ال
 نم رابجلا ىنعم برقيف « ةرابج ةلخن : ليق ٠ ىديالا تتافو تلقرأو
 ©« - ةريسفت ىتأيس ام ىلع  ىلاعتملا ىنعم

 كوإ نوكي دابغلا هللا حالصا : نومهم نبركبوبا سغم لا لاق
 .لازيال مث ٠ حالصلا لوبقلت اوكيهتي مل « مهمدع رمتسا ول ذا « مهداجيأب

 ,ىف مث ٠ الوأ مهتاهمأ نوطب ىف مهفنكيو .مهفحي  زعو لج هللا حالصا
 . حيسفلا بحرلا دوجولا اذه ىلا قيضلا دوجولا كلذ نم مهلاصقنا
 ,مهماقم مايأ « هب نوذتغي اوناك ىذلا ءاذغلا نم زعو لج - هللا لدبي مث
 « ىرجلاو لاسرتسالا نع لبحلا هكسمأ ىذلا ضيحلا مد وهو + ةميشملا ىف
 .نم ةراذلا نابلألاو مهماسجاال ةمئالملا ةتبنالاب دوجولا اذه ىف ىذغتف
 ٠ مهدنشاروم

 « مهب لزني نأ ىسع امم مهنوظفحي ةظفح لجو زع هللا ضيفيو
 راص ىتح « رابكلا ىقوي الام نوقوي مهدجتف « هوركملا نم مهتحاسب مليو
 ٠ اضيفتسم اعكاش « ديلولا ةيقاوك ةيقاو <« دابعلا هللا قزري نأب ءاعدلا

 ةهو « رمعلا راضأ ىف بلقتيو نانسآلا راوطا ىف ددرتي لازيال مث
 ٠ هتابهو همسق نم عونمم « هتئمو هاياطع نم قوزرم « هللا ظفحب ءولكم

 .ةداعسلا لانيل هحلضي نأ - لجو زع ءاش نأ فيلكتلا لقع اذأ مث

 هل حرشو « هبلق ىف ناميالا قلخ « ايلعلا ةجردلا كرديو ؛ ىوصقلا
 ٠ ةءاضعأ ىضاعملا نع فكو ؛ هحراوج- تاعاطلا ىف لمعتساو + ةردص

 مهو + هقلاكت هتع نم ىرشبلا ةاقظتو»# ةبر ىقاويب تح. هل كلذ مادآو
  :تيعلاج غافتعتلا  ةياق
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 كب ٠ نيرفاكلاو نينمؤملا نيب .ةكرتشم اهناق م ةيقدلا :حللطملا امأو
 اًيندلا ناف + نينمؤللا ظولخت :نم رفوأ .اهيف نيرفاكلا ظوظم تناك امبرو.

 « ند هدنع نَيرفاكلل نكي ملَو  ّرعو لك هللا دنع ودق اهل نكي مل ام

 ٠ هل ردقال امي هل ردق ال نما رثآ:

 ءامتسألا نم: نوكيك ؛ لغفلا لأ ؛ رم نا ٌلَمْثْمُي دق مُشألا اذهتو

 + لعفلا .ىلع ةردقلا نيل قرص نأ لَمَتَحُي دقو ٠ ناعقألا ىلع ةلادلا:

 ْ ٠ تاذلا تافص نم نوكيف.

 ةتافا « ديريام نلغ داتغلا لماح ؛ هاتعم « رابجلا » نا : لاق نم.امأو |

 ٠ ةيلع كتهركأ اذا / رسمألا ٠١ ىلع كتربسلا نحف و ربجي ربجأ نم

 تاي مل هنا : نييوغللا ضعب لاق . هيلا رطضملا وه مىقلا ىلع وجا

 ٠ كرداو هتربجأ : لوقت ٌكْناَق ٠ كل ردو رابج الا « لعفا نم لاغف

 * يحافقلا لاق:

 1 اقلب كاردا كئاو

 « ديعلا هيلع لمْحَي قذلا هللا لعق نَا خجزرتتنأ مشالا اذه لمتخيو

 « ماماثلا » ةركذ امك ٠ هيلع ةردقلا ىلا وأ

 ناف ٠ نيييساو دِصق 1 2 هنأ : نا ىف لاق نمو

 ىتايس ام ىلع  ةيهلالا تافص قحتسا ىذلا هنأ ىلا فرصي نأ لمتحيو

 تااةويدسفت:
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 ىلعلا ىثعمو + هانعمب ربكتملا » :: كاعئاوّباماثمإلا لق

 هيزنتلا ىلع ءامسألا هذه لمح نم ءاملعلا نمو ٠ دحاو ميظعلاو ىلاعتملاو.

 ةمكآلا نمو + صقنلا تامسو ثودحلا تارامأ نع « سيدقتلاو ىلاعتلاو.

 اسمهب ىتلا ةيهلألا تافضلا عيمجب فاصتالا ىلع ءامسألا هذه لمح نم
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 اذهو ةيزنشلل اهتمت ةكيرطلا هوه اتنحت جردتُيو © هقلخن برلا فلاشي
 قفنلا ىلا مسقنت ناعم ىلع دحاولا مسالا لامتشا ىف دعب الو : تدخل
 : > تالا

 لج - هنا تحب ءاسقل هذه ؛ وممن كبها رسقلا لاق,
 - زغو لج - ئرايلا هزنت ىلع لدت ذقف هاوس نم نوداهل بجت .زعو
 - ضقتلا هيلع زوجيو ثؤودحلا هيلا قرطي امع

 ٠ ةيولألا ىنعم عيمج نمضتت ءامساللا هذه نأ: ءاملعلا ضعب.ىأرو

 كافشلاَو اهل ةبياولا تاقضلا ملعت مل ام اهي ملغلا لصحتيال ةيهلالاو
 ةنيضتم رئابهملا هذه تتاكللو ٠ اهتم ةزكئاجلا لاعفألاو « اهيلع ةليهتسملا
 ءامسالا هذه تنمضت « اهنغ ةزنتي:ام تافضلا نمو ٠ .ةيهلالا تافص عيمجل

 ٠ تايثالاو ىفنلل اضيأ :تئمضتو « هيزنتلل
 ىلع ةحاولا. مسالا .لامتشا ىف دسبال هنا مايفالا لوقو

 ىلع لدن هنأل +. ثودحلا :هلمف ©:تابثالاو ىفنلا ىلا مسقنت ء ناعم
 هنع تفتنا ء -دوجو توبث ىلع لدي مدقلا كلذكو ٠ مدع دعب دوجو

 ْ ٠ ةيلوآلا
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 ٠ روبصملا ءىرابلا قلاخلا » : ىناعئاودا ماتمإلا لاق
 ريهظأ وهو - عارتخالا هب داري دق قلخلاو ٠ نيب ةانعمف قلاخلا امأ
 هريدقتل « اقلاخ ءادحلا ىمس كلذ عمو ٠ ريدقتلا هب داريو هيناعم
 كرابنف » : ىلاعت هلوق نورسفملا ليدو# ضعب ىلع لعنلا تاقالط ضعب
 ٠ قلاخلا ؟ هانعم 3 ىرابلاو + ريدقتلا ىنعم ىلع « نيقلاخلا نسحأ هللا
 « روصلا عدبم روصملاو

 ريغ نم لعفلا : قلخلا ةقيقح : لومم نيركبولا دي . ١!لاق

 ءايشأ «© ةزئاجلا تامولعملا نآ : نومعزي نيذلا ةلزتعملل افالخ- « ءىث

 اريد كن



 لبق نم كتقلخ دقو » : ىلاعت هلوقب مهيلع كل هللا در دقو ٠ مدعلا ىف

 .باذكلا ىمس امئثا : سائلا ضعب لاق دقو [ 4 مير 1 6 اقيبق.كقا مكو

 ةلزنمب ناكف  هربخم قفاوي مل هل ربخم ال ربخب َءاج هنأل + اقلاخ

 ريدقتلاو ٠ ردق ىنعمب قلخ نوكي دقو * مدع نع ءىثلا لعف ىذلا قلاخلا

 عجوقو - زعو لج - ىرابلا قح ىفو ٠ رمآلا ىف ةيورلا : قلخلا قح ىف
 : ىلاعت هلوق هنمو ٠ هتداراو ىلاعت هللا ملع ىف هيلع تناكام ىلع لاعفألا

 نآأل ٠ نيردقملا ىأ [ ١5 نونمؤملا ] « نيقلاخلا نسحا هللا كرابتف »

 ٠ مهنم داجيالاو قلخلا نوك لاحتسا ناو : نيثدحملا نه نوكي ريدقتلا

 :* ىرابلا نأل هنم صخأ هناف « قلاخلا ىنعمب ناك ناو وهف ىرابلا امأو

 ٠ مائنآألا مهو « ةيربلا قلاخ

 ٠ مسنلا عىراب هلل دمحلا : اولاق نأ .نيمدقتملا ءابطخلا مالك نمو

 نم اهدقتعيو « اهزمهي نم مهنمف ٠ ةيربلا ىف نيفلتخم نويوغللا ناك ناو

 اهزمفمي نم مهنمو ٠ مسالا اذه صوصخ نيبتي اذه ىلعو ٠ هللا ارب

 ٠ بارتلا وهو « اربلا نم ةذوخأم اهدقتعيو

 روصلاو ؛ روصلا عدبم هانعم نآل ٠ قلاخلا نم صخأ اضيأ روصملاو

 ةئيه ىلع ةبكرتملا ماسجألا ىلع لدت امنا نيملسملا نم رظنلا لهأ دنع

 « كبكر ءاش ٠ ام ةروصض قأ ىف » : ىلاعت هللا لاق ٠ ةبحوصخم

 [ 75 رفاغ ] « مكروص نسحلاف مكروصو » ىلاعت هللا لاقو [ 8 راطقنالا

 « ةضاخ-ضارعألا ىلع ء روصلا  نيمدقتملا راظنلا نضعب قلطي دقو

 ٠ الويهو ةدام ماسجألا نومسيو
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 :رفغلاو ٠ راتسلا : رافغلا : ىلاعئاوزاماتمإلا لاق '

 « باقعلا كرت ىلع رتسلا لمح نكمي مث + ارفغم رفغملا ىمس هنمو ٠ رتسلا
 لجاعلا ىف هحضفيام ديعلا نع أردي قذلا ماعنالا ىلع هلمح نكميو

 « لحآلاو

 انضلتإ



 ةغللاىق رفغلا نأ ىلع كلدي : نومم نيركيوبارسغم ا لاق 59 7 9 ل ثف
 لمحي الق ؛ ةرثسا قأ ردولل لمحلأ هئاف « كبوك رفغا برعلا لوق : رتسلا
 هكرت « مهبونذ رفغب + دابعلا . زعو لج - هللا رتسو ٠ خسولاو ردولا

 عم نؤكت ىتلا ,مالآلا نف لحللا ولخي الاذأ ماعنالا ةيقعي باقعلا كرت
 ناك ؛« باقعلا مدع اذاق ٠ ميعنتلاب نوكت .ىتلا تاذللا نم كو + باقعلا
 ١ . ميعنتلا

 دع 26 2
 نكميو ٠ ىنعملا رهاظزاهقلا» .ىيزيوزاماتمإلا لاك . أ ٠ْ 9 ص 5
 كالهالاك « ةربابجلا لذت ىتلا لاعفألا ىلا هفرص دعببالو « ةردقلا ىلا هفرص
 6« ةوحنو

 ش

 : يبا ذقةيلغلاو . ةبلغلا انعم ريقلا ١ هويت سوبا ىقللا لاو 0 2 ا ا
 عجري نأ لمتحي دقو ٠ ريكتملا هدنع لدي : العف بلاغلا لعفي نأب نوكت

 لكف ٠ اهب ةردقلا قلعت نم دبال اهلك لاعفآلا نآل ٠ مسالا اذه ةردقلا ىلا
 ىلع ةردقلا ىلا هفرص زئاجف. ©« لعف ئلع لد ىلاعت هللا ءامسأ نم مسأ
 .- لظفلا

 ىلع ارداق لزي مل ىأ : اقلاخ لزي مل : عاملعلا ضعب لاف اذهلو
 : فتحا
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 « معنلا حنام باهولا » : ىلاعئاوثاماتمالا لاق.

 نب ملل ل 9
 معنلاو ٠ اهل ىطعملاوه تالا 2: دوميم ني وبارسعم لا لاق
 عوهاظ ةمعت مكيلع غيساو » : ىلاعت هللا لاق ٠ ةنطابو ةرهاظ ىلا مسقنت.

"117 



05 ديعلا ىلع ىلاعت هللا معن نم نأل 7١ نامقن 1 « ةتطابو
57 

 ؛ .تاقآلا نم ةرهاظلا ءاضعألا ةمالسو ةقلخلا ءاوتساك « هيلع محنملا

  زعو لج هللاب هئاغياك هيلع مهنملا :الا.اهملعيال ةنراب اهنمو ٠ ةورثلاو

 هذا 0. 200 *” هرورسو: هحرفكو « ةينيدلا

 هميلستك غ هسفن نم ذبعلا )١( هملعي ام ديعلا ىلع هللا مَعَت نمو

 اميف ضهتمت 'نأ .نم اهقوعي ضرم اهب نرتقي .نأ ريغ نم ةئطابلا هئاضعأ#

 ٠ ةدعملا ىلا مفلأ نم .ماعطلا هيف ريسي ئذلا عىرملا

 .نم: لكأآلا نكمتي مل « مالآ اهيق ناك اذا تانسألا نأ ىرت الأ

 نم ماعطلا عنم « مرو ءىرملا ىف ناك نا كلذكو ٠ هكولو ماعطلا غضم

 تناك نا اهذأل 1 تافآلا نم ةئنذعم ةمااس كلذكو 0 ةدعملا ىلا هلوصو

 :كلذ بجوأو « كلذ ىلع وقت مل « تقعض ناو : مضهلا ىلع تيوق ةميلس

 85-5 .*#» + :مسللا ىف انقارشو + ادد

 مقا » ااذخ دا فلل ةوزوصخ هوك هتمالسب .نآل  هبكلا ةمالس كلذكو

 ؛« ءارفصلا :ةرملا نم ءاذغلا ىفام بذج ىلع ىوقت ىتح « ةرارملا ةمالس

 .ةئرلا ةمالسو”*'ءاذغلا نم“ ءادوتنلا ٍبْدُجَن نا ىوقي ىتح لاحطلا ةمالسو

 هلسري « ارهوج دبكلا ىق مدلا ئقبيو ٠ ءادغلا نم مغلبلا بذدِج ىوقت ىتح

 .لسريو ةنئعم هيفكي امي تلقلا قدغعتتف « بلقلا ىلا دكلا

 ةملاس تمادامو ةروصملا ىعست ىتلا ىه ةوقلا هذهو ٠ امحل اهيف مدصت

ركاس كلذكو © هلاح ىلع هءاقب مسجلا دقفي مل
 مهنملا فرعي الو ءاضعألا 

 رعو لج هللا :معت .نمو. ٠ .نضرملا هيلع أرطي ىتح معنلا ةذه رادقم هيلع

 نوكي ام عفنلا ةمعنف 7 عفدلا ةمعئنو عقتلا ةمعن
 ءالالا نم هيلع الاثم

4 

نع فرضي اما وه عقدلا ا ةمختو
 -هللا معث نم كبسحو . مقنلاو نحملا نم ه

ة شعاع ل
 هس

| 

 ص ؛: ةملعي ال ام (9) '
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 ع[ 4 مدهازأ ]6 اهويمجكال هللا ةمهن ةمعن اودعت ناو » : .يلاعت هلوق زعو لج

 . مهتخيشم نملجر نع لس مهنم الجر ؛ نأ .نيفوصتملا ءاملعلا ضيعب ركذو
 لاقف .باهولا : ,لاقف ؟ كبحاص ددري هللا ءامصأ, نم مسا ىأ : لوئسملا لاقو
 .كرابت هلالوق « اذههلاق ام ةحصىلع لديو ٠ هلام نكح اذهل 5 لئاسلا
 م ايف وول ىف نوكالا : - مالسلاهيلعو انيبن ىلع ناميلسل اركأاذ  ىلاعتو

 ىرجت حيرلا هل انرخسف ٠اب ولا تنأ كنا ىئدعب نم دحاأل ىغبنيال اكلم

 :[ ؟ال >5 صد 4« صاوغو ءانب لك نيطايشلاو باصا ثيح ءاخر هرمأب
 .هلاس « هدعب نم دحاأل ىغيشيال اكلم هل بهؤي نأ..مالسلا- هيلع لأنم امل

 هللا هباجاق : كابعلا :ىلع ايلاسراو معنلا, .حنم هانعم :ىذلا مسالا ٠ اذهب

 .كلذ نم ءىش رخسي .ملو ©: حيرلاو نيطايشلا“ هلم زخس: نأب زعو لج
 .ةليل ذخأ هنأ ةباطصأ :ثدحب هئاف#«:١ دمحم اًئيبن' ئلع هللا -ئىلصو + ةريغل

 .,ىراوس نم ةيراس ىف هتطبرف » : لاق ٠ هيلع ردتقاو هل هللا هرخس اناطيش

 20 يل 112:56 9 2000 ل د .ىل بهو. ىل.رفغا تر »: ناميلس ىخأ لوق تركذف « هونياعتل دجسملا

 ةكيراستتت ) عما ع يبس ع اييسع تاولص ىأرأ

 ْ د 26 4 84 يح "٠ هريخأ ةمقاسم وأ

 ني دن نت

 .عدسيمو « قزرلا قلاخ قاززلا » «شلواونتإلا لاف
 #0 .قزرلا ىنعم يتايسو + هب عاتمالا

 وه : قحلا لها دنع قزرلا . : ابوهيه 5500-1
 اروظحم نوكي نأ عافتنالا كلذ ىف طرتشي الو « هلام نم عفتنم عفتنأ ام

 ريغ ىلع هب عفتنا امل نوكي لب ىذغتلاإ ىلع قزرلا فقوي الو + احابم وأ

 : ةوزرم م رد ؛ كلملا وه و نأ لاقي 3 . اه هجر
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 سيل قزرلا نأ : .كلذب نيبت دقف * القاع الا نوكيال كلاملاو [ * دوه زب

 قزر ام : هب عفتني ملو الام كلم نمل لاقي نأ روهشملا مالكلا نمو كلملا
 هب:دازي أ هلأ ©. لعقلا ىلا عجري مسالا اذهو .. اهيعنةكلم قم اقالك ها

 + تاذلا تافص نم نوكيف قزرلا ىلع ةردقلا؛

 د6 ا

 نيب مكاحلا هانعم ليق : حاتفلا » : كاعئاوتاماتمالا 33.

 ٠ احاتف مكاحلا ىمست برعلاو + ةغللا ىف مكحلا : حتفلاو ٠ قكالخلا

 « قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انبر » : لجو زع هلوقب ىنعملا وهو

 نكميف مكاحلا ىلع لمح اذاو + مكحا انبر : هانعم + 84 فارعالا ]

 نيمولظملا ةفصنملا لاعفآلا ىلا هقرص نكمفيو « ميدقلا لوقلا ىلا هف رض

 © ةملظلا نم.

 قالغالادض وه ةغللا ىف حتفلا 3 بوم نير كيوبا سغم ا لاق

 ٠ اهلوخدل حيبم اهل حتافلاو « اهلوخد نم عئام الثم رادلا بابل قلغملاو

 « مولظملا نع ملاظلا فرصي مكاحلا نآل ء مكحلا ىلا ىنعملا اذه لقني مث

 ؛ اهلوخد قيرط رادلا حتاقرسيي امك + هفاصتنا قيرط هل رسي ع نا ]

 دحأ ىلع ةيتاذلا ةفصلا ىلا فرصي نأ نكمم زعو لج هللا مكح نوكي مث

 مكحلا فرصي نأ امأو « ميدقلا مالكلا ىلا مكحلا فرضي نأ اما : نيهجو:

 فرصي نأ لمتحي دقو « ةملظلا نم نيمولظملا فاصتنا ىلع ةردقلا ىلا

 ؛ لاعفألا ءامسأ نم مسالا نوكيل « لعقلاب فاصتالا سفن ىلا مسالا

 عاديا ىلا فرصي لب + مكحلا ىلا مسالا فرصي ال نأ لمخي كلذكو

 ىلع ةردقلا ىلا فرضي وأ + لاعفألا تافص نم نوكيف ؛ رصنلاو حتفلا

 ٠ تاذلا تافض نم نوكيف كلذ

 تن عا

 ةغلابم ىلع ملاعلا هانعم ميلعلا » ,ي)ىلاوُباماتمإلا لاق

 ف



 ةلىذلاوه ملاعلا نأ مدقتدق .. دومم نيركوارسفلا لاق

 لاب اصتخم :مهدنع ميلعلا سيلو ٠ قدلا لهأ ىأر وه اذهو ٠ ملع

 ضرالا نئازخ. ىلع ىنلعجا » : ىلاعت هلوق كلذ ىلع كلدي ء زعو لج
 ا [ 08 فقسوي ] « ميلع ظيفح. ىنا

 هنآ ىلاغت هللاب صتخم اميلع نأ : ةلزتعملا بهاذه نم رهاظلاو
 قوفو » : ىلاعت هلوقل « ملعب املاع سيل ىلاعت ىرابلا نأ ىلع دهشتسم
 ىلا راشأ دقو ٠ زعو لج هللاب نونعي [ 75 فسوي ] « ميلع ملع ىذ لك
 ., : هلوق ىف « قرعملا » كلذ

 ليعف ىلا درف ٠ ةعلابم هتكرادتو عراضي تيعد

 هللا ىف ماعلا ىهانت اودارأ ذا ميلع اولاق افك
 ٠ زعو لج هللاب صتخي مسالا اذه نأ ىلع لوقلا اذه لدف ٠ ليلجلا

 ظ د د د

 تافص نم طسابلاو ضباقلا » و ىلاعئاوباماتمإللا لاق
 كاسمالا وه امتا قيضتلا نآل ؛ لغف مدعىلا عجري امئاو « لعف ىلا عجريال
 « نارأ

 عجريال هنأ ضيباقلا نم رهاظلا 0 بومم نير كوبا .ىفملا لاق

 كاسمالا وه امنا قيضتلا نآل « لعف مدع ىلا عجري امئاو ©« لعف ىلا
 ٠ فالخ الب لعف ىلا عجار وهف طسابلا امأو « ءاطعلا ريثكت ىلع

 دع دع 1

 لاعفالا تافص نم عفارلا ضفاخلا » ٠ ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 « .لذملا زعملا كلذكو + رهاظ امهانغمو

 ةبترملا طوقم وه ضافخنالا :؛ بومم نير كوبا ىفملا لاق
 نيدلا ىف امأ ٠ ةبترملا ولع وه عافترالاو ٠ ايئندلا ىف وأ نيدلا ىف اما

 نسضرلا



 ءازيعالا ةزع لجفي امك « كلذل لعإفلا وه زعو لج هللاو ٠ ايندلإ يف وإ
 تلا و ل . ءالذألا ةلذو

 2 3 م

 556 مكاحلا : هانعم + مكحلا » ٠ ؛ فاعل ثاماتمالا لق

 ىلا هفرص نكميو اهلمع ءازج سفن لكل نيبملا هللا لوق ىلا .هقريص
 نابجري مكاحلاو. مكحلا : ليقو ٠ باقعلاو باوثلا ىف ةازاجملا لاعقأ
 اهناق ٠ ةمكح مادجللا ةضح تيمس كلذ نمف 5 عنملا 'ىقعف نولا

 اهب نيفوصوملا عزنت اهناثل امكح مولغلا تيمسو « حامجلا نم ةبادلا عنمت

 « نيلهاجلا ميش نع

 حفلا اكدر نإ :ماختلا قبب 03 بومم نير كبويا نغم لاو

 اعجار نوكي نااماو « ميدقلامالكلا ىلا اعجار نوكينآامآ « نيرمآ نعجرخيال
 عنم ىلا عجيري وأ + نيبقاعملا باقعو نيباثملا باوقب زعو لج هللا لعف ىلا

 نيرختآ عنمبو « مهيف ةعاطلا .ىلع ةردقلا. قلخب .ةيصعملا نع مهضعب

 .٠ مهيف ةيصعملا قلخب ةعاطلا نع

 د 4

 ىذلا وهو لداعلا هانعم لدعلا» :يلاعم اوبامامإلا لاق.
 « هلعف هلإم لعفي

 ىلا عجريلدعلانأ نيبت دق 4 يومه نير كوتا سغم ا لاق

 هتكلمبو + اهدوجو ادتبا ىتلا تاقولخملل هتكلمب زعو لج ىرإابلاو لعفلا

 هفرصتق ٠ ىقب ام اهالول ىتلا « اهيف ضارعألا قلخ نآأب « اهنم ىقايلل

 فرصت ام الا كولمملل ىتعغم ال ذا « هيف فرصتي نأ هل ىغبنيام ىلع اهمف

 هناقتاو اهل هماكحا هتاقولخم ىف زعو: لج هلدع نمو ٠ كلاملا هيف

 عئاطمو * اهكالفأ نارودو « تاوافسلا قلخ ىف دبعلا ركف اذاو + اهعيفجل

 ايمييف طسقلاو لدغلا نيبت « دحاو نابسح ىلع كلذ ىرجو ٠ اهموجن

 ةارا



 وهو اثساخ رصبلا كيلا بلقني » : ىلاعت هللا لإق ب العو زع - ِهلعج
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 يمحو , .فطلملا هام ٍفيطللا » .نيفوؤب تود ٠

 < رومألا تايفخب يللا انعم فيطللا : ليقو ٠ لمجملا هانعم

 ال الا دعو < بومم نبرككويانبغلا !لاق
 نين دن تيبس ىلاجت هللا. لاق + ةغللا ىف نيثك « لجفم

 : )١( ةعيبر .ىبأ نب رمع لاقو ٠ ملؤم ىأ

 دع يفادلا ةقاتتتب فا

 ؟ عوجه ىباحصأو ىنقرؤي

 : ةَيؤج نب:.(١؟) ةدعاسل ةيوبيس دشنأو

 لمع انهوم ليلك اهآش ىتح
 مني مل ليللا تابو ابارطا تاب هب

 ٠ عمبملا ىعادلا : انهوم ليلكب دارا
 بجاؤلا ميدقلا هملعي.ملعي هنأ :-هي دارملاف ملعلا ىلا فرص اذاو

 نال نيقولخملا ىلا عجري امنا ءإفخلاو + نيقولخملا نع ىفخيام دوجولا
 نأ موليجملا ىف ءافخلا قيفحتو ٠ مهروصق نم مهيلع تامولعملا عافخب

 يامل نآل « ةريثك بتر. لقعلا وه ىذلا لوألا ملعلا نيبو هنيب نوكي
 . "دانركذ امل ءافخلا عجيري امقاو ٠ ناشي ال جولس ركع نم

 د د

 « ميلعلإ هانعم ريبخلا » . .: لع م اوتاءاحمالا لاق

 معيب اهيف هركذ فلؤملاو : لصالا-:: ترك ىدعم نب ورمع )١(
 ُ] ةعيبر نيدأ نيذل

 ٍةدعاسل عي اسييف هركذ قلؤللو ص : ةبيخ- نب ةرعاشل 2(
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 ةدؤج- نك

 تنويذل



 تربخ دق برعلا لوقت : "بونمم نيركلويا غلا لاق“

 قدص قأ « ربخلا ريخلا قدص : اولاقو ٠ كملع تملع ىأ « كريخ

 « ميدقلا مالكلا ىلا ريبخلا عجري نأ لمتحيو ٠ ةدهاشملاو ملعلا ثيدحلا
 ِ ٠ ربخم ىنعم .ىف زينبخ .نوكيو

 تد 0

 ةزفتست ال ىذلا هانعم ميلحلا » :ىئاعئاوباماتمألا لاق

 عجريف * اهلاجآ لبق مهتابوقع لاجعتسا ىلع هلمحت الو « ةاصعلا تالز
 ميلحلا : ليقو ٠ ةلجعلاب فاصتالا نع ىلاعتلاو هيزنتلا ىلا مسالا ىنعم
 « .ماقتنالا :كرق ىلا اما ماعنالا "ىلا اما مسقتي ةاتعوو + وقعلا

 قرايلاو ٠ نابيرق ناهجولا. : بومم نيركبوبارسفملا لاَق

 نايضعي :ةالايملا نع زعو لج ههيزئنتو اهقلعت .مومعو هتردق ذوفتب زعو لج

 ؛ بورضم مولعم تقو ىلا مهرخؤيو « .مولعم لجأ ىلا مهلظمب ةاصعلا
 امك كلذف وفعلا ىلا ملحلا فرص,ناو « ةالابملا نع ههزنت ىلع مسالا لديف
 عجري نأ اماو ماعنألا لعف ىلا ”مسالا عجري نأ امأ : ناينعم لمتحي لاق

 وقيل لحمل ذا .٠ ماعتالا لعق وح انتا ماقتنالا كرت... ماقفتالا قرت ىلا
 :' ماعتالا دوجوب ةعد وأ ماقتنالاب ملأت نم

 تن نات نت

: ٍ< 
 نم هدابع ىزاجم هانعم روكشلا » +: ىلاعئاوباماتمالا لاق .

 ٠ « جاودزالا ىتعم ىلع مسالا نوكيف.* هايا مهركش لبق

 اهنم .ذَخَلأم ركشلل نأ ملغعا ؛ هرب تيا _ فاك
 ركشلل ن ملع فوم نس دجونأ ىفملالاق

 ناك ناو ٠ «انثلا درجم ىلع ةغللا ىف قلطي دقو ٠ زعو لج ىرابلا

 قح ىف قلطي نأ زاج كلذك ناك اذاو ٠ ماقملا اذهي ةنم ىلوأ دمحلا

 ىلعو هلسرو هئايبنأ ىلعو هسفن ىلع نم ىلاعتو كرابت هنأل زعو لج هللا

 ٠ هئايلوأ نم نيدباعلا نيحلاصل]

 اا



 ىلاغت هللا لاق ٠ نيفلكملا ىلغ هبوجرووهو ٠ ىفيلكت ذخلم اضيأ هلو

 يكتسي اضيأ اذهو 3:6 ةّرقبلا ] « ىل اوركشاو * مكركذأ ىنوركذاف »

 ويلطهوب ٠ مالقكلا جاودزا ئلاأ مسالا أدذس فرضي نأ ىلع

 نوركميو » : ىلاعتت هللا لاق ٠ تزعلا مالك ىف روهشمو « نآرقلا ىف ريثك
 ( ال4 ةبوتلا ] « مسهنم هللا :رخاس'» : كاقو [ ٠١ لافنالا ] « هللا ركميو

 مهرخسىلع مهافاكو « مهيلعقحتسم باقعب مهركمىلع مهازاج هنأ : دارأو

 نال © بئذلا مساب .باقعلا .كلذ .ىمس هنكل ٠ كلذل هتويجوتسي باذعب

 ىذلا نأ : ةيف ىنعملا ٍقيقحتو_ ٠ اضيأ ركم هياقعلا ىمسق + ركم بنذلا
 : رعاشلا لاق ٠ باقعلا اذه وه مهب ركملا ماقم موقي

 2 8. .عيجو برض مهنيب ةيحت

 كباتع : اولاق كلذكو ٠ عيجو برض ةيحتلا ماقم مهل موقي. ئذلا قأ

 : ىلاعت هلوق هنمو ٠ فيسلا .باتعلا ماقم موقي ىذلا ىأ ٠ فيسلا
 ماسقم مهل موكي ىذلا:: ىنعل لاو [ .؛/ :نامقل ] «6 ميلأ باذعب ةرشيق

 لمتحيو . لعفلا نينا مسالا مهر ليوأتلا اذه ىلعو .٠ ميلأ باذَع ةراشبلا

 ٠ تاذلا تافص ىلا اعجار مسالا نوكيف + لعقلا ىلا .ةردقلا ىلا عجري نأ

 ليزجلا ىطعم روكشلا : ليقو » ..ىىئ[وناماسمالا لاق
 « ليلقلا لمعلا ىلع

 مالك ىف روهشم اضيأ وحتلا اذه : بوميم نبركبوتا ىفملا لاق

 ةمعت هل تابن ىهو ٠ « ةقفورب نم ركشأ » : اهلاثمأ نمو ٠ برعلا

 بست « هيف كلذ رهظو رطملا ناونغ وه ىذلا « ميغلاب ثبنلا اذه عنق

 زيلقلارثأتلا وه ركشلا نأ ىلع كلذ لذف ٠ هتم ركشلا كلذ لضفو ركشلا ىلا
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 ىلا وأ ؛ .لعفلا ىلا مسالا ورب ضيأ ليوأتلا اذه ئلعو ء تارثؤملا نم
 * قيس امك .* لعفلا ىلا ةردقلا

 دابعلا ىلع ىنثملا روكشلا : ليقو» ,ىئاعللوباماتمإلا لاق
 « لوقلا ىلا عجار نذا وهف + نيعيطملا

 ةلوطةعسل زعو كج ىرابلا 4: نومهم نس كبوبأ: فال اق :

 غم © ةقاطلل هقيقوتو ةيق ناميالا قلخُب دبعلا ئلع نفي + هتفحر حاسفتأو'
 لج هنأ مث زعو لج هللآب لا ءايشألا نم ةش لع ةوقةلو هل لوح ةللاهقل

 نيعيطملا هداسبغ ىلع ىثثَي ئتح « هءالآ ىلاويو هماعنا فعضي هلالج
 ٠ ريكك نيحلاصلا ىلع ءانقلا نم زيزعلا تاتكلا :نئفو .. ةةيصتخملا ةقاتتؤأو
 قاردع لآ 3 4 مهيونه_ قلظو ادوهتو امايق هللا نوركذي 7 : قلاعت“ ةلوقك

 ١5 ١ ئاحستلا 8 ملعلا ىف :نؤخسارلا نكل » : يلا هوقو

 : ءانثلا ئتغمب نوكي زكشلا نأ مادقت ذقؤ نآرقلا ئف ريك وهو » ةيآلا
 ٠ تاذلا ثتافص نم نوكيو « ةيدقلا مالكلأ ىلا مسالا عجرر' كلذ ناك اذاؤ

 ا د

 ميلملا هانعم : ليق طيفحلا » : كاع اوباماتمالا لاق

 ٠ هفلغت : هاَنْفمَو « نآرقلا ٍدظفحي نالف : لئاقلا لوق هنمو + ملعلا ظفحلاو

 1 كلاهملا نع مهثلاكو قئئاخلا رزدذم نةشو ظفاحلا ظبقحلا ليقود

 ٠ ع ٠ , 5 9ش

 روش ءلعتا ىقعمت ضظقملا : بومم نيركبويا رغم لالا

 مولعملا وه ظوفحملا .حوللاو ٠ طيحم هنأل « هملقب زغو لج هللا صتخا

 ىهانتت ل ىتلا تامولعملاب ٠ ّرعَو لج هللا ملع الا هب قلغتي نأ زوجي الف
 دحتملا ٠ اذه عوقو ىف بايترا الف + دارملا اذه هب داري مسالا ناك اذاو

 ضرفإ



 هللا ريبدتو ربدملا ىنعم ىف ظفاحلا نوكي دقو ٠ تاذلا ةفص ىلع مسالا

 نأ هتدارا. ىفو::هملع ىف قبسام ىلع مهايا هلمح وه قئالخلا .زعو لج
 ةردقلا وأ غجريو .© لعفلا٠ىئلا ١ مسالا | اذه عجري دقف ٠ هيلع اونوكي

 ظ < د . لعفلاب.ملعلا ىلاو لعفلأ ىلع

 0 ٠ مهنع .نافضملا“ عفذي نأ وه ةداجع رزعو لج ثلا ةءالكو

 ةسعفانلا نقازعألا اهلحنم كحي'ةقكالخلا نال. عفانملا تلج ناصملا عقد
 فاوخلاو' ْضرملا نم انفدادتقضأ اهلحي-وأ «٠ ةيفاعلا' رازرمتساو قنمألاو ةحضلاك

 ٠ :غقنلا“ بلجن راضلا :عقد :نلع.لسرتسم هللا ظفحو ٠ ءالبلاو .ةنحملاو

 د

 قلابخ ةانعم : ليق تيما 2 : ىلاعملا اوباماتمإلا لاق

 ٠ رداقلا ةاتعم : ا د دن ع حديمو ردقملا ةانعم : ليقو 1 تاوقألا

 ! : رعاشلا لاق

 هنع سفئلا تقفك نعله ىذو

 اتيقم هتعاسم ىلع تنكو

 « ارداق هانعم

 اني نوكي ئتلا ىه تاوكأآلا .1: انومم نب ركوب علا لاو

 ىدذفتملا مسجلا: دحيىذلا ناويحلا هسنجو + عوت ذاثم ناسنالانالناويحلا مايق

 « انيتاوقأ اهيف ردقَو »> : ىلاعت هللا لاق ٠ توقلا نم كبالك ٠ ساسحلا

 ٠ اتوق'ىنتوقي ءىثلا ئنئاف :.لاقيو [ ٠١ تلصف

 نوكي نأ لمتحيف « هب تؤقتملا مسا توقلاو ٠ ىتبسحاو ىئافك ىأ
 لعفأ نم نوكيف ٠ لعفأ ىلع ةراتؤ ؛ لعف ىلع ةرات ىتأي لعفلا اذه

 ناك اذا امأو ٠ قلخلا ىلع رداقلا ىلا هب انيهذ اذا تاذلا ةفص ىلا

 انضغلا



 تقوم كلوق نم ابولقم نوكي نأ لمتحيف عدبملاو ردقملا ىنعمي مسالا
 تيقاوم تيفس اذه ننغو ؛ ريدقتلا ىنعم ىف ناعقي تاقيالاو تيقوتلا نال
 ىلا نعل ثيلقأ مث تقوم لصالا ناكؤ ةفاسملا كلت :تزذق اهنأل :٠ جحلا
 ىلا تلقتف واولا تحت ةرسكلا تلقثتسا مث ٠ توقم : ليقف ءافلا عضوم
 هيقم : اولاق امك « ءاي تبلقناف ةرسك اهلبقو واولا تنكسو « فاقلا

 اذاو ٠ لعفم ظفللا ئلعو ٠ .لعفم لصآألا ىف اذه ىلع هنزوو « ميسمو
 ةوادعلا نغضلاو تاذلا ةفص ىلا ةعوجر ىف ةيرمالف رداقلا :هاتعم ناك

 ٠ هتؤس نم لعفم وهو « ردصم ةءاسملاو

 ال اا
 5 ه8

 3 ىفاكلا : ةاثعم ليق بيسحلا 2 .: ١ ااوباعانمإلا لاق :

 « لوقلا ىلا مسالا عجريو قلخلا بساحم ٠ هانعم بيسحلا ليقو « ىنافك

 ىقاكلا ىنعمب بيمحلا عوقو ن5 بومم نيركويارسغم لا لاق

 نم. ءازنج + ىلاغت هلوقأ هشمو + :هقاقتشأ هجو. مامالا ركذ اذقو نيد
 مودعم هنأ كلذب دري ملو ٠ ايفاك ديري ع 7 ابنلا ] « اباسح ءاطع ٠ كبر

 ٠' باسح. ىلع فقوتيال ةنجلا ىف هدايعل زعو لج هللا ءاطع نأل « مُهيلع

 « باسح ريغبي اهيف نوقزري ةنجلا نولخدي كئلوأ » : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 ةردقلا ىلا وأ لعقلا ىلا عجيري ليواتلا اذه ىلع مسالا اذهو [ ٠+ رفاغغ ]

 عجري كلذ ناف «٠ بساحملا ىنعمب بيسحلا ناك اذا امأو « لعفلا ىلع

 مجبر اذاو 4 :مهتااككاور مهلامعلا ىلع ةايكلا ريرقف ةاكعم هل! 2 لوقلا ىلا
 اندتغ ميدق مالكلا ن4. تاذلا ىلا ةعجارلا ءامسألا -نم.ناك لوقلا ىلا

 ٠ هنايب قبس امك

 ا ل ا و 0 اف ان ذل
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 قبس دقو + .ميظعلا هانعم ليلجلا » ل ااوناماتمإلا نقب

 ليقؤ © )١( وفعلا هاشعم ليلقو. « لضفملا هانعم ليق ميركلاو هريسفت

 « ميرك سيفن لكو ٠ .مئاارك ىمست لاومآلا نتازخو ٠ ىلعلا هانعم

 لضفملا ىلا مسالا اذه فرص اذا نومم نيركبوبا نمغملا لاق

 ٠ :لعفلا .ىلع ةردقلا ىلا: ؤأ « لعفلا ىلا هعوجر بجي مل « معنملا وهو

 كرت ىلا اما « نيرما دحا ىلا عجري كلذ ناف وفعلا ةانعم ناك نا امآو

 ميعنلا .داجيا ىلا .اماو ٠ دابعلا نع لعف ىفن ىلا كلذ عجريف باقعلا

 ىلعلا ىنعمب مسالا اذه .ناك اذاو ٠ اومعث « اوبقاعي مل اذا مهنأل مهب

 حمايطتت ىتلا ىه لاوفالا نئازخو ٠ هل ريظن ال.ىذلا هب :ذاري هئاف

 همحر رمع ناكو ٠ هترظن اذا هترزح : لاقي + اهدنع فقتو اهيلا راصيألا

 مئارك مهنم اوذخأت ال ىأ « نيملسملا تارزح. اوقتا : نيقدصملل لوقي هللا

 اسيفن نوكي ىتح « هب فصتأ نه ورس ىلع لدي ٍظفل ميزكلاو ٠ مهلاومأ

 هيرأ اذاو ٠ هريغ ىلع هل امب مركي ىتح كلذ ىدعتي دقامث < هسفن ىف

 ٠ لذابو حمسو داوج : ليق هدحو .ىنعملا اذه نع رييعتلا

 بزعي ال ىذلا ميلعلا هانعم بيقرلا » + ىلاعئاوُباماتمالا لاق
 ( ءعىش هنع

 لنج ىرابلا نناكا ل : ادومم نيركيوبا غم ا لاق

 ىف تاسسمولعملا تناك .« ىماتتتال ىتلا كافولعلاب اياع زعو
 ىلعو + :بوقزللا ةدها أ اقع ةنقرلا ق9 فانت هلقع

 نآل « مودعملا نود تامولعملا نم دوجوملا .ىلع مسالا اذه قلعتي امثا اذه

 ٠ كرديال .مودعملاو : كردم دهاشملا
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 رص : روفقغلا )١(
 نفر



 ةباجا' ةيلا 'هانعم ؛عجتري بيجملا » ىلا لاوتارغاتمإلا لاق
 ع هلمح نكميو : ميدقلا مالكلا ىلا"عنجار ؤهؤ * نيعادلا تاوعد
 هسمتلم 'اولا نالف بينا : لاقي * نيجاتحملا فاعشا ىضتقت قتلا لاعفألا
 « هيف فعسأ اذأ

 هدايع دعو  زعو لج - ىرابلا : نؤمم نيركنوبا فغملالاق
 كلاس اذأو »غ 3٠ زقاغ ] © ْمُكل بجتشا قتوعدا ١ :”لوق ىف ةباجالاب

 : 'ةزؤ3 :ةرقبلا ١0 ئئاعذ-اذا ماذا: وعد فنَحأ ٠ 000 ىناف تع ىذداتع:

 ىنلوأ نيجاشحللا تاجاحن انهي :كعنمملا لاقفألا ىلع مسالا اذه ْلْمَحَو

 دجوي زعو لج وهف « ءاعذلا دنع ةباجالاز دعو ذاعو لج هنال ؛ خجراو
 . مجهتابناخ ركاس ئدقتو *« .علتابلظب مهبلطت الاهفأ نيغاذلا ءاخ دنع
 ةونغد ىلع فقؤتنال ةثاف + ميدقلا مالكلا ىلا :مسالا اذه در اذا امأو
 هفرضف ٠ هدابغ نم ةوعديس ةنخأ ملغ نك اَنْيِحُم لزي مل هنأل « نيغادلا

 د :ةقرتخ نع نلْؤأ < ةتم- ءاعّدلا ثودح ادنغ ثدحم» لعف ىلا
 : ثيغادلا ءاعد لبق لزألا -ىف اًدوِحوم ناك دق قياس
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 «داوجلا : هانعم ليق )١( عساولا » :. ىلاع م اوباماتمإلا لاق

 : ليقو +. نظعلا قيببخ دنع ىذنيو « ردصلا ةعسب فصوي دوجلا اذ ناق

 « ليدعتلا باوبا ئف ىنفلا ريسفت ىتايسؤ + ىنغلا هانعم

 زعو لج ىرابلا قح ىف ةعسلا : نومم نيركيوبارسغملا لاق
 ىف فرصطتم زعو لج هنآل ٠ تابهلا توفو .« ءاطعلا ةرثك ىلا ةعجار

 , صيصختلل هتداراو « ناقتالل هملعو « داجيالل هتردقب « تاقولخملا

 ىلا ةمعن لازنا ةارأ اذاو ٠ تارودقملا نم .ىهانتي ال امب .قلعتت هتردقو

 ل : كاوجلا ةانغم : ليقو ٠ ملاغلا هاتعم : ليق عساولا (؟)
 ينال ٠



 ىتتلا لاحلا ىف تدجوف ؛ اهداجيا ىف ةردقلا ٍترئأ « هديبع نم دبغ

 ناك ىنغلا .ىنعم ىلا مسالا فرص اذأَو اهيف ةجوت نأ زَغو لج دارأ

 ىأ + .رانيد فلآ انالف ىطعأ نأ ىعسو ىف : برعلا لوقت : انيب "كلذ

 « اهلك تاقولخملل هتكلم ىنغلاب زعو لج.هللا ٍفَصْو ىتعمو ٠ ىانغ ىف
 تاكولمم .ىف. فرصتي ىذلا وه ىنْغلا نأل ؛ : اهيف فريعتلا ئلخ تركك

 ديعلا ناف ٠ دييقت ريغ نم قلطملا ىنغلا وه زعو لج هللا ىنَغو « ةريقك

 «+بلجي بفرتمت ىف نوكت امنأ ةتردق تاق لام تييل اكلأم ةانردق اذآ

 كلك قاف « هبتاذ ىف : فرضتلا ىلع ردقي نأ اماَف ٠ هب ىضيوعتلا ول

 ةقداحلا ةردقلا قلعتتال رهاوجلاو رهاوجو ماسجل اهنأل ٠ نوكيال

 فرت © لالا تيب ةاوج اميف فرصت زعو لج ىرابلاو ٠ اهداجياب

 - العو لج - فرصت مث ظ امدع ناك نأ دعب « داحياو عادباو ثادحا

 . قالطالا ىلغ ىتفتآ هلق . هقلخل هب حامسلاو هلذيو هئاطع ىف

 [ ال8 دمحم ل ا ن1 قل ىلا هقول 1 نازل ىلا

 ليقؤ + ميلعلا :هانعم ليف ميقا »  ناغلاووازماتنالا لاق
 0 نقتملا مكحملا : هانغم ليقو + هريسفت ىفم ذقو ٠ ةكاخلا ةانكم

 نا هسا اكفا كح 34 : بومم نركبوبا سغملا لاق

 :ىلاعت هللا لاق ٠ ملعلا : ةمكحلا نأل ؛ هيف لاكشا ال نيب هناف « .ميلعلا

 مكحللاهانعم ناك اذاو[555ةرقبلا] «اريثك اريخ ىتوادقف ةمكحلا توي :نموأ)

 اذا نخئو +٠ اهبترتو تاعونضملا نيسحت وه ناقتالاو ماكحالا ناف : نقتملا

 اهيلع رهظي ال ٠ تاحبشم عئكانض اهنم اندجو ؛ عاتضلا عئانصض ىلا انرظن

 ةعاربو نسحلا ةياهن ىف اهضعب دجنو ٠ نسح اهيلع ودبي الو قتور

 هنأ رخآلا ىلع مكحنو + نقتم مكخم هنآ اذه ىلع مكحنف « رظنملا

 نسح « ةتميهلا عم عئانصلا هذه ىف رمآلا كلامو + حبشم نسحم ريغ

 نا



 . هتع صفت الو هيقأ ديزي اف ردق ئلع آهتم ِءْزِج لك نوكي ىتمن « ريدقتلا

  هيبث « دواد » هللا هبخ دقو ٠ داّسفلا نيبتو لاحلا رهظ صقن وأ داز ناف
 : ىلاعت هلوقب ٠ عوردلا ةعنص نسحي نأب ب مالسلا هيلغو انيبن ىلع

 عوردلا زامسم نوكي نأ زعو لج ديري 6 ١١ ايس 1 « درسلا ىف ردقو »

 ليعفو + اهتم ربكا لو رْغصأ نوكي الف ؛ اهمئذاي ىتح هقلحلا ةقد بسحب
 باذعي هرشبف » : ىلاعت هللا لاق ٠ مالكلا ىف دوجيوم « لعفم ىنغمب

 : ةعيبر ىبأ نب رمع لاقو ٠ .ملّؤم يأ [  نامقل 1 « ميلأ
 ؟ عيمش ئعادلا ةناحير نمأ

 + :غمسللا أ

 : ةبؤج نب ةدعاس لاقو

 لمع انهوم ليلك اهاش ىتح

 .٠ « هيوبيس » ىآر اذه ٠ لكم ىأ

 دج د

 ةريسفتو: داولا : هائعم.ليق دودولا» ٠ . ىلا اوي رماتمالا لاق

 : لديقو  زعو لج # هللا نم ةبحملا ريسفت ىتايسو ٠ هئايلوأل بحملا
 6 ثوذوملا : دوذدولا

 ةيحملا قالطا نارعلا ىف درؤ ثق . بومم نب حدوبأر ١ لاق 2 9 .2 : ِ : ا ا 51

 نوبحت متنك نا لق » : ىلاعت هللا لاق نيقتملا هدابعل  زعو لج هللا نم

 اهيأ ان 5 لئاف نم زع لاقو [ ١” نارمع لآ 1 هللا مكببحي د ئنوعبتاف ع هللا

 ٠ ع ه5 ةدكاملا ] ©« نيرفاكلا ىلع ةزعأ « نينمؤملا ىلع ةلذأ ء هنوبحيو

 ءوىت ىأ ىلا ٠ ةدانبع زعغو لج هللا ةبحم ىف ءاملعلا فلتحا مث

 ىلع مسالا نوكيف « هدابع ميعنت هتدارا ىلا ةعجار اهنأ : ليقف ؟ عجري
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 ناك نمآ نم نأ : اذه ىلع ىنبنيو ٠ تاذلا تافص ىلا اعجار اذه

 هللا ناف ؛ ءاقشلاب هل متخي هنأ هللا ملع دقو ؛ ةدابعلا نظ'ىف هلل ايلو

 عقي نأ. دبال هتداراو ٠ .هتدارا ىلا ةعجار هتبحم. ناق ٠ هبحي ال زعو لج

 ميعنتلاو ٠ دبعلا ميعنت : ةروصلا هده ىف دارملاو ٠ لاح لك ىلع اهدارم

 ىلا ةبحملا فرص نم ءاملعلا نمو : رفكلاب هل موتخم رفاك ىلا هجوتيذل

 دارملاف : هيلو بحي هللا نآ : ليق !ذاف ٠ ةدارالا ىلا أل : ميعنتلا سقن

 «٠ هةمعتي ةنأ : هن

 هللا نأ : نولوقت متنأو + ةدارالا ىلا ةبحملا متفرص مل : ليق ناف

 اذص ىلعو ٠ مهيضاغمو دايعلا تاعاط : تادارملا لكل ديرم زعو لج

 ليبس الام اذهو ٠ شحاوفلاو ىصاعملا بحي هللا نا : اولوقت .نآ مكمزلي

 : ميعنتلا سقن ىلا ةبحملا انتمثأ نم فرص نم امأ : انلق ٠ هقالطا ىلا

 : لوقي هناف + ةدارالا ىلا ةبحملا فرص نم امأو ٠ لاؤسلا اذه همزلي الق

 ٠ اهوبكترم اهيلع بقاعي شحاوف « زعو لج هللا اهبحي شحاوقلا نا

 لاؤسلا مكمزلي ملو « ةدارالا ريغ ةبحملا متلغج اله : ليق ناف

 دحأ نم كلذ لخي مل ةدارالا ريغ ةبحملا انلعج ول : انلق ؟ مكيلع هجوملا

 ٠ ادض وأ اهل افالخ- وأ « ةدارالل الثم ةيحملا نوكت نأ اما ٠ لاوحا هكالث

 ضقانتت نأ امهمكحو ٠ ناعمتجيال نيدضلا ناف «٠ ادض نوكت نأ لاحمو

 داوسلا .ناك < ضايبلل اداضم ناك امل داوسلا نأ ىرت لآ ٠ امهماكحا

 ذإ ٠ هل بحملاو ءىثلل ديرملا نوك كلذك سيلو ٠ .ضيبالل اضقانم

 ملكح نآل « ةدارالل افالخ ةبحملا نوكت نأ روحي الو + ناضقانتي ال

 اطرش امهدحلأ نكي ملام « رخآلا دَص عم امهدحأ دوجو حصي .نأ نيفالخلا

 دجوت نأ عنتمي مل « ملعلل افالخ تناك امل ةكرحلا نأ ىرت الآ ٠ ىنئاثلل

 كلذك رمآلا ناك ولو ٠ لهجلا وأ كشلاو نظلا ىه ىتلا ملعلا دادضأ عم

 ايحم ىحلا نوكي ىتح. ةيهاركلا ىه ىتلا ٠ ةدارالا دض عم ةبحملا تدجبول

 ٠ لاحم كلذو ٠ هل اهراك ءئثلل

 اطرش نيفالخلا دحأ نوك درطملا نوناقلا اذه نم انيتثتسا امتاو

 اضن



 ديسغ جم ملعلا ٍدجوي نأ زجي ملو : ملعلل ةفلاخم ةايحلا نال 2 ىناثلل
 نوف نأ لطي اذاف ٠ ملعلا ىف اطرش ةايحلا تناك ثيحنم ةايحلا

 لثمو . اهل الثم ةرورضلاب نوكت نأ مزل ؛ ؛ اهل افالخو ةدارالل ادنف ةبخملا
 مزل امهدحأ لطبف نيمسك ىلا مسكنا اذا مولعملا نآل ٠ ةدارا ةدارالا
 2« اهنم نائثثا لطبف ماسقأ هكالت ىلا مسقئا اذاو + ةلاحمالا ىناثلا توبت
 ةنئاق « دودوملا ىنعمب ردق اذا مسالا اذه امأو ٠ ةلاحمال ثلاتلا مزن

 ررقت اذا هنأل « زعو لج هللا لاعفأ نم لعفي دابعلا ةدارا قلعت ىلا عجري

 قلعت ةلاحتسا مزل « ددحجتمل ةكيشم ةدارالا نأ نيبتو ؛ ةدارا دلل نأ
 - هللا _ بحت : لاق !ذا لكئاقلا نكل + ةدوجفول لوأ ال ىذلا ميدقلاب ةدارالا

 ددحتعمب ةدارالا قلعت عجرريل غ ةميعنتو هللا باوث نحت ريدقتلا ناخ
 + رظتنم :بكترم

 دم 6

 نسحلا هانعم : جاجزلا لاق ديجملا » . ىلاعئاوثازماحمإلا لاق
 ٠ ةبيصخ افنأ ةضور تفداص اذأ ةيشاملا تدجم مهلوق نم هلصأو + لاعفلا
 دجمتساو + ران رجس لك ىف : برعلا لوق هنمو ٠ ىعارلا اهدجماو
 دسحمتساو « امهب برعلا حدتقي ناترجش راقعلاو خرملاو راقعلاو خرملا

 ٠ داوجلا نم برقي كلذ ىلع هيجملاف < ريبك ظح ىلع لمتشا هانعم
 ديجلا لمح نكميو . م دوحلا ىلع ردتقملا ىلع هلمح برقي داوحلاو

 « مركلا ىنعم ىف ةغللا ىف غئاس دجملا ناف « ميركلا ىلع

 لإ فام. ىلع عجزت مسالا اذه د نومم نيركبوبارسغم ا لاق

 دوجولا بهو هئاف « ريثك زعو لج هللا ءاطعو « لعفلا ىلا جاجزلا

 2 ىذختلا تابئلل بهوو « دوجولا رارمتسا : ماسجألاو رهاوجلل بهوو
 قزتعلاو نسا ناؤسللا قلقم 2. ةيبحتلا نادت .ركحتكلاا وومحق
 مك ٠ تابنلا نع اميب ىحلا لصفنا نالضفو ٠ ناتلضف امهو ٠ ةدارالاب

 اميقأ هلأ مهساو + هعكتالم ثم ناسدألا ميق كرش ىذلا لقكلا ناستالل بهو

00 



 :انهطتنسا انل زعو لج. هللا معن .ددعت نأ: ظنبهذ ومل.مشن « تيناحورل لذب

 للا مهنلا ءاضفنإلا عانقملا قلع ةميلسلا لوقعلاىلاعت هللا ةبت قوم كلذ
 .٠ ع[ 72 .ميهاربا ] 2« اهوصحتال هللا: ةمعن ادعت ناو » : هلوقب ىلاعت

 هحو هنأل ٠ ةيآلا هذه ىف عدوملا رسلاب نولقاعلا اهيا: اوظحلاق
 ءاضحالا ىقتو + ءاصحالا اهتَع ئفت"مخ < معئ'اهنأ اهنم مهفيال ىتح: ةمعنلا
 --5 نع الضف ددعلا نم :ليلقلا ىف نوكي الو ريثكلا ىف نوكي امنا
 يلعج ىتلا انساقنا نم اسفن نأ : َكلذَب دارملاو ٠ ددعلا نم وه سيل ىذلا
 اانم مدع اذا ؛ ةايحلا ماود اهددرت نوكيف : انيلع ددرتي لجو رع هللا

 ةحصب لوقلا ىلع هدوجو لاح ىناث ىف زعو لج هللا هداعأ مث ٠ سفن
 ىدحي لق ؛ رركتت دحاولا سنفنلا نوكتف قحلا وهو ضارعألا ةداعا

 ٠ هلو سقت وق ذا ٠ ةدحااو ةمعن كلذ عم ىهو ٠ ةرركتل هيف هللا ةمعن

 اميف هيلع مالكلا قبس تقف كل ديجملا فرض نمو

 ىلإ مسالا فرضي نأ زاه. ميركلا ىتعفي ديجملا لعج .نم كلذكو ٠ ىقم
 ىلا فرصي نأ زاجو:« رفغلاو وفعلا ىلا هفرصي نأ زاجو « ٍلذبلاو ءاطعلا
 نوكي نأ مسالا اذه 25 دتع نسكت اتنفآو . هثأيب قبمام ىلع العلا

 : كي ىبنلا لوق : اذه ىلع لديو « هاتعم مدقت دقو ٠ ميظعلا ىتعمب
 ددعلا لوقي » : لاق مث « نيفصن ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق هللا لوقي »

 ©: ىدبع قندجم © هللا :لوقيف « نيدلا موي كلام

 #0 # # ظ ظ

 موي ىتوملا رشان : : ثعابلا 7 5 مىيداوناماتمإل |ٍلاق

 « ممألا ىلا لسرلا ثعاب : ليقو.٠ رشحملا

 وبه زعو لج هللا نم ثعبلا : بوم كوبا ىفملالا3
 قم ماسيتلا ثعبب زسعو: لجب ةقعب نمف ٠ اهتم لضفا ىلا لاح نم لقف
 اولعاستيل مهانتعب كلذكو » : فهكلا باحصأ ىف ىلاغعت هللا لاق ٠ مهارك

 راد



 كلذكو « .مونلا نم لضفأ ظقيتلا نأ ىف ةيرمالو ع ١5 فيكلاأ ] « مهثيب

 ىلع كلدي «٠ اودجو مش « نيمودعم اوناك مهنأل روبقلا ىف نم ثعب

 دوجولاو ٠ .مدع ضرفدعب الا ةداعالا نوكتالو ..' ةداعاخعبلا ةدمست : مهم دع

 عئارشلاو ةغلابلا مكحلاب نولسري لسرلا ضعب كلذكو ٠ مدعلا نم لضفأ

 لاح نأ ىف ةلاحم الف ٠ ةريحو ةلاهجو لالض ىف اوناك نأ دعب ٠ ةلبقتملا
 اذه انفرص اذاف « ةلاهجلاو ةلالضلا لاح نم لضفأ ةمكحلا لمحتو ملعلا

 ىلع ةردقلا ىلا وأ لعفلا ىلا اعجار مسالا ناك « ىتوملا رشن ىلا مسالا

 ؛ .ميدقلا هللا مالك ىلا عجري هئاق لسرلا ثعب هب داري ناك اذاو ٠ لعفلا

 ىلاعت هللا لوق ةلزنم تازجعملاو ٠ تازجعملاب نوقعبي امنا لسرلا نال

 ( تازجعملا قلخ سفن ىلا مسالا فرصي نأ لمتحيو « ىدبع قدص »

 مسالا عجريف ٠ هنع ايهانو هللا نع ارمآ ء لوسرلا مالك قلخ. ىلا و

 ٠ لاعفألا تافص ىلا

 '" هنن انت اند

 ءاسنف دعب ىقابلا ثراولا» ٠ىلاعئاوُكاماتمالا ىق
 « هقلح

 نم لام لاقتنا هتقيقح- ثاريملا : نومم نيركبوبا سغملا لاق

 مهيتفيو «ء مهلك دابعلا ىنفي زعو لج ىرابلا ناك املق ٠ ىح. ىلا تيم

 زعو لج هللا درفني « مهلاوحأ نم هوكرت امو مهلاومأ ىقبيف « مهعمجأب

 هللا قح ىف ثاريملا قالطا اوناك ناو ٠ هيف فرصتلاب صتخيو « هكلمب

 كلم ىلا « كلام كلم نم لاقتنا هانلق امك ثاريملا نال ٠ زاجم زعو لج

 ناك هنأل « مهتايح ىف ديبعلا ديب امل اكلام ناك زعو لج ىرابلاو ٠ كلام
 ٠ اهمدعل هتدارابو اهدوجو رارمال اهيف فرصني

 اراد



 بطجاأولا :.هاشعم“ ليق.قحبلا » ا كو اوياماتمالا لاق

 « كلذ ىلع لاعفلا تافض نم برقي فو قحلا| ؛ هانعم ليقد « دوجولا

 ةلباقم :ىف قلظي ةغللا 5 قحلا ؛ قومي نبركبوبارسغم ا لاق
 « هل دوجولا بوجو ىلع قلطني امنا ىلاعت ىرابلا قح ىف هنكل « لطايلا

 دوجولا بوجوو « بجو ىنعم ىف قحو ٠ نيعتو كلذ هل قح ىأ
 فرص اذاو: ٠ هوجولاب هصصخ صصخم نع هاتغ نع ةزايع ةاعو لوب هل
 ىلا مسالا فرصي نأ امهدحأ : ناهجو كلذ لمتحا قحملا دائثعم ىلا قحلا

 همالك ىلا ةدنتسملا عئارشلا قحي ىلاعتو كرابت هنأل ؛ ىلاعت هللا مالك

 ؛ .لاعفألا ىلا كلذ عجري نأ لمتحيو « اهب نيفظصملا هلسر هلاسراب
 قلخي نأب اماو « لسرلل ةقدصملا تازجعملا زعو لج. هللا قلخي نأب اما

 ٠ نيتمؤملا بولق ىف ناميالاو ملعلا ىلاعت هللا

56376 

 ةقلخ ىلع مئاقلا : ءانعم ليكولا » .:كاعئاوثاماتمالا لاق

 « ةيربلا ريبدتي هيلأ لوكوملا ةانعم ليقو ٠ مهحلصي امب

 وه ةغللا ىضتقم ىف ليكولا + بومم نسر كبوبا يقل! لَو

 3 لج ىرابلا ناك املو + هنأش ريبدتو ةرمآ حالصا ىف لكوملا نع بقانلا

 ديالج الج ىمست « مهيلع حلاصملا ءارجحل نماضلاو دابعلا قازراب .لفكتملا

 لوكوملا ىلا مسالا فرص اًذاو ٠ ريبدتلاو حالصالا هنومضم ىذلا مسالا اذهب

 اماف « اريثك اتوافت قلخلا هيق توافتي ماقه اذه ناف + ةيربلا ريبدت هيلا

 دعبأ ىلا كلذ ىف اورج مهناق « نوفطصملا نوقيدضلاو نوضلخملا ءءايبنألا

 هيلا الا اودنسي ملف « زعو لج هللا نيبو مهنيب قئالعلا اوعطق ىتح ةياغ

 ٠ هب الا مهتاجاح اولزتاأ الو

 ني



 طحقا ال ب . ماليبلا هيلعو انين ىلع ©« ليلخلا ميهاربا » نأ ىور
 : هل .لاقو « :مالسلا ةيلع:ليربج :ةاقلك.: : رانلا -ىف ىوهيل قينجنملا ةفك نع

 - ذاف كليلا امأ : لاقف ؟ ةجاح. كلا

 اميف زعو لج..هللا ىلا: اوؤجلف *نيقيدصلل ءايشأ اهنم عقو دقو
 مهتع غعفذو « مهتمهم مهافكف ٠ هتيبو مهنيب لئاسولا اوعطك# مهبان

 ش ٠ مهروذحم

 طقس دق وه اذاو . ةليفح- ةققر.نف ةقيل تاَذ راس © ديدجلا م نأ : ىور

 « رثيلا كلت نم جورخلا ىلع هونيعيل قلخلا ىعدتسي نأ مهف « ركب ىف

 كسماف « هيلا الإ هرمأ ضوفي الأ زعو لج هللا نيبو هنيب ىذلا دقعلا ركذف

 ؛. دينجلا لؤواطتف 2 ركبلا ىف هيعارذ لد دق نسح ناويحب اذاف ٠ كلذ نع

 + ركبلا كلت.نم:هجرخلاو ناويحلا كلذ هب لقتساف « عارذلا كلتي كسمتساو

 فقلثلا ند :كانيجحا؟ لو هيب ققانق ةذاو. ناسف هنا قاووتلا كلذ ذل
 . :قلتلاب

 تاس هلكوت قح هللا ىلع متلكوت ول » : لَو هللا لوسر لاقو

 | 1 اناطب حورتو + اصامخ اودعت © ريطلا قزرت

 ىلعو < مهقزارو دابعلا قلاخ .زعو لج .هللا .نإ نونمؤملا ققحت اذاو

 اوضوقم لآ موي فرحك ناك : :مهرراسعأ حاطقفاب للا مطقتك"ل ميقاؤرا نأ
 ضيا كلذكف « مهل هقلخ ققحت دقف + ..مهقلخ امك هئنآل + هيلا مهرومإ

 00 قزرلا نود ةايح رمتست إل ذا مهقزري

 هل نذأآ دق لا 1 . هيلعو .اذيبن يلع هللا نوع ع ىبيع نأ ركذ

 ء هللا ندا طويل نوكيف هيف خقئيف..« . ريطلا ةكيهك نيطلا. نم 'قلخي. نأع

 رمآلا ناكامتاو :٠ هتايح رمتستالو :« هتاريظ دنع نفاطلا كلذ: توميراك هنكل
 لجو و م قلكم نأ هيلا لعجب نإك :مالسلا هيلع :ىسيعت نآل كلذك

 . قرر . نإ



 ا عج
 هانعم ىفو + .رذاقلا :مهانعم ىوقلا» ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 ظ يات يع 1 9

 - : يب : . -
 دعب تدجحروي ىذلا وه رداقلا : دومم نيركيوبارسغم ا لاق

 ةردقلاو . نيتللاو..ىوقلا .كلذكف » عىشدل نم ءعايشأ عرتخيو 1 مدعلا

 تايفابلا نق ءاقبلا لاه ماو + قودحلا لاه نقلا اهقطحني قاف
 هلوصحب ىئعتساف 4 لصح .دق دوجولا نذل 5 اهم ةردقلل قلعت الف + اهنم

 ”ل ٠ هب ةردقلا قلعت نم

 دج 5 ظ

 ليقو ٠ رصانلا : هانعم ىلولا » يىلاعئاوباماتمالا لاق

 « قئالخلا رمأ ىلوتملا : هانعم

 نيب ىلو اذه لوقت برعلا ٠ بوغم نيركيوبا سغملا لاق

 . ةتيعر ةحلصم ىلوتم ىأ ٠ ةيالولا نيب لاوو ٠ ةرضنلا نوديري « ةيالولا

 ىلوت هلو ٠ ةرمتلا هل تناك اذا ٠ ةيالولا هل  زعو لج  ئرايلاو

 ىلا ىلولا فرص اذاو ٠ مهاوس قئاز::الؤ:مهل .قلاخ ل ذا  قكالخلا

 اذا كلذكو لعفلا ىلع ةردقلا ىلا وأ لعقلا ىلا عجري كلذ ناف ء رصاتلا

 ةردقلا ىلا وأ .لغقلا ئلا عجري نأ عمتجا « قكالخلا رمأ ىلوت ىلا فرغ

 .٠ لعفلا ىلع

 +٠ دومحملا : هانعنمو .ديمحلا » : ىاعئاؤباماتمإلالاق 5

 د 1 حو نام ع + -0' | © ءانثلا :ةمحلا. ةقيقحو

 6 : ا ١ك : كاكا د ع1 5 2

0 



 3 د7 7 كك 2 5 -

 ىنعمنأ ديمح ' زعؤأ لج ىرانلا : ثوم نر كيوب ىىقملا لا
 ةؤانث وه دماح .ىنعمب ديمح هنوكف ٠ دماح ىتعمب ديمحو 4 دومحم

 دومحم اضيأ اذهو ٠ ايلعلا هئامسأو ىنسحلا هتافصب هلزأ ىف هسفن ىلع

 زعو لج وهو ٠ هكايبئاو هئايلوأل دماح اضيأ وهو + ميدقلا ةمالكب ةسفنل

 نم هب مهفرعو « هئامسأ نم مهملع امي هيلع نونثي مهنأل + هدابعل دومحم

 ٠ :كتافيغب

 طيحملا ملاعلا : ةانعم رصحملا » :فكاعئاوتاماتماإلا ىَق

 ٠ « ةغللا ىف نارهاظ ناهجولاو + رداقلا هانعم ليقو + تامولعملاب

 , . هيا 0“ ا ل ا ل لا
 لاك أهل ملاعلا نقع نضع : بومم سركجؤبا غم لا لا

 ىنعماضيأ كلذكو ٠ كل ملاع ددعل رصاخلاو 0 رصحلا وه ءاصحتلا نذل : ةيف

 نع ريشم « ددعل ىصحملا نأ « مالكلا ىلا مسالا عجري نأ لمتحي دقو

 » ةاصحلأ ام غلبم.

- 0 

 ثيمملا ىيحملا ديعملا ءىدبملا » ؛ لاعكاوباماتمالا لاق

 5 امهيدناعمب عاقككا + ىحلأا

 هقيس لعفداجيا ىلع لدي ءىدبملا : أدومم نسركوبا ىغللا لاق
 قباسلا وه لوآلا مدعلاف - نيمدعو نيدوجو نع ءىبني ديعملاو ٠ مدع
 نم هبالف ٠ دوجولا دعب ررقتملا وه ىناثلا مدعلاو « لوألا هدوجول

 ٠ توملا قلاخو ةايحلا قلاخن وه تيمملا ىيحم او
 قلي



 نف امجهدوجو ىلع كلدي «'نادوجروم:ناضرع هايحلاو :توملاو
 + دوجوم قولخملاو'[ ؟كلملا 1 «:توليا قلخ. ىذلا » : ىلاعت هلوق : عرشلا
 كلذ لكئاق سيل ذا « ةايجلا مدع توملا نأ : لوقي نم لوقب لافتحا الو

 لاطبا ىلا هقاسم رجيو + توملا مدع ةايحلا : لوقي نمم « لاح دعباب

 ضارعألا نم ضرع نع ولخيال ضوجلا نأ : ررقتو مدقت دقو ٠ ضارعألا
 تمدع مهدنع تيملا نآل ٠ لصالا كلذ نع جرخي اذه مهلوقو ٠ هدض نع وأ

 لاق م نالطب ىتعم دقو : هب: موقوب رخل ضرع قبي ملو ٠ ةايحلا هنم

 ٠ كلذ

 0 ه5 ه6 دع

 قئااخلا رنريدم : ةانعم مويقلا 8 : ١ !اوباماجمإلا لاق

 هل ريبدتلا ىنعم ىف رمآلاب مايقلا : بومم نيركجوباريسغملا لاق

 هللا لاق ٠ مهناش حلصأ اذا « هلهأ رمأب موقي نالف لوقت ٠ ةغللا ىف روهشم
 نم زع لاقو [ ”؛ ءاسنلا ] « ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا » : ىلاعت

  هنثأل ع 86 .مورلا ] « هرمأب ضراآلاو ءامسلا موقت نأ هتايآ نمو » : لكاق

 ىف طرش ىِه ىتلا ضارعالا هداجياب + اهل دوحؤلا ةحص ذعب , ذالعو لج

 ٠ لاعفالا ةفص نم هنأ نابق - اهئاقب رارمتسا

 + دجولا نم ىنفلا هانعم دجاولا » ه اوُباماتمإلا لاق

 [ 5 قالطلا ] « مكدجو نم متنكس ثيح نم نهوئكسا » : ىلاعت هللا لاق

 ةزي قو نتعلا ىلعم قةقك دقا بوم نبركجونا ىغللا ل3

 لسلعت ال ىئذلا تايفخلاب ملاعلا وه دجاولا نوكي نأ لمتحيو ٠ هئايبو

 اي



 ىرابلا هول اهنلع اهدجو ادافع : اهملعني هل الثنم هليال لظللا نأ ١ ٠ هتع

 ُ و ةوقادتع رعي ل هال نتحمل اذهل اهو فت

0# 20006 
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 ىلاعتملا دحوتملا : هانعم دحاولا » : قااعلا اوّباهاتمإلا ىق“
 ظ م هل لثمال ىذلا ةاتعم : لْيقو ؛ ماسقنالا نع

 د هل ةيسيوتلا داقتعا خصي ال : توقيع تو كيوت يقلل لاق
 ىذلا هنأ الا ةيئادحرولل .ىنعم الو ٠ :فاسقنالا:: نع مهكراب اوهزني مل مهتأل
 : :مكلا عاونأ نم عون ددعلا ذأ ؛ اذدع دحاولا نكي مل كلذلو ٠ مسكنيال
 نقلل هلا تعي حصتال كلذكف 6 هنم ءرجب هعيمج ردقتي ىذملا وه .مكلاو
 .٠ ديحوتلا مهنم "ها حصيال ةينتقملاو ٠ ةروصلاو لثملا زعو لج هللا .نع نفن
 ىف هيلا دمصيو لزاونلا ىف هيلا أجلت ىذلا هنأ : دحاولا ىناعم نمو
 لحال الا جصي ال اذهو ٠ هيلا قا عذلا ىأ « ىدحاو تنأ : لاقي .' نكاونلاب
 ٠ .مهلامعأ ' دجوُمَو 3 مهلاعفأ ق قلاخ :ٌرعو لج. هللا :نأ نوملعي ,نيذلا ةئسلا

 ل

 اهضوفي نأ ىلع  ناقتعالا| ذه مهلمحيف : كلذ نم:اكيش نودجنويال مهتاو
 ناف « ْ هلاعفال ثدحم هنأ معازلا ىردقلأا' امأو + لات: هللا 5 مهرومأ
 نومضوفيال مهنأل « زعو لج هللا: لا رمآلا ضيوفت نع ةدعبي. هددقتمعم
 ٠ اهل العاق سيل نم ىلا رومألا

 2ع 2 ع

 ىفليقو: ٠ دينملا وه : ليقدنصلا » '. لاعئاوباماتمإلا لاق .
 ىف ىلاعت هلوق سابع نبا رسفو « ميلحلا هنأ : :ليقو + كلاملا هنأ : ديسلا
 لاف ع “4 نارمع لآ 1 <« اروصحو اديسو » : م أ بس
 : ليقو ٠ جاوا ىف هيلا دمصي ىذلا دمصلا : ليقو ٠ اميلح : هانعم

 « هل فوجال ىذا .دمصلا

 سدس



 ظ ع وه عر 0 معد نم .: نومي نيركبوتارسفملا لاق

 : 21 بوقعي ةدشثأ - رعاشلا لوقب كلذ ىف جتحي

 . ٠ دبمأ ىنب ىريخت 01( هداجلا ركوراللا

 .٠ دمضصلا ديسلابو دوعسم- نب ورمعي 8

 تطال نا هلق ةقت ١4 ةدكايسلا نك « اميلح. هتوك :اديس هنوك نمض ىفو

 ادومصم هئوك ةئمض ىف كلذكو ٠ هتظيفح سانلا ىلع طلست نمل الو « هبضغ

 ٠ روهشم هئاف « كلاملا ىنعم ىف تسلا غوقو امأو ٠ جئاوحلا ىف هيلا

 ىذلا ىلع دمصلا جوقوَو 5 :كديبم نيأ : هكلام نع هتلأس اذا تنوطيملل لوقنو

 نذقش نمل ميال كه 000 رع لح ئرابلاف- ؛ ابقنأ |زوكذم هل فوجد

 هلزةبسيال“ ىذلا ميلخلا. وهو« تاقولخملا عيمجل كلاملا هنأل + اهلك تاهجلا

 دعصي ىذلا وهو. نوبنذملا بات اذا ةبوقعلا هلجعتست الو ةاضعلا نايضع

 ) قالطإلا' ىلع لعافلا' هنآ لع نم“ لآل © ”دصقي ىأ-« تاجاحلا ىف هيلا

 اهيلع رداقإ هنأ هملعل ظ زعو لج هب هتاجاح..لزني ِ هاوس لعاف الو

 زعو سس هنألل : بّجناو هنع فوجلا ءافتنا ,كلذكو ٠ . أويس اهيلع رذقيالو

 ملا :: ذأ هأ وو : .لق » : ىلاعت هللا لاق مسقني ال دحاولاو ٠. دحاو

 , , 8 رضي اوفك هلل نكي ملو « كلوي ملو دلي مل < عملا
 - ا طعأ ع

 ثحو تتنك اذا ةيتادحرولا نآل « ..هةثيدمصب اهالأث مث م هتينادحوب أدب

 تعاج انمتا ةدالولا ”نأل « دلؤي.ملو دلي مل هنأ زغو لج ركذ مث ٠ ةيدمصلا

 للا نع ةيفتنم ةداملاو « ةداملا تلصح ثيح نم « عونلا صاخشأ ىف

 « ةيعونلا طهج نم دحاو عونلا نأ ئرت الأ ٠ دلي نأ هنع ىفتناف زعو لج

 0 "00 ٠ ةداملاب عونلا صاخشأ ترثكت امناؤ

 :نيتهج- نم :دلوي نأ زعو لج ىرايلا ىلع لاحتساو

 . . ىرارلل سيدقتلا ساسأ باتك ىف ئعانلا 6

 انسكرب



 ينتلا .ةداملا يهو ٠ ٠. دلي نإ هب هيلع لاحتسا ىتلا ةهجلا : امهادجا
 ةيلوألا ءافتناو' 5 < هلاوب قوبسم ١ هولا تأ 5 _ ةيناثلا ةهجلاو 0 (هاتوكم

 ظ ٠ ادولؤم هةفوك ليحي .« :نلاعت هللا :نغ

 ِ نوثدحم )م قلخلا راس نال “ « قلخلأ ةلفامم هيلع ليحتسي كلذكو

 هللا لالخ ىَق ليحتشتم' كلذ قو | ٠ ثداوخلل لاحم + مهدوجوو حتتفم

 +" هتمظعو ىلاعت

 د 36

 لوألا رخؤملا مدقملا ردتقملا رداقلا » :ةاعئاوباماتمإلا لاق

 اف ©« ىنعملاو رهاظلا هموهفم رُخآلا

 ةفصلا ىه رادتقالاو ةردقلا : لومي نيركبوبا سغملا لاق : د ضي 35220 ءماطسا م
 لعف ىلا ناعجار رخؤملاو مدقملاو « ةثذاحلا تادوجوملا اهي دجوت ىتلا
 اهب صصختت :ىتلأ نه ةدارالا نقلا + هتدلؤآ:يسح ىلع. زعو لج هللا

 قياسلا © ةاقعم لوكقلاو ٠ هرييختاتب ةدارألا قلعتب وشنت امتاق نكات انهو

 الوأ هنوك بجوي ء زعو لج هل دوجولا بوجوف ٠ تاثداحلا تادوجوملل
 ٠ مدعلا ةيلع ليحتبسي دوجولا بجاولا ذأ ؟ ارخئآو

 دع دع دع

 ٠ رهاقلا : هانعم نطابلا رهاظلا » : ىلاعئاوباماتمالا اق
 ةعطاقلا ةلدآلاب مولعملا انعم : ليقو + نالف ىلع نالف رهظ : مهلوق نم

 : ليقو « مهراصبأ ىف اهعدبأ عئاومب هقلخ نع بجتحملا وه ليق : ناابلاو
 2 ى .وومألا تايفخب ملاعلا وه

 نيكل



 . 1 35 هيمتلت* 0 5 0-7 2 1 2

 رهقئىنعفب ةغللا ئةروهظ عوقو..: ؛' بومم سركجوبا نما لاق
 اوعاطتساامو ؛ ةورهظي نأ اوعاطتسا امق» : ئلاعتشاناق ٠ :روهشم : بلغو

 اذهل محنكلو ٠ هورهقيوهوبلغي نأ اوعيطتسيمل : هانعم [517فيكلا] «ابقن هل

 .نطايلاو ٠ نطابلاب نرق هنال « ىلوأ ةعطاقلا هلدآلاب مولعم هنأ ىلع مسالا

 ا-هعدباو تاقولخملا قلخ امل زعو لج ئرابلاو ٠' رهاظلل هتلباقم دعنك

 .ىلأ ليصوتلاب نالقتسي دحاولا ضرعلاو .درفلا رهوجلا ناكو ٠٠ اهرقكو

 ٠ ارهاظ هب ملعلا ناك + نيهاريبلا ددعو ةلدآلا رثك املف : هبملعلا

 : نيهجو دحأل انطاب ذلعو لج ىمسيو

 عئاومب هقلخ نع بجتحم هنأ نم « مامالا » هركذام : امهدحأ

 ٠ هتيؤر زوجت هدوجوو « دوجوم ذاعو لج هنأب « مهراصبأ ىف اهعدنأ

 + هل كاردالل ةداضم عناوم دايعلا راضبا ىف قلخ ىلاعت ىرابلا نكل

 9 اكد ش ]1 ٠١ 4“ ماعنألا 3 4« راضبالا

 نآل « هتاذ ىلأ عجري سيل ملعلا ىف ءافخلاو ٠ اضيأ « ماهالا )2 ركذ امك

 ملهلا نع':هدعب ىلا ءافخلا عجري امتاو ٠ فاشكناو ءالج هسفن ىف ملعلا

 ةريبك ةركف ىلا انجايتحال ايفخ نوكيف ٠ انقح ىف ةريثك بتارمب ىرورضتا

 هب داري امئاق ملعلا ىف قلطأ اذا ءافخلاف ٠ بترلا كللكأ ىلع دحامتت

 نع هزنم زعو لج ىرابلاو + انب صتخم وهو - هانركذ ىذلا وحنلا اذه

 نييلهاجلا نع زعو لج. هئافخ ىلا نطابلا عجري نأ لمتحي دقو ٠ كلذ

 هب نيلهاجلا ٠ قح ىف نطاب « نيملاعلا قح ىف رهاظ زعو لج وهو + هب

3 22 2 
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 نوب قزاجاوب عاصم ىهربلاو ,:,انوميم نيركوبارسغملا لاق 2 «٠ تن 1 1 م 2 1 ص ١ ع
 ٠. اهل هقلخب رب ال عو لج وهو ٠ نيعيطملل اهقلخ ىذلا وهب زعو

 دج د

 ١ م

 لف هماعتا .عجدي ؛ ئذلا باوتلا » . >: احا عم اوباماتمالا لاق
 »4 .تاعاطلا: مازتلا ىلا عجزو « نيبنذللا نم .درارسأ دقعو لح نم

 : 133 هيعلاو» فلا ةيوتلإ اي للا

 هتبوت لوبقب زو لج هللا ىمس هتبوت هللا ليقو « هبنذ نم فلس امع بات
 لوبقي هيلا يلاعت هل وجو : مهتلابرلا ىلا عجب نّيح هبعلا نذل“ اباوك
 اية ا عع ١ ةنوتلا

 0# ظ

 214 .نيلطسققلا ابحي هللا نأ اولطسنلاو 8: :.ىلاعت هل لاق ٠ لدصع اذأ
 #1 * ناج اذا طسقو [. 5 تارجحلا ]

 5 وظساقلا نيا : ئلاعتشا لاق 1 5 نيركوبارسغلا لاق ش

 . بلسلا ةرمه طسقا ىف ةزمهلاو ع ١6 نجلا ] ©« ابطح .مثهجل اوتاكف
 هنآل « هماكحأ ىف لداع زعو لج .ئرابلاو ٠ لدعلا تبث روجلا بلس اذاو

 زيسعو لج ىرابلاو. ٠ لدع كلمي اميف فرصتملاو ٠ كلمي امف فرصتم
 مهدتاكيس ىلع مهررقو « مهلامعأب :مهذخأ ةمايقلا موي ةدابع يلع. مكح اذا
 زعو لج وهو ٠ الئتف مهملظي مل هنأب أوققحتيو اولمعي ىتح ؛ مهتانسحو

 لاق +٠ ماكحالاو ناقتالا تاثيه متأ ىلع ملاعلا قلخ. نيح هقلخ ىف لداعلا

 له « رصبلا عجيراف : :توافح نم نسحرلا قلك ىف ىرشنام:) ؟ ىلاكت للا

 [ ”١كلملا ] « روطف نم ىرت

 ع +
 نيك



 :٠ ىداؤلا هانعم رونلا ': كاعئاوباماتغإلا لاق 6 3

 ةداعلا هللا قرجل دق رونلا ناك اان . ابومم نيركوبا لاق

 داعه رونلا .ناكف ٠ تيأر رونلا ىف تناك اذاو ٠ . ةداعلا ىرج ىف رت
 لوقعلا .قلخب هنآل « قالطألا ىلع ىداهلا وه زعو لج ىرابلاو ٠ اهيلا
 ىلا قطانلا ريغ ناويحلا اضيأ ىدهو ٠ هريغ نع ناسنالا اهب زيمتي ىتلا
 ميهفذرعيل مهيلا لسرلا لاسراب قكالختلا:ىده مث ٠ هشياعمو هحلاصم

 ... +. ةرخآلاو .ايندلا ىف اهب نودعسي ىتلا مهللم مهل زيميو مهعئارش

 2 دلع دنع د

 5 عدبمللا وه. ليق ٠ عيدبلا 2  :كقاعلاوباماتمإلا لاق

 ش | 00000 هر ىذلا وت ' ليقو

 ' عدبملا ا ل ناك اذا :"بومي نيرك .وبارسغملا لاق

 ةسفرا اذاو ٠ لعفلا ىلع ةردقلا ىلا وأ ؛ لعفلا ىلا هعوجر فخي مل

 . ,ئفثلاو هيزنتلا ىلا: عمار وهف هل ريظت: هلا ىذلا هب

 7 3+ ذا

 : دشرملا وه : ليق ٠ ديشرلا » :٠ فكاعئاوُباماتمالا 53

 .© صقنلا تامسو تايندلا نع ىلاعتملا وه : ليقو * ملاعلا وه ليقو

 ع 0 ا
 ؛ عع ىنعمب ةيقرلا ناك اك < اسوس وس

 7 تامصم يعاب اولا سو سف ولا اوم

 م47



 ىلا ةعجار .عئارشلاو + معئارشلاب مهيلا .لسرلا هللا لاسراب وه دابعلا

 نوكيف ٠ 'ىبنلا تاوصأ قلخ ىلا عجري نأ لمتحيو « زعو لج هللا مالك

 نأل 6 كلذك ملامعلا ىلا فرض اذاو ٠ لاغعفألا تاقفسص نم

 ؛ اهدادسو رومألا باوص ملع نمل نوكي امنا انقح ىف داشرلا

 « اضيأ نيب هناف ؛ صقنلا تامسو تايندلا نع ىلاعتلا ىلا فرض اذاو

 © ديشوم نوجهرف رمأ امو 72* ىلاعت كلا لاق ٠ .صقات هخرلا ريغ نال

 [ ةذ1/ نوه

 د 3
 + ا يصدح |

 دقو + ميلحلا هانعم روبصلا » .: ناعم اوباماحمإلا لاق !

 © ةريسقت قبض

 مظع اذهلو « ملا انقح ىف ربصلا , نومهم نيركوبارسغم ا لاق
 ردخعب مهرجلأ نورباصلا ىكوت اصتأ ١# : ىلاعت هلل | لاق : هيلع باوثلا

 دبالو ٠ هرهاظ ىلع مسالا لمحي نأ زوجي الف [ ٠١ زمزلا ] « باسح
 ٠ هريسفت قبس دقو ٠ ملعلا ىنعم ىلأ هقرص نه

 لصف

 ىف

 هجولاو نيئيعلاو نيديلا

 نيديلا نأ ىلا : انتمثا ضعب بهذ » ؛ ىلاع م اوباماتمأإلا لاق

 اهتابثا ىلا ليبسلاو - ىلاعت ب برلل ةتباتث تافص « هجولاو نينيعلاو
 ةردقلا ىلع نيديلا لمح اندنع حصي ئذلاو ٠ لقعلا ةيبنق نود عمسلا

 « دوجولا ىلع هجولا لمحو رصبلا ىلع نينيعلا لمحو

 الا



 لمحملا ىلع ظافلألا هذه لمح 5 بومم نبرككوتا غم لا لاق

 دل بجت ةفصب الآ فصتيال زعو لج قرابلا نآل ٠ حصاو قحلآو ئلوأ رخآلا

 , .تاقداملا :ثدحتو :تادوجولاا دجوت اهب ذأ زعو لج ل: ةبجناو ةردقلاق

 هل تبث نمل الا < ةيهلالا تبقت ال ذا زعو لج هل بجاو دوجولا كلذكو

 ٠ قبسام ىلع ٠ هيلع هدض ةلاحتسال ىلاعت هلل بجاو رصبلا كلذكو دوجولا
 لاجم الو عمسلا قيرط نم الآ ملعت ال تافص تابثاب مكحتلا امأو

 بترت امو ٠ زئاج عرشلا نال ٠ هل هجو ال ديعب رماف « اهتابثا ىف لقعلل
 ىلاعت هللا تافص ىلا زاوجلا قرطتو ٠ زئاج اضيأ وهف عرشلا ىلغ
 نع هزنتم ميدقلاو صصخسم ىلا رقتفم زئاجلا نأل ٠ لاحم هتاذي ةمكاقلا

 ١ نصل

 نة

 ةدعمسلا تافضلا هذه تبثأ ئمو » . : كاعئاوباماتمالا ىق

 هلوقب لدتساو لوقعلا تالالد هيلع ٠ تاذلا ىلع ةدئاز اهنا ىلا راضو

 تربكتسا ؟ ىديب تقلخ ا دجست نأ كغنم ام ف ::سيلبا خيبوت ىف ىلاعت
 تاعدتبملا ةلمج ذا ٠+ ةردقلا ىلع نيديلا لمحل هجو الو : اولاق [ "© ص )3

 ٠ صيصختلا ةدئاف لاطبا كلذ ىلع لهجلا ىفف ٠+ ةردقلاب ةعرتخم

 نوكي وأ ةردقلاب الا عقي ال قلخلا نأب تق لوقعلا ناف + ديدس ريغ اذهو

 « ةردقلا ريغب مالسلا هيلع مدآ عوقو داقتعال هجو ذاف « ارداق رداقلا

 ىلا ىتأت اهتغل ةمكحب برعلا : كوهم نسر كدوبأ غلا لاق

 اهتاياغ ىه ىناعملا نم ىنعمل تعضوو « روصب تروص ىتلا ظافلألا
 ٠ اهمالك ةعارب نم اذهو ٠ ةداغلا نع ةرابع ةروصلا لعجتف « اهنم دارملاو

 « ةرهاظلا هتروص هيلع علخن مل اناف + دسأ هنأ : عاجشلا لجرلا ىف انلق
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 : انلق - دسأ اذه : انلق نيح اناكو ٠ ةنطابلا هتروص هيلع انعلخ امنابو
 ةنآ ديلا نا : سانلا ضعب لاق ىتح ٠ شطبلاو اهب فرصتلا ىه امنا : اهتياغو ٠ صوصخم بيترتو + ةرهاظ ةروص اهل ديلا كلذك ٠ مدقم اذه
 . ديلل ةردقلا نع عرشلا ربعو ٠ ةلآ لكل ةلمعتسم تناك ثيح. نم تآلا

 , ةردقلاب الأ عقيال قلخلا نأ اههقادبب تضق لوقعلا نا : مامالا لوقو
 ةنسلا لها ناف .٠ مالسالا ءارآ نيب عمجلا اذهب دارأ رداقلا نوكي وأ
 :لزةعملاو ٠ ةردقلاب الا عقيال قلخلا نا : نولوقي « تافصلا نيتك
 حصي الو ٠ ارداق رداقلا نوكب عقي قلخلا نا : نولوقي تافصلل نوفاثلا
 ةايحلا نأكل + كلذ حض امل قلخلا عوقو ةيضتقم ادرجم ةايحلا انضرف ول انا ىرت الأ ٠ نيتقيرطلا نيب اهل ةثلاك ةقيرط ىلع قلخلا عقي نأ ادبأ
 ةردقلاو « هفولعمب قلعتملا ملعلاك « قلغتمب ةقلعتملا ئئاعملا نه تسيل
 . تافصضلا رئاس كلذكو ه اهدارمب ةقلعتمللا ةدارالاو © اهرودقمب ةقلعتملا
 . قلخلا اهب عقي نأ حصي مل قلعتلا ةايحلا ىف حصي مل املف

 نأل كلذ حصي مل « ملعلاب اقولخم ٌقولخملا نوك انردق ول كلذكو
 هقلعت : ركؤم ريغ ملعلا نأ ىلع كلديو ٠ رثؤم ريغ ملعلاو ريثأت:قلخلا
 هتافضي وأ زعو لج ىرابلا دوجوب هقلعتك « .ليحتسملاو زئاجلاو بجاولاب
 كلذ ىفف ٠ اهل دوجو ال ىتلا « ةمودعملا تاليحتسملاب هقلعتو « ةميدقلا
 ىف ريثات سيل ةدارالا كلذكو ٠ ركؤم ريغ ملعلا نأ ىلع ليلد ىوقأ
 تافصلا ىف لقعي هلو ٠ تقولاو ةئيهلاب هل اهضيصخت اهل امئاو ٠ دارملا
 . ةردقلا ريغ ارثؤم ىعدا نمف ٠ ةردقلا الا < قولخملا ىق رثؤت ةفص
 . نقدي امي هاج. هقق

 مدآ نأ : مانلق ام حضوي اممو » -, لاعئاوباءاتمإللا لاق"

 كلو. ٠ .قيقيلاب قّتختا نم هب صصبصخ امي دف هجسي نأ ق حتما ام 88
 :اعابتا دوجسلا. مزل. امئاو .٠ لقعلا .بجوم ىف < هب' ىفتقم هيلع قفتم
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 مالسلا هيلع مد6 ناب عطقلا ققحم لك ىلع بجو نذاف ىلاعت هللا رمإل
 دوجسلا ءابفتقا ىضتقي ةّيآلا رهاظو + نيديلاب قلخ هنأل ء هل دجسي م
 نذا كورتم رهاظلاف ٠ ةيآلا هتنمضت امب مالسلا هيلع مدآ صاصتخال
 ظ ظ « ةردقلا قلخلا هب عقي ىذلا ناب ضاق لقعلاو

 ىنعمب هربخو « هيهنو هرمأ « هللا مالك ىلا عجار هلك فيلكتلاو ٠ فيلكتلا
 دوجسلا ناك ولو ٠ ةصاخ ٠ .مالكلاب الا فيلكتلا نوكي الف ٠ هيهنو هرمأ
 ذأ ٠ ةنجللو ةاروتلل دوجشلا بجول ؛ معازلا معز امك نيديلاب قلخلل

 © هديب ةاروتلا كوكو 1 عهنيجلا عسا نأ » : رمالا ىف ترو .ذف

 امهل دجسي نأب ةنجلا الو ةأروتلا قحتست ,مل املف « هديب ةنجلا سرعو
 مل كلذكف ب رمآلا ىف ءاجأ امك  ىلاعت هللا ديب ناتقولخم امهنأ. عم

 قحتسا امئاو ٠ ديلاب قلخ هناب « هل دجسي نأ مالسلا هيلع مدآ قحتسي
 مكح ال ةدارالا تناك اذاو ٠ هل اودجسي ناب زعو لج هللا دال وسل
 + فيظتلا . يرق مكحم ةردقلا نوكت نأ .ىلوأو ئرحاف « فيلكتلا ئف اهل

 ع #

 دابعلا ضعب ميركت ىف دعبي ال مث » ..كاعلاؤباماتمإلا لاق .
 هنئاف + ةريثك ىلاعت هللا باثتك ىف كلذ قئالغتو + ركذلاب صيصختلا ىف

 فاضاو + كلذب .اهل ا الو" « ةمفت ىلا ةبعكلا فاضأ  همسا زع

 6 كلم ةفاضا ىلا .ميهتنت كاي * هسفن ىلا ةيدوبعلا ةفصب نينمؤملا

 « فيرشت ةفاضاو « ةفص ةفاضاو

 تاقولخملا نأ 58 :تبث امل :5 انوعم نيكو مقلا لاق

 قولخم لكف ٠ 'ةردقلا نع ةرابع ةيآلا ىف نيديلا نأو « ةردقلاب الا عقتال
 زكذلاب هفرثو مدآ صصخ. زعو لج هللا نكل « ةميدقلا ةردقلاب رودقم

 ينحل



 ةقاضألاب ةنعكلا ذاعو لج صضخخ انمك ٠ قلخلا  ئف هكراشي ام تاقولخملا نم

 ملغت نحتو © هللا تيب ةنبغكلا » : نيملسملا عامجلا لوق نئف © مسفن ىلا
 خلا ض ةقان ىلاعت ضصصخ. :كلذكو + زعو لج هلل كلم قولخم لك نأ
 عم [ "١7 سفشلا ] « اهايقسو هللا ةقان » :'ىلاعت هلوق ىف هيلا ةفاضالاب

 قلخلاب صتختال اهنأ امك ؛ تاكولمملا رئاس نم كلملاب صتختال اهنأ
 « للا اربع اهي برشي ائيع » : ىلاعت هلوق امأو ٠ تاقولخملا رئاس نم

 2« باهشو بهشك دبع عمج نوكي نأ لمتحي « دابع » [ 5 ناسئالا ]
 '« دابع » نوكي نأ لمتحييو “+ فيرشت ةفاضا ىلاغت هللا ىلا مهتفاضا نوكتف
 ىلاسفغت هللا ىلا مهتفاضا نوكيف « ءاعرو عارو ماينو مئانك دباع عمج
 . هللا اودبع مهنأل + لوعفملا ىلا لعافلا مسا ةفاضا

 رئاس نأ امك زعو لج هلل قلخب وهو مالسلا هيلع ىميع حور كلذكو
 انيبن ىلع  ىسنعل افيرشت هسفن ىلا هفاضا مث « هلل قلخ. قئالخلا حاورا
 غ و41 ءايبتألا ] « انحور. نم اهيف انكفنف » : هلوق ىف . مالسلا هيلعو

 هحسمو ىلوألا ةالص : هنع هللا ىضر مامالا اهركذ ىتلا ةفصلا ةفاضاو
 « ءامسأ تافصلا هذه اولعج مهناآل « بوتجلا جيرو رويدلا حيرو عماجلا
 لامو هيز مالغ كلوق ٠ ىه كلملا ةفاضاو ٠ فوصوملا اهيلا اوفاضآو
 ةقاضاو ٠ نيروكذملا ىلا هتفاضاب كلذو + لاملا كلذ تصصخ « ورمع

 اكرتشه لواآلا مسالا نوكي نأ هعمجي ىذلاو ٠ هركذ قبس ام وه فيرشلا
 ٠ مدقتام رئاس نودرفي مك « ىناثلا مسالا ىلآ هتقاضاب هريغ عم

 دل د

 رسكذ ىلع ةلمتثملا ةيآلا اماف » ,ىلاعئاوباماحتماإلا لاق 5 5 5 وجا رس ًَ 6
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 نع ءابنألا ىف ىلاعت هلوق ىف كلذكو + اقافتا رهاظلا ةلازمف نيعلا

 نيملسملا نم دحأ تبثي ملو [ 14 رمقلا 3 « اننيعأب ئرجت » : عون هنيقس
 طوحملا ناكملاب انم ىهو ىرجت اهنأ ةيآلاب ئنعملاف + ىلاعت هلل انيعأ
 < عمسمو كللا نم قارم انالق نآ : لاقي « ةيياعرلاو ظفحلاو ةءالكلاب
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 نيعالاب كارملا : ليقو ٠ هثياعر هقنكتو هتيانغ هلغوحت ثيحب ناك اذا

 زا هللا ىلا تفزكآو :١ «٠ والا يف تربفلا ئتلا نيعالا ةيآلا هذه ىف

 *« ثيعب اذه + أكلم

 ىلع ةعوتضوم نيعلأ تثاك اه ةلوعم تركموأرسقلل لا
 وه ىذلا كاردالا نع ربع +« 5 كاردالا اهتياغ ناكو + ةروصو ةكيه

 ملعلا ىف نوتباشلا همهفيو نولماعلا هلقعي ىتح « ةروملاب ةياغلا

 ناو « ةياغلا وه ىذلا كاردالا ىلع نيعأآلا انلمح نا اذه « نوخسارلاو

 هلوق ىف ةروكذملا ىهو ٠ ضرآلا نه ةرجفتملا ىلع نيعألا انلمح

 ٠ اهيف عفترم لاكشآلاف [ ١١ رمقلا 1 « انوينع ضرآلا ائرجفو » : ئلاعت

 د6 د

 هجو ىقبيو » : ىلاعت هلوق امأو » : ىلا ع,ئاوباماتماؤلا لق

 دعب ءاقبلاب ضتخت ال ذأ © ةفص ىلع هجولا لمحل .- هجو الف © كير
 .٠ ةمبحاولا ةيقابلا هتافصب ىقابلا وه لب + ىلاعت هلل ةفص قلخلا ءانف

 ىتلا ةبجلا هجولاب دارملا : ليقو ٠ دوجولا ىلع هجولا لمح رهظالاف
 , دافع هلا جرف كلذ تكق : لاقي 2 نئاجت كلا ىلا برقتلا اهي ارو
 هد دري اهلك نأ ةياآلاب ىنعملاف + ىلاعت هللا رمأ لاثتما ةهبجل هانعم

 « طبحم ىلاعت كلا هحو هب

 نع :ىنكتف ميظعلا مظعت برعلا : دومبم نيركبويا ىغللا لاق
 اذهل « ثلا كمرك ١ مهدارمون ٠ كتريفخ هللا مرك : ديسلل نر وقي ٠. ةمسأ ,

 ؤحاارأر اذا: :٠ منساقلا وبأ. : نولوقيف" « .مسالا ركذل ابوص ةياتكلا تعضوأ :

 0 قاع 5 يل .* كي نأ ةمسالا فيرتشت

 ل
 ( داشرالا حرش ٠ م )



 قلعت اذلا هتزيم :هب نايتال ام دصق تق هجولا آذبه بوك اذه ىلع

 انيك وهو ٠ ,ماركالاو :لالجنلا وذ كبر, هجرو ىقبيو : ,ىتعملاور م ركذلا
 رئاس .نود :ئلابعت. هلل تافص نم ةفصي صتخيال ءاقبلا نأ : مامالا لاق

 ٠ كاقبملا زقاسو كتاّذلا' دوهبؤلا نسعي: دوجولا ىلع لمح اذاو ٠ .ةتاقص

 برِبقتي ىتلا ةهجلا ىلع هجولا لمحي نأ نوكي نأ لاق امك نسحتي دقو
 ىقبتال « اضارعا تناك.ناو ةحلاصلا لامعألا نال ء زعو لج هللا ىلا اهب

 دقو © قانا برقتمللباوقلا نم نْعَو لج للا رحما ام..نأق * .نيئامز
 ( 23 فقيكلا 3 «"اباوق كبر هنع ريخ :تاحلاصلا تايقابلاو 3 : ىلآعت لاق
 ع هلا الا هلا الو « هلل دمحلاو « هللا ناحبس : فلكملا لوق هئاب كلذ رسف

 ؛ اهب قطنلا ىضقنا اذاف + اهب قطتلا نامز الا ةجوتالا ىهو. + ربكأا هللاو
 : 'اهرجااو اهباوف ىلا مهلار ءاقبلا نكلا٠ تمدع
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 وصحت انياحصا .نم كلبي نيو 23 كاما ونارباتعإلا لاق
 لمعجي نأ همالك قوس همزلا ©« تايآلا هذه رهاوظب تافصلا تاتا

 ناو « رهاوظلاب اكسمت + تافصلا نم :بنجلاو ءىئجئاو ءاوتسالا

 اميف ليواتلا قيرط اضيأ دعبي مل « هيلع قذتي اميف اهليوأت غاس

 « ةذاتركذ

 هللاباتك ىفتاهباشتملا عوقو . بومم نسر كوبا سغملالاؤ

 تاجرد اهتفرعمب ئلعيل « رابتخاو زعو :لج هللا نم ءالتبا زيزعلا

 لاق -دقف كلذ ركننالو ٠. ءالهجلا اهيق لز ناو « ملعلا ىف نيخسازلا

 لذي اعمو [ ؟5 ةرقبلا ] « اريثك هب ىدهيو اريثك هب لضي » : ىلاعت

 زعو لج 'ىرابلا هيزنت ئف ةدراولا ةيآلا نأ : رابتخاو ءالتبا اذه .نأ ىلع

 سيل 7: ىلاعت هلوق وهو ٠ هباشتملا اهيف عقو تادوجوملا رئاس ةلئامم نع

 كلذ قدأ « ةيآلا هذه رهاظو انكرت ول انأل ع ١١ ىروشلا ] « ءىش هلكمك

:1 | 
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 نكي تح ةدئاز.ا4 مش لكك نيل » : نلاعق لوف يف افاكلإ نأ اوملع ءاملعلاف ٠ ءايشالا.ةلثامم نع لاعتم زعو لج. هللإو ٠ هلل لئملا تابقا ىلا
 : ٠ ماسسجلا, ةهياشمو .ميسجتلا : مدي مىداج اهتم. زهظي .ىتلا ةلكشملا رعاوظلا ةذه,:تدزو اذإف دوصقملا ضرغلا وهو ءىش .هلثِم سيل ريدقتلا
 ؟ زعو لج هلل اهبلع..مليي مآ ليؤات ىلع لمحي له كلذ دعب فلتخي مث « رهاظلا كلذ ىلع لديام_ دقتعي لأ ملسم لك ىلع قحف

 « رهاولظلا نع بارضالا ىلع انكو » 5 اى اويااتمإلا لاغ
 ٠ ةمسحملا عاعرلا ةيوشحلا اهيلا حاورتسالاب ٠ ةئسلاو باتكلا ىف اهنم لمج ىلا ريشتسف ©« ضرع اذاف

 « ضرألاو تاومسلا رون هللا » : ىلاعت هلوق هنع لاسي اممق
 دوصقملاو + هلالا وه ضرألاو تاومسلا روث ناب لوقلا مالسالا ىلا متنم زيجتسي الو ٠ ضرأآلاو تاومسلا لهأ ىداه هللا هانعم : ليق [ 5 رونلا ]
 لاشمالا هللا برضيو : لاق ٠ لئاق نم زع هئاف ٠ ةيآلا قايس : هانلق امب قطن دقو ٠ لامجالا ىلع كلذب ىهف + لاثمألا برض : ةيآلا نم
 ش [ *ه روثلا 3 « سانلل

 هلا هلدج نقلا نأ مدقت مدق >> . نومم نير كيوتارسغملا لاَ
 لصاحلا نأ ىرت الا ٠ تاكردملا كاردا ىلا اقيرط ةداعلا مكحب زعو لج
 املق ٠ ةداعلا مكحب كلذو ٠ ءايض ىف نئاكلا هكردي ناكام كرديال مالظ ىف
 هلا اتفرع « معلعلا ىلا اقيرظ كاردالا ناكو كاردالا ىلا اقيرط روتلا ناك
 نونلا ةلزنمب ةققحملا تامولعملا انل هفيرعتب انل هتياده نأ زعو لج
 كلذف « اهلا ضرآلا راونأ داقتعا فاو ٠ تاكردملا كاردا ىلا لصوملا
 ناو « ريخلا لعاف وه رونلا نأ نوري نيذلا ةيوناملا * سوجملا لوخ

 6 ف 1 :
 او
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 حرص دقو



 وهو ٠ هالأ وه روثلا نأ ملسم دقتعي فيكو « رشلا لعاف وه مالظلا

 ؟ ماسجالا تافص هيلع ليحتسي زعو لج ىرابلأو ىفاوه مسج

 هناكف « لاثمألا بريض اهب دويغقملا مامالا ركذ امك ةيأا نا مُك

 ىلا مكل ىداهلا روتلا لثم رعو لج هللا ةياده لثم : لاق زعو لج

 [؟"6 رونلا] ©« سانلل لاثمألا لا برضيو ١ : لكئاق نم زرع هلوقو « مكتاكردم

 ظ داع دنع د

 : ىلاعت ةلوق .هنع لاس امو » ٠ :نكالزوكاربابوالا لاق

 ىنعم سبتلي الو [ 01 رمزلا ] « هللا بنج ىف تطرف ام ىلع اترسحاي

 بنجلا لمح مالكلا ماظتنا ىف هجتي ال ذا + ىبغ رغ ىلع الا ةيآلا هذو

 ىلع هجولا لمح الا هجو الف ٠ طيرفتلا ركذ عم + ةحراجلا ريدقت ىلع

 لاقي ارذلاو بانجلا بنجلاب داري دقو ٠ اهذخامو ىلاعت هللا رمآأ تابح

 سيلو ٠ هبانجب ذئاع ٠ هبنج ىلا ذئال + نالف ةياعرب شوتحم نالف

 بنجلا لمح نالطب ملعن عطق ىلع لب ليواتلا براضم نم هانركذ ام
 « ةحراجلا ىلع هيلا طيرفتلا فيبضأ ىذلا

 نسحاو ٠ هيف لاكشا ال نيب .اذه : بومم نبركبوباسغملا لاق

 ىف تطرف ام ىلع اترسحاي : اهب دارملا نأ : ةيآلا ليوات ىف ليق هجو

 « ردصملا عضوم هعضوو مسا وه ىذلا بئجلاب ءىجو ٠ هللا رما ةيناجم

 :  ىعارلا لاق امك ٠ ءاطعالا حعضوم ءاطعلا نوعضي امك

 ىنعا توملا 6 در ] دعب ارفكا
  '؟ اغاكرلا ةكاملا :كئاظع دعو

 هلامعأو  مضلاب - هتيحل ديز :نهذ نم ثبجع : .برغلا مالك نمو

 ٠ .ردصملا لمعي امك مسأ وهو ٠ ةيحللا ىف

 أ «د 00

 : ىلاعت هلوق هنغ 'لاسي' اهموا» ذ كاغئاؤئاماتمالا لاق ظ

 لاوهأ نع ءابنالا ةيالاب ىنعملاف 1 48 ملقلا 3 « قاس نع قشكي موق
 مم



 دج اذاو مهلاكنإ نم .نومرجملا هيلا عقدي امو اهلاوحأ ةبوعصو ةمايقلا

 4 ءاضغبلاب نيعألإ تحدتحو « ظيغلاب رودصلا ترعتساو « برخلا ىف رمألا

 نيل تريخلا تماق دق : ليق « عراصملا تمحتلاو « فونآلا تخمثتو

 : « ليصحت وذ.هحراجلا ىلع قاسلا لمح. لحتني الو +. اهقاند

 عضو :برعلا .مالك .عئادب نم ؛ فومه نبركبوثارسغم ا لاق

 + هقاس نع فشكيو هل رمشي هرمآ ىف دجملاف ٠ ةياغلا ىذ ىلع ةياغلا مينبأ

 ١ : رعابشلا .لاق ٠ امزاح ىمسالو « ادجم دعي مل كلذ لعفي مل نمو

 لمتشم دعسو. دعس اهدروأ

 (1) ؛ليقلا .هذعب ورق“ ذل دعسأي
 ىلع علق © رفألا ىف :نقوهتلاو دجلل ةديه .ىأسلا فقفك ناك اهل

 ىف دج هنا : كلذب دارملاو + هقاس نع فشك : ليقو - ةدبملا مسا ةياغلا

 ٠ هيف ضهنو هرمأ

 : ىلاعت هلوق هنع لأسي اممو » . ىلاعلاوُبارماتمإلا لاق

 : ىلاغت هلوق كلذكو [ 38 ىجفلا 1 6 افض افص كلملاو كبر ءاجو »

 « ةفقئالملاو مامخغلا نم للط ىف هللا مسييتأي نأ الا نورظني له >»

 نع هللا .ىلاعت  لاوزلاو لاقتنالا ءئجملاب ىنعملا سيلو [ .؟١ ةرقبلا ]

 ةئاضقو. كبر رمأ ءاج ىأ « كبر ءاجو » : هلوقب ىنعملا امئا. كلذ
 رمآلا ىذب رمألا .نع ريبعتلا .مئاكلا عئاش نمو ٠+ لدعلا همكحو لصفلا

 سيلو + ةاوس. نم لطب ريمأآلا ءاج اذا :: لاقي ذا ء ميظعت .ةدارا ىف

 ليؤاتلل ناك اذاو < ةرجاوزؤ ةزؤمأ:دقاون'لانصتا دارملا لب هلاقتنا ضرغلا

 >5.“ ةةضكلا نفعم نق * :لبتلا_ كروت-هعشاو اذكط ام“(



 ىضتقي ام ىلع ةيآلا لمحل ىنعم الف < بهس درجم ناكماللو « بحر لاجم
 ثدحلا هلالد تبثت

 زعو لج ىرابلا هزنت مدقت دق : نومم نيركيوبا غم لا لاذ“
 تماق ىتلا ماسجالا ثدح. ىلع لذت ناوكأ لاقتنالاو ىجملاو - هثدحت تمعيوي»ام ليحي همدق :تويكو © هدوجو وح ثداوحلا تافص نع
 لمحم اهل بلطي .6 لاقتنالاو جملا ىلع ةيآلا لمح. لطب اذاف .٠ اهب
 : كبر رمأ ايو : ريدقتلا نا مامالا لوق ىتعمو ٠ هيلع اهلمح. غوسي
 لاقتنا نم ةلاحتسا دشأ هيلع لاقتنالاف « ةفص وهو ميدق رمألا نآل ؛ مالكلا نم وه ىذا نمالا هيب ةارملا' سيلو + هقلخ. ىف هيضتقي امو هئاشا ديري
 ةف صلاو « ةقص .هنوك هلاقتتا ليحيو 6 همدق هلاقتنا ليحي ذا « تاذلا
 : هاوس نم لطي ريمآلا اج آذا : نولوقي اوناك اذاو ٠ ةفضلا لمحت ال
 ىف كلذ ضرف اضيآ ركتيالو « ريمآلا لاقتنا كلانه ضرفي نأ ريغ نم
 ٠ ٠ زعو لج هللا قح

 ةضراعم هب ءانتعالا بجي اممو » . ىلاعئاوُبارماتماإلا لاق ظ

 ليؤاتلا كلسم اوكلش اذا ىتح ٠ اهليوات ىلع نوقفاوي تايآب ةيوشحلا
 هلوق : هب نوضراعي اممف « عزانتلا هيف اميف ليواتلا كلذب اوضروع
 كلذ ءارجا اومار ناف [ ؛ ديدحلا ] « متنك امنيا مكعم وهو » : ىلاعت

 شرملا ىلع ءاوتسالا لمح :ىف مهرارصا دقع اولح « رهاظلا ىلع
 هلوق اولمح ناو. + لقاع اهب .ءوبيال حئاضف اومزتلاو « هيلع نوكلا ىلع
 ىوحن نم نوكي ام » : هلوقو « متنك امنيأ مكعم وهو » : ىلاعت
 <« رومألا تايفخب ةطاحالا ىلع [ ؛ ديدحلا ] « مهعبار وه الا ء ةثذاث
 « فاك نترقلا -رهاوظ ىف ندقلا اذهو ٠ ليواتلا اوغوس دقف

 اننا



 مهتكست .ىآلا .هذهب مهتضراعم . ؛ نوم نيركيوبارسفم لا لا

 كلذ مهعنم اهرهاظ ىلع ةلومحم ةيآلا هذه نأ اومعز نا مهنأل « مهمحفتو

 ٠ لاحم وهو ٠ نيتاكم ىف ءىثلا نوك ليحتسي ذا + شرعلا ىلغ هنأب
 ليوؤأت راكنا مهنم .حصي ذلف ؛ ةيآلا هذه ليوات نم مهلدب نكي مل اذاو
 :٠ اهوفك

 دلع داع د6

 اهب اوكسمت ىتلا ثيداحألا اماو » , ىاعئاوّتاماتمالا لاق

 انكلو + اغئاس ناكل اهعيمج :نع انبرضأ ولو ٠ ملعلا ىلا ىضفتال < داحآف

 « حيحصلا ىف اهنم نود ام ليوات ىلا ءىمون

 ىلا عرسيال نا ملاعلل ىغبتي : نومم نيركيوبا سغملا لاق
 ةايرام' ىلا عراتستا ذأ ةنألا ةعريسي تيفح لسكا ليات
 هنود له فرعي ىتح فقوتي نأ هقح نمف ٠ حيحص ثيدحلا نأ مهوأ

 زعو لج هللا ءاش امب ميوقلا عرشلا اذهو ؟ هونودي مل مأ ةحصلل نوطرتشملا
 ةفآ لك نيج نرخ هرارمتساو اشم تزع ةدارآو هظقحا نم

 ٠ عقوتت ةثداح- لك نع هامحيو أرطت

 هيلع هللا تاولض ادمحم ثعب امل زعو لج هللا نأ هب ءانتعالا نمف

 مكحو ىلاعتو كرابت هللا ءاشو « ىمجعلاو ىبرعلاو رمحألاو دوسألا ىلا

 هللا ىقر ناملس ناكو ٠ سرفلا هيف لخدو ٠ هيف مجعلا نم ريثك لخدي نا
 ٠ مهقباس هنع للا ىضر بيهص ناكو ٠ مورلا هيف لخدو ٠ مهقباس ةنع

 ريغو « ريربلاو بلقصلاو رزخلاو مليدلاو كرتلا نم هيف لخد ام ع

 ناسل ىلع ادئاع نيدلا ىف مهلوخذ ناكف + ممالاو لايجألا نم كلذ

 اوسرحيل الاجر زعو لج ماقاف ٠ فيرحتلاب هيلع ايضاقو « داسفلاب برغلا

 مالك رئاس هيلع ىرجي ائوناق اوئئقيو ناسللا ظفحب اوفلكتيو نيدلا

 اننا



 1 : هلوق ىف ىلاعت هللا هدعو ىذلا دعولا قدص نم كلذ ناكو ٠ .برعلا

 3”: حو رجهلا 1 © نوظفاحلا هل اناو نكذلا انلزت نحت اقآاد»

 « هلل نيتفتم الو ثيدحلل نيظفاح ريغ لاجتر عرشلا' ىف ارط كلذك

 ىلع ءارتجا « لم هللا لوسر ىلع ثيدحلا .قلتخي نم ..مهتيب ناك ميرو

 رانلا ءوبت ىف هلم هللا لوز طع دراولا ديعولا ىلع امحقتو زعو لج هللا

 - كلذ لعف نمل

 ريغ نيبو « ةقثلاو لدعلا نيب اوزيم الاجر ٠ لجو زع هللا ضيقف

 - ٠ مريع نم.ةقثلاو لدعلا زيمتيل لدعلا

 لبصهأ نودرتو قولا بع نودوذي مالسالا لوأ ىف رمآلا ناك كلذك

 ٠ .ميلآلا باقعلاو ديدشلا باذعلاب عدبلا

 ناقو + كولا ,ىقا ةعدبلا تناك ضابعلا ىقب .مايآ تناك امنلف
 نيذلا ةمثألا دنع تناك املف نآرقلا قلخب لوقلا ىلا وعدي « نوماملا »

 نوعفادي الاجر هللا ماقأ ٠ مهيلع جورخلا نكمي ملو عدبلا لهأ نودري

 صه ٠ هداهج قح هللا يف نودهاجيو عدبلا نع نوفرصيو نيدلا نع

 . يتح « غيزلا هيف نوعفاديو لطابلا لبهأ نولضاني اولازي ملف ٠ نوملكتملا

 ا ءانتعالا نم هلك .اذهو ٠ همتإو عرشلا لمكأو ني هلأ رهظأ
 ٠ ىقينحلا نيدلاو ميوقلا عرشلا اذهب

 تورام وهو لورنلا ثدج اهنمل م :.كاعم اوتاماتمإلا لاق

 ةلسيل لك ايدلإ ءاهس ىلا ىلاعت:هللا لزني ه : لاق هنأ يي ىبنلا نع

 ؛ .هل رفغاف رفغتسم.نم..له ؟اليلع بوتافبئاتنرم:له : :لوقيف .+ .ةعمج
 .:ىلع لوزنلا .لممجل هجو.-إلو : .ثيدحلا 6: ؟ هل .بييجاف٠ عاد نم ؛له

 , توعنو ماسحألا . كتانص دو كلذ ناف. . هريغ .لغشو ناكم. خيبرفتو لوجتلا

 1 مآ 3 8 + امهدجأ ٠ ضيقن , يفرب يلا يدؤي كلذ .زيوجتو :*  مارجألا
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 ٠ ماسجالا ثوديج ىلع ٍليلدلا يف حدقلا : .يناثلاو ٠ هلالا ثودحب

 .ةكئالملا لوزن ىلع ىلاعت هللا ىلا افاضم ناك ناو .لوزنلا لمح هجولاف

 عازج امنا » : يلاجت هلوق كلذ ريظنو ٠+ ديعب ريغ غئاس كلذو + .نيبرقملا
 .نيذسلا ءازج امنا ةانعم [ 7” ةدكاملا ] ©« هلوسرو هللا نويراحب نيذلا

 هماقم هيلا فاضملا ةماقاو فايقملا فذح دعبي الو + هللا ءايلوا نوبراحي

 .للا غابسا ىلع لوزتلا لمحي نأ :”ثْيدحلا ليوات ىف هجتي اممو

 :نايصعلا ىلع-مهرارصاو .ناودعلا ىف مهيدامت عم « ةدابع ىلع هءامعن

 نم هددصب مهام ركذتو « ىلاعت هللا تايآ ربدت نع ىلايثلا ىف مهل وهذو

 "00 ٠ ةرخآلا رما

 : لاقيف ٠ عضاوتلا ةدارا ىلع انم دحاولا قح ىف لوزنلا قلطي دقو

 .مخناو ةتيعر نِع ملح اذا « ايندلا ةجردلا ىلا هئايربك نع كلملا لزن
 . مهيلع ةأطولا دئدشت نم هنكمت عم هتوطس نم

 .قالطا : لاقتنالا هطربش نم سيل لوزنلا نأ ىلع ليلدلا نمو

 امك ٠ مالكلا لاقتتا ةلاحتساب ملعلا عم نآرقلا يلا افايقم لوزثلا
 « قبم»

 اخبو كولملا كلام وهو ىرابلا : الوم 8 دا سغملا لاق
 اؤرتجي الو « هلاؤس ىلع اومدقي ال نأ هديبع قح. ناك ضرآلاو تاومسلا
 العو لج هئكل .:, مئايصع نم مهذم دحاو ناك نم.ناك انف ؟ .ةرافغتسا ىلع

 اذا مهل رفغيو « هولأس اذأ هديبع بيجي هنانتمأ جاسفئاو هتمحبر ةعسن

 .ههس نع ةرابع زعو لج هللا.قح ىف لوزنلا عرشلا لعجف + ةورفغتسا
 اوارتجا هلو هلاؤس ىلع دايعلا مدقأ امل كلذ الولو ٠ نانتمالا مظعو ةمحرلا

 00 0 هيلع

 ا ة0باع ماكبر هلاك نصوم +! 'انهنمأ نيش ةيتزم ىلا

 نع



 - اهلزنتو « '”ةمحرلا ليزنت نع ةرابع ركذ امك لوزنلا لمتخي : دقو

 نم اهقلخي ضارعأ ىه امنا زعو .لج هللا ةمحر نأل ٠ ةيزاجم ةرابع
 ربع نكلو ٠ مهباعتأ نم اضوع * مههيفرتو مهضارما نمو دابعلا حيحصت

 ىقلت ٠ هانعم مدقت دقف نآرقلا لوزن اماو ٠ ليزنتلاب مهل كلذ لوصح نم

  ماسجألا نم مسج ليربجو ٠ هب ليربج ليزنت مث ٠ هل مالسلا ةيلع ليربج (١١ ب دل

 ظ ٠ هيلع لوزنلا ليحتسيال

 د د

 ىوري ام هنع لاؤسلا عقي اممو » : كاعئاوتاماتمالا لق

 ىذ نانحلا_لهأ رقتساو ةمايقلا موي ناك اذا » : لاق هنأ تييفلا نع

 رابجلا عضيف ؟ ديزم نم له : تلاقو « ميجحلا ىق رانلا لهاو « ميعنلا
 نب دمحم ةاور امم اذهو + ©« طق طق : رانلا لوقتف « رانلا ىف همدق

 هيف ليواتللو ٠ حيحصلا هنسملا ىف ريسفتلا باتك ىف ىراخبلا ليعامسا
 ىف وه دابعلا نم ربجتم ىلع رابجلا نوكي نأ نكميو « لاجم عسوأ
 لازتال ىهف < ةبقرت رانلا تمهلا دقو ٠ ةاتعلا ىتعا نم ىلاعت هللا مولعم
 : كلذ دنع راثلا لوقتف + اهيف رابجلا كلذ مدق رقتسي ئتح + ديزت»ت
 مهنم ربلا « قئالخلا مادقأ نآ : رابخألا روثأم ىف درو دقو + طق طق
 تتفاوت ةذاف ٠ ةدماج .ةلاها اهناك « رانلا نتم ىلع رقتست « رجافلاو
 , ةدلاولا نم مهب ملعأ ىهلو ٠ املهأ راثلا تدردزا ء اهيلع مادقالا

 لي يبنلا نع ئور ام : ةاتركذ ام ىلع رابجلا لمح قادصمو + اهدلوب
 نكممو « ظاوج < ىرظعج « ظجح « رابج ربكتم لك رانلا لما » : لاق هنأ

 نوكتو « ىلاعت هللا ملغ ىف + رانلل ةبجوتسملا ممألا ضعب ىلع مدقلا لمح
 | ©« كلملا ىنعمب مدقلا ىف ةفاضالا

 كج ىرابلا ةينادحو تتبق اذا . نومم نيركيوبا غم ا لاق

 27 ٠ لاجب ميسجتلا داقتعا دحومل حصي الو هماسقنا ةلاحتسا ملع ٠ زعو

11 



 عفقت اهئاف « نيعم وضع ىلع عقت تناك ناو مدقلاو ٠ قبس ام ىلع
 انيهه مدقلا نوكيو + راثلا مدقت ةعامج ىلع هعوقول كلذ ريغ ىلع
 نومدقي نوغرف موق نأ : ىلاعتو كرابت هللا ركذ دقو ٠ اعمجال عمج مسا

 هموق مدقي » : ىلاعت كرابت هللا لاق ٠ مهمدقي نوعرف نأو « رائلا ىلغ

 ادحاو 'رابجلا نوكي نأ لمتحيو [ 38 دوه ] « رانلاأ مهدروأف ةمايقلا موي

 هباذع ديدشت هتداراو ىلاعت هللا ملع ىف قبس دقو ٠ نيربجتملا دابعلا نم

 ريمضلا نوكيو ٠ سنجل امسا رابجلا نوكي نأ لمتحي دقو + هباقع ديكاتو

 ٠ ىتعملا ىلع ال ظفللا ىلع اعجأر « همدق » هلوق ىف

 ىلا اولواطت مهنأل « ةمايقلا موي اباذع .سانلا قحنأ مه نوريبكتملاو

 زعو لج هللا مهدعوأ دقو ٠ ةيهلالا ةبترم ىلا اوقارتو « ةيبوبرلا بصخم

 ىتادر ةمظعلا 7 : لوقي هللا نأ دتكَع هللا لوسر ركذ « كلذ لعف نم مصقي ناب

 « هتمصق امهينعزان نمف.ىرازا ءايربكلاو

 ىورام : ةيوشحلا هب كسمتي اممو » : ىلاعئاوتاماتمإلا لاق '

 ثيدحلا اذهو « هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا » : لاق هنأ لِي ىبنلا نع
 وهو ةيوقحلا:هقلففإ بم د4 لق هقف عم نآو © عاكمفلا ىف نودم ريف

 ع هللا لوسر هاهنف « ةروصلا نسح هل ادبع مظلي ناك ذاجر نأ ىور ام
 ىلع ةعجار ءاهلاو « هنروصئ ذعمدآ" قلخ هللا نا » :.لاقو ٠ همطل نع

 ىنعمو + هقن مدآ ىلع ءاهلا فرص نكميو ٠ هيرض نع ىهنملا دبعلا
 ٠ ةدلاوو دلاو ريغ نم ايوس ارشب .مدآ قلخ هللا نأ : كلذ ىلع ثيدحلا

 هللا هعدبأ لب قلخلا راوضأ ىف ردي مل تنم هنأ : ثيدحلا نم ضرغلاو

 .ليوات كرادم هيلع بعصي مل هانركذ امب طاحأ نمو + : هتروص ىلع ىلاعت
 « ثيداحألا ريكانم نم هنع لأسي ام لك

 م



 اذهل نأ نم.مايمالا هركذ ام ٠ بوعم سرج وبار سغملا لاق

 نوكدخلملا .هقرعيال «.هل ادبع مطلي ناك الجر نأ وهو ابيس ثيدحلا

 دوت نإ : امهدحأ : نيهجو دحأ الآ ثيدحلا قبي ملف + هتوتبثي الو

 اهيلع قلخ ىتلا ةروصلا ىلع وهو ضرآلا ىلا ةنجلا نم هطبهاو مدآ

 اسهر وقنا حالا« عن ةقيعأ اق قلت. رد انك: هقلتح. زققي قا يون

 :؛ نوطبو روهظ ىف ددرتو ةدالو عم الا ؛ اههابشأ الو اهلاثمأ نودهاشيال

 راوضمأ ىف هروطت ريغ نم ةئيهلا هذه ىلع قلخ. هئنأب ِهَليَي وه صخف
 ظ : قلقلا

 هصخ  مدآ نأف ٠ ةفصلا ىنعمب انهه ةروصلا نوكت نأ لمتحي دقو

 + لاق هئاكف نغو لجب هللا تافص نم. ةفص ملعلاو + ملعلاب رعو لج هللا
 ادا مج. هلعجأ ملو © ىل ةفض ملعلاو ملعلل ذداحم هتلعج نأب هتمركو

 نم مدآ هب هللا صخ. ام ىلا ةراشا اذه ىف ناكف ٠ قطان ريغ اناويح الو
 5 ليضفتلاو ميركتلا

 ىف فاك هللا مكمحر  اذهف » .: ىاعئاوتاماحمالا لاق ظ

 دسقو * ةيونعملاو ةيسفنلا ىلا ةمسقنملا ةبجاولا تافصلاب مولعلا تابثا
 ٠ ىلاعت هللا ىلع ليحتسي ام حاضيا نفلا اذه ئف مالكلا للك ىف جردنا

 ىلع زوجي اميف مالكلا الا امهدعب قبي مل ناتكرلا ناذه ٠ مرصت اذاو
 « قيفوتلا :ةنايو + .ةقتعملا مزصتي .« كلذ' زاجتبو « ىلاعت هللا

 ىلابقت هللا تافص“ نأ دقت دق + ؟ بوم نيركبوتا مغملا كو

 ئنع هيلع دئثاز.ىنعم نوذ هتاذ ىلا"عجري ام ىلا مسقنت مث ٠ ةبجاو اهلك

- 



 امئاق هنوك ىف رظنلا عقيو همدقو هؤافنف ٠ هتاذ ىلا عجري ىذلا < تاذلا
 ىنعملا ذا ىنعم ىلا .عجري مأ هيسفن ةفص ىلا كلذ عجري له .٠ هسفنب
 رقئفي هل وأ « نيارلا دعت ىلع لكم ىلا نقتقي 4 ىذلا هنا نسقفلاب مكاقلاي
 ٠ ىتاثلا ىأرلا ىلع صصخمو لحم ىلا

 سانلا نمف ٠ ؟ ىفث ىلا وأ سفث ةفص ىلا عجرت له ةيئادحولا ىف
 ىلا اهفرصي نم مهنمو 2 رتكألا وهو سقن ةفص ىلا كلذ فرصي نم
 بوجو مدقت اميف تبث اذاق ٠ مسقنيال ىذلا وه دحاولا نأل « ىفن ةفيض
 ليهم ام ةلاحتبلاو + ةيوكعلاو هيسقتلا هتاقصلا نم ىللعت ل نحب

 زاوجلاو ٠ هيلع زوجي اميف مالكلا الا قبي مل ٠ ثداوحلا ةهباشمو هيلع
 حق قم نقرغلا زمقتا اذا « :ةلعق نلا مجري امقا ىلاعق ها قح ىق
 هللاو ٠ مهملا ضرغلا هب زجتناو + ىداقتغالا دارملاو. « ىمالكلا بلظملا

 ٠ هريغ بر ال لكوتلا هيلعو ناعتسملا
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 مداسقلا

 . ىف

 ٠ راربآلل ةرخآلا ىف هتيؤر بوجوو راصبالاب هللا ةيؤر زاوج
 جردنيو نئفتيو مسقني بابلا اذه» :  ىلاعئاوباماتمالا لاق : ا ء ءءء 1 8

 قلعت زاوج تابئاب هريدصت ىرن نحنو عقوملا ةميظع لوصأ هتحت
 6« ىلاعت كلاب هيؤرلا

 نيملكتملا رثكأ نأ : اوملعا : ابومجم نيركبويارسغم ا لاق
 ىلاعتوكرابتهتيؤر نأل زعو لج هللا لاعفأ نم زوجياميف بابلااذه نولخدي

 نم ةمئآلا نمو +٠ اهب هنوكردي تاكاردا نينموملل قلخي نأب نوكت امنا

 رعو لج هتيؤر نا .ىار هنأل زعو لج هلل بجي اميف بابلا اذه .لخدأ

 « هل بجي ام عم ةيؤرلا ركذ نكيلف بجاو هدوجوو « هدوجوب ةطبترم

 هيلع ليحتست ال ةيؤرلا ناف : اضيأو ٠ هل زوجيام عم هركذ نم ىلوأ

 ةعبستا :لاصتا هلو ةلباقم ةيقرلا وق .ظرقتفي هلا ذا » ةثذعملا :همعزت انك

 ةئزتعملا هطرتشي امم .كلذ ريغالو بيرق برقالو « ديعب دعب عافترا الو

 نأ بجو زعو لج هللا ىلع اهليحت ةلزتعملا تناك املو ٠ ةيّورلا ىف

 اهنأ انايب كلانه اهركذ ىف نال « هيلع ليحتسي ام ركذي ثيح ركذي

 هللا ىضر ةمئآلا رئاس هبتر ام بيترتلا ىف .ىلواآلاو ٠ ةليحتسمب تسيل
 تسيل ةيؤرلا ناف « زعو لج ىرابلل ابجاو ناك ناو دوجولا نآل مهنع
 هيؤرلاو « لاوحألا نم لاح ىف مدعيال ىذلا وه بجاولا نأل « هل ةبجاو

 زوجي اميف اهركذ ناكف « ايندلا ىف دجوت الو ء ةرخآلا ىف دجوت امنا

 اندللا



 عتاب الم منور ةزئاج اميز تبق“ »ع رخ فس 2

 : هنعمل © ةليحتسم اهنوك

 ىف

 :. كاردال تابثا

 قصتي لوصف :ميخقتا انب نلوذلإ 8" : د از داعنتولا لاو
 ٠ نيفلاخملا هبش:نع لاصفنالا_ اهيل دئنتسيو © قحلا لهأ جاجتحا اهب

 مظعمو قحلا لهآ هيلا راص ىذلاق + ادهاش كاردالا تادثا : اهمها نمف

 « كارداب كردم ادهاش كردملا نأ : ةلزتعملا

 ىنبم «ىثلا ماكحا ىف ملكتلا : بومم نيركبوبا سغملالاق .
 اذهلو ٠ هماكحأ نه مكح ىف دعب ملكتي مل تبثي مل امف هتوبث ىلع

 كلذ دعبو © ضارعألا تابثا ىف مالكلا .هلاعلا ثدح ىف راظنلا ردح

 : اهنلكحلا ميج لام ركاسو نقازعالا نع رهاوجلا قرع ةلاطعسا :ارثيب
 توبق اانفرعو « كاردألا:توبك ىلع ىئبم كاردألا ماكحا ىف مالكلا :كلذك
 ييضااقت هدانا قوق انأقا + ,ىقارعاا نكأتم توق هي قرع نيو قلارستللا

 نأ .نم هل ددجت 'ىذلا ددجتملا اذه اولخي الف ٠ اكردم ةارن مق كردم
 كلذ عجري نأ لاحمو ٠ هاوس رخآ ءىث ىلا وأ كردملا سفت ىلا عجري
 « ردع كي ملون ةدوجروم كفاك سقت 391+ كردلا سفك ىلا

 اذاف « سفنلا .تدجحو ام مزلت سفنلاب ةقلعملا ماكحالا ناف : اضيأو

 ايسقلدتت قوكي.نآ مثل كردللا نسقنب اقطقم اكرجم هكوك نوني قآ مك
 امدع نوكي نأ اما : نيهجو دحأ نم ولخيال ريغلا كلذ مث ٠ هريغب

 مدسعلا نآل « امدع دئازلا كلذ نوكي نأ لاحمو ٠. ادوجو نوكي وأ

 انا



 ىلع ىفقي "نأ لاكمؤ- ؛ كاك ىثقم اكرم كرذملا نؤكو ء ضخم ىفث.

 < امد د نؤكيأ نأ لطب اذاف ٠ ثابكآلاو ىفنلاب ذحاولا ءىثلا

 ٠ ادوجوم نوكي نأ ةلاحمال مزل.

 رهوج الا ثداوحلا ىف سيل ذا ٠ اضرع نوكي نأ اماو ارهوج نوكي نأ

 اضرع ضرفن ملام انآل + لعافلا ىلا كلذ عجري نأ لاحمو ٠ ضرع وأ

 لعف الون © لعف نم هل تنال لغاقلا نآأل لعافلا ىلا كلذ عجري نأ لطيف

 ٍطرتشن ال انأل ؛ كردملا ريغ رهوج ىلا عجاري نأ ابكيأ لاحمو ٠ انهه

 هسفنل هبجؤألا اكردم هنوك رخآ زهوجل رهوج .تبثأ ولف : اضيأو

 ابحو امهدح.أل بحو امو * ةلئامتم رهاوجلا نال ؛ كردملا رهوجلا كلذ

 ٠ هسفنل لوآلا هبجوال « اكردم رخآآ رهوج نَوُك رهوج بِجوأ ولف ؛ رخآلل.

 دعب قبي ملك ؛ .رهوجلا سفن ىلا اكردم كردملا نوك عوجر لطب دقو.

 كرحتلملا نو ناك امك: ء اهب ماق كاردات اكردم كزدملا نوكي نأ الآ كلذ.

 : ش ٠ 'هب' تماق ةكرحب اكرحتم.

 دن دع د

 ىلا هتيعشو ىئابجلا نبا بهذو » -: ىلاعئاوُباماتمإلا لاق
 ىذلا ىحتلا وسي كردلا نأ ىلا 0530 ايكاغو ادهاش كاردالا ىفت“

 تاسبثأ ىلع لاد وهف ضارعال تايثا ىلع لد ام لكو < هب ةفآ ال

 نوك وهو « ةمّكح دَدْجَتَي ملعْلأ ٠ توب ىلع انللدتسا اذا اناف ٠ تاكاردالا

 ليبس نم قبس ام بشح ىلع افانمسقو 7 ةلكلدلا انربس مث 5 املاع ملاعلا

 ملعلا تابثا 98 ليلدلا ةقاؤم انرجيف ' ئناعملا تانثا للا لصوتلا

 مزليال مك 3 ادهاش املاغ ملاعلا - ددحتب امكو ع اكردم كردملا نوكي :

 يا



 اكزدم:كردملا لمح نمو.« اكردم كردملا نوك ددجتي كلذكف « ابئاغ كلذ
 مل « هنع ةفآلا ءاَقتناو « ايخ ةنوك ىلع اكردم كردملا نوك لمح نمو
 ردقلاو مولغلا ىف هنيعب كلسملا اذه كلَسي نم نع لاصفنا هل هجتي
 ةلمجلاو « ةصوصخم ةيئب لوصح ىلع كاردألا لمح ناو تادارالاو
 تابثأ ليبس ىلا حداوقلا قرطي تاكأردالا ىفن نأ : ليصفتلا نع ةينغملا
 « ضارعألا

 اهدارطا بجي ةلدألا نأ مذقت دق : لوهنم نيركدودأ غلا لاو
 ةلصع توبث ىلع ليلد لبق هل نكي مل رهوجل مكح ددحي نأ تبث اذاف

 . ةددحتملا ماكحالا رئثاص ىف كلذ دارطأ بجو « مكحلا كلذ تبجوأ
 فرص ولف ٠ اليلد نكي مل ليلدلا رسكئا اذاو ٠ ليلدلل اريمك كلذ ناك الاو
 رفقكاس ئف اشيا كلذ مزلل « ةصوصخم ةينب ىلا اكردم كردملا نوك
 ايف كلذ بجيلق * اهماكحأ ذدجتب ضارعألا تتبث دقو ٠ ضارعألا

 ٠ ادرط
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 بنرثا امل كاردالا .تيث اذاف»>*: + ىلاعكا وناماحمالا ىق
 كاردالا تبث نم ةصوصخم ةينب ىلا رقتفيال كاردالا نأ : اوملعاف « هيلا

 اذهو + ةصوصخم ةينب ىلا كاردالا راقتفا ىلع نوعمجملا ةلزتعملا نم
 « درفلا رهوخلاب ألا موقي ال دحاولا كاردالا نآ : اهبرقأ هجوأ نم لطاب
 ناسف + كاردالا لحم ىف كاردالا لحمب ةلعيحملا رهاوجلل رثآ ال مث

 ىف رهوج رثؤي دقو ٠ هضارعاب فوصوم « ةزيحب صلخم رهوج لك
 انيعامتجا ردقي ىتلا رهاوجلا نأ : هانركذ امم تبث اذاف : زخآ رهوج
 ,« اهمدعك اهمكح ىف اهدوجوو « هيف ةرثؤم ريغ كاردالا لحم عم
 ةفص ىلع اهبيكرتو ةينبلا طارتشا ىفنب عطقلا ىلا كلذ عومجم ىفقيف
 « "اندوصقم ئف عطاق كلذو ٠ ةصوصخم

 وسلا
 1 داشرالا حرشن ب 7 م)



 امنا رهاوجلل ماكحألا نا نيبت دق , نوم نب كوبا ىغملالاق

 ول ذا ٠ رخآ رهوجل امكح رهوج بجوي الو « اهب اهضارعأ مايقب ىعأ
 مدقت امي هسفتلا هبجوي نأ لاحتسا دقو +: هسفتلا هيجوأل امكحت هلا ٍتْجْوُأ

 مكحو ٠ :تالئامتم رهاوجلا نآل ؛« ةريغل هبحوي نأ ليحتسي كلذكف «٠ هركذ

 نأ زوجيال كلذكو ٠ ليحتسيو زوجيو بجي اميف ايوتسي نأ نيلئاقتملا

 : رخآ لحمل امكح لخمب مكئاق ضرع بجوي

 دوسأالا نؤكيو رهوجب دا وس موكي نأ ةنم مرلل « كلذ زاح ول ذا

 اضيأ كلذ نم بجي ناكو ٠ داوسلا هب ماق ىذلا رهوجلا ريغ « داوسلا كلذب

 « ورمع » هب ملاعلا نوكي لب « هب املاع نوكيالو « ديز » ب ملع موقي نأ

 صتخم .ضرعلا مكج.نأ ىلع ليلد .ىوقأ : كلذ ةلاحتسا نايب ىفو
 ٠ ضارعألا ىلع فقوتت 8 ماكحتألا تناك اذاو ٠ هب ماق ىذلا لحملاب

 كردللا نأ : كلذ عومجمب ملع ٠ رهوجل اماكحأ بجوتال رهاوجلا .نأو
 اهل .رثأ ال « هل ةسامملا رهاوجلا دوجوو « هب كاردالا مايقل كردإ امئا

 ةلزتعملا اهطرتشا ىتلا ةينبلا نالطب كلذ ةحص ىفو ٠ اكردم هنوك ىف
 د ا ٠ .كلاردألا نق

 ل

 ىقن :ئف هب :كسنتلا .ىوقي اممو » + ,ئنائزيؤئارءاتمالا لاق
 تلاق كلذلو ابئاغو اد.هاش درطي نأ همكح طرشلا نأ : ةينبلأ طارتشا

 ءاضقلا مزل « !دهاش املاع هنوك ىف اظرش ىحلا نوك ناك امل هنا : ةلزتعملا

 مزلل « اينبم هنوكي اطورشم اكردم كردملا نوك ناك ولو ٠ ابئاغ اثمب

 « نيلطبملا لوق نع هللا ىلاعت ٠ اينبم هنوكب ىلاعت ىرابلا فضو

 بئاقلا نيب ةلزتغملا تعمج املا : بومم نير كوبا سغم ا ل3

 نوك اومزتلاف ٠ ةلعلاب امهنيب عمجت مل تناك ناو + طرشلاب دهاشلاو

 اه 5



 ىف طرش ايح هدوجو نوكل' « املاع هنوك بجو .نيح. ايح ىلاعت ىرابلا
 « .كاردالا ةلاسم ىف.طرشلا اودرطي نأ كلذ ىلع مهمزل « املاع هدوجو

 كلذ اودرطي ن مهمزلف « اكردم كردملا نوك ىف اطرش ةينبلا اولعج مهنأل
 زعو لج ىرابلا نوكب مهيلع ىضقي كلذو ٠ طرشلا درط مهمازتلال + ابئاغ
 ةلزتعملاو ٠ امسج. هئوكب مكح اكردم هنوكب مكحلاو ٠ اكردم ناك نيح اينبم
 مهدعاوقو ةدساقلا مهلوصأ نكل * امسج ىلاعت ىرابلا نوك دقتغتال
 هللا ئلاعت امسج ىلاغت ىرابلا نوكب اومكحي نأ ىلا مهتقاس ةيهاؤلا
 ىلع تسسآ الو « اهمئاعد مكحت مل ىتلا لوصألا مكح اذهو ب كلذ نع

 ٠ اهينابم ةحبصلا

 23 د

 مدع ررقتو كاردالا تيذ اذاو » : لاجل وباماتمإلا لاق

 الصا كلذ ىلع ىنبنذ « درفلا رهوجلاب همايق زآوجو ةينب ىلا هراقتفا
 كردملا كرديال : اولاق مهنأ كلذو + ةلزتعملا ةمصع نالطب هحاضيا ىف

 « ىثرملاب لصتيو ىئارلا رظان نم عاعش ثعبني ىتح ةيؤرلا وه كارداب
 ترقتساو .6 ىئرملا ىلع ةساحلا نم هثاعبنا ققحتو عاعشلا دتشا اذاف
 دنع ىريف < هنع بني ملو +. ىثرملا رخآلا فرطلا ىقالو « هيلغ هدعاوف

 كلذ

 نم ان فتلا نبي كيفك بابجح ىاأزلاو ىكزآ) نوب نآك اأو
 ع دديتو اهنع ةعشألا وبنت ثيحب ةفاسملا تدعبأ اذأ هري مل « ذوفنلا
 برقلا طارفاب - عنتماو « رظانلا نم هبرق طرف ناو + ديعبلا ىري الف
 : مهدنع نافجألا لخاد ري مل كلذلو ٠ اضيأ ري مل « ةعشالا ثاعبنا
 : اولاقف ٠ كلذ ىلع ليقت مسج ىلا رظنلا دنع ىئارلا ةيؤر اولمحو
 سرضت ال ذأ « هيف تبثت مل « اليقص امسج تقال اذاف ثعبنت ةعشألا

 !ذاو < هسفن كرديق هب لصتيو رظانلا ىلع عاعشلا سكعنيف « ليقثلل

 والا



 « هيلع وهام ىلغ كراللا كرذي مل < هريغو لوحألا نم غاعّشلا جرفنإ#

 ٠ عافشلا داذدتشا مدعلا

 « هحرش دقثعملا اذه لمتحيال ليوط نايذه ىف

 5 ما 1

 هلاحتسا ىغم اميف نيبت دق ذا : لومم نسر كيونا غم لالا

 ٠ ةينبلا طارتشا كنب عنتما امب عنتفم ةعشألا طارتشاف ةيذبلا طارتشا

 3 ع

 عتم ىلع ىنبم هب اوهام لكو » توتا رراعرمالتب مق

 امهقثاعبنا زوجي الو « رصبلا ةهاعح نم ةئيضم ةفيطل ماسجا ىه ةعشإ

 « ةلاحمال ةنبلا ىلع ةؤبتزام داسفا نمضتي كلذف « ةينب ىلا اكردم

 ماكحألا نأ ىضم اميف مدقت دق : أدومِم نبركبوبا ىغلم لا لا

 اهل ركأ ال ماسجألاو رهاوجلا نأ مدقتو « اهضارعاب اهل ةتباث رهاوجلل

 دولجو هيف طرتشيام ضارعألا ىف سيلو « رهوجي ضرغ مايق ىف

 امهانعم لقعيال نيضرعلا كتيذ نأ « ةسامملاو ةفيلاتلل الا نيزهوج

 طارتشا ةلاحتسا هنم نيبت لصألا اذه تبث اذاق ٠ نيرهوج ريدقت عم الا

 ٠ اكردم كردملا نوك ىف ةعشالا ثاعبنا

 دع د د ظ

 ىف ةفيطل ماسج': عاعشلا مث » : اعئاوّباماتمالا لاق ٠
 بجوي ىذلا ام : مهل لاقيق ٠ ناقجألا عتف دنع اهنم ثعبت نيغلا لخاد

 اهضابقنال بجوملا امو ؟ اهزايخل ىف ترقتسا الهو * اهتاعبنأ
 ةعشالا عقد بجوت تادامتغا ةساحلا ىف نأ : اومعز ناف © اهظاسبناو

 مهدنع مث + هيلع نيدعاسم ريغ مهو « دلوتلا ىف مهْلِصا داسف ىلع كلذف
 ةسيولعو + ةليقثلا تادامتعالاك ةيلفس نوكت ةمزاللا تادامتعالا قا

 م



 تادامتعالاف تاهجمللا رياس امأف ٠ تمرطضا اذا رانلا بيهل تادامتعاك

 هيلتحي امك ةهج ىلع دامتعا بلتجي سيل رظانلاو ٠ ةبستكم ةبلتجم اهيف

 7 ةرسي وأ ةنمي ليقث عفد لواح اذأ

 مامالا مهمزلا .ىذلا مازلالا اذه ذ بومم نيركوبأاسفملالاق

 نوضرفي فيكف ةكردملا ةساجلاب ةلصصتم تناك اذا ةعشالا نآل ؛ حيحص

 نأ : اومعز ِنإِذ ؟ ةنيكاس تناك الهو .؟ اهلطاسيناو « اهضايقناو اهتكرح

 ضوِخ اذهو طاسبناإلاو .يضايقنالل ةيهؤتقملا ىه اهتيثأ نم ىلع تادامتعالا

 : هباي يف ٍلطينس ام يلع ٠ لطاج دلوتلاو ٠ دلوتلا ىف هنم
 معزي امك ةيعيبط نؤوكت نأ نم ولختال تادامتعالا هذه مث

 هجبوي الف ةيعيبط اهنأ : اومعز ناف ٠ ةبلثجم نوكت نأ اماو « نويهئابطبا

 نضرآلا ماييسجألا نم ليقثلاو ٠ فقيفخ وأ ليقث نيمسج ىف الا كلذ
 ِءام وأ كدي نم رجج طقبم اذا ِكنأ ئرت الا ٠ زكرملا نابلطي امهناف ءاملاو

 امهو زكرملا نابلطي نيمسجلا ِكْييَذ ناف ؛ ٍلاع عضوم يف ٍتنأو + قز نم

 ا!بسمهو ولعلا نابلطي نيفيفخ نيمسج دامتغاو + طولا ىلا نايهاذلا
 ؛ ءاوهلا نِم التما يتج اقر تخفي ع اذا 1 كنأ يرت الأ ٠ ٍرانلاو ءاوهلا

 ناف ؟ قزلا كلذ ءاكو تللح مث « هرمغت ءام ىف هتلخدأو « هترهم مث

 ةوذجلا كلذكو ٠ طسولا لوح هنارودل اولع بهذيو « هنم جرخي :ءاوهلا
 ناذهو ٠ طظسولا لوح. نارودلا ةبلاط مرطضت لازتال « رانلا نم

 قئرت الأ ابلتجم نوكي امنا < نيدامتعالا نيذه ريغو نافيقخ نامسحلا

 زميف « ءاوهلا ىلا هب ىمرتو ؛ طسولل بلاطلا لدقتلا رجحلا ذخات كنأ

 + ءآملا يف ءاوهلا طغش كلذكو ؟ ىعيبط دامتعاب”ال بلجُم دامتعاب ابهاذ
 ىلا لصت ىتح اهل اظغاض « ءاملا ةحفص ىلع اهبكتف ةئفح ذخات ناب
 ءاوهلا' لسثا اهظغض تكرت اذاف ٠ :ةنفحلا. ىف لصاح ءاوهلاو ضرالا

 تسيل ١نيعلا ئف' ىتلا تادامتعألا ةذهو ٠ .طسولا لوح أرئاد. « ابهاذ

 نأ الا ىقبي ملف « طَسولا ىلا هلو طسولا لوح بهذت مل اًهنال « ةيعيبط

 اننا



 ٠ فالتخالا كلذ ىلا دصاقلا دصقب الا نوكيال بلتجملاو ٠ ابلتجم نوكي
 ٠ دامتعا بالتجا ىلا هدصق ملعيال رظانلاو

 د6

 عاعشلا عيني. امفا اويلاق تاو ». !ىئاونارماتمإلا لاق“

 وق « هنافحأ ملطصي ن نم نأف ٠ لاحم كلْذَف ٠ نافخالاو ةقدحلا تاكرحب

 نأو ؟ ابجوم ةعشألا كاغبتا سيل هنأ" تيت تنك اذا“ ٠ ””ةتقدح تنكس اذأ

 حتفي نأ زوجي ىتخ هقلخ مدع زاوج ردقيإ نأ مزلف « هللا قلخ-.نم دغ
 بالقتال ديرب الو بجاوحلا عفتزتو“ « ' هنيع فوغوملا. ريغ كردملا ”ىحلا

 * انيق .ةلئط هنع عريب الغ : .عافشلا تثاعبنا

 ىلا تادامتعالا "كلت: وكرم :[كا'؛ 558 قركب ظشظ95 0

 فيتكي .ملو هئافحجآو هتقدح- نكس نمغ نؤلكسي # نافجألاو ةقدحللا ةكرخ

 هذا تفح؟ :تعطق قه كلذكو * اذه ئلع غاعشلل :ثعاب الق ةكرح. امهف'

 مهو + ىري آل نأ هقحف + ةهج ىف اهكرحي'ملو اهنكسو هتقدح :تيقبو

 تبث اذاو *“ةضورفملا ةروصلا هذه ىف قري نأ-نم هل "دبال هنأ -نوهعزي
 ثدحو دقو + ةيؤرلل ايجبوم سيئ'ةعضالا ثاعّبتا" نأ ةماقملا ةلذالا هذه نم

 : زعو لج هللا قلخ ىلا: فرضي نأ كلذ قحف ٠ ةيؤرلا

 موي لوا ' هتيع رصبلا ميلسلا حتفي.نأ زاج كلذك رمألا ناك اذاو:
 : . ركاج .كاردالا قلخ نآل + هل كاردالا زغو لج هللا قلخي مل اذا ٠ اقينك
 .٠ ىلقعلا زيوجتلا مكح اذضو ٠ دوجولاو مدعلا نيب ددرتم زئاجلاو

 ةساحلا ميلسلا قرن نأ وهف « .ةتيقستا هللا ةئسو ةدرطملا ةداعلا امأو

 . ةانضرق ئذلا نذرفلا 171 ىف

 هلوقب مامالا .دازا ناك نا'« لاحملا:لحمأ نم: اذهو » :مامالا لوقو

 « ةدئاز لاحملا ىف ميملا نآل ٠ أطخ وهف ٠ .هيلاحملا ليضفت « لحنمأ »

 نأ هقح ناكف « :عراضملا :ىف اهنِم ةبلقتملا ءايلا وأ واولا ,ةملكلا نيعو
 زوجي نم ىأر ىلع اذه ٠ لاحملا ليحأ وأ لاحملا لوحأ نم : لوكي

 نود



 وه ىذلا لما قم لعفأ لطماي دازآ ناك ناؤ. + لعفأ نم.ليضفتلا ءاتب
 ش : رعاشلا لاق امك + .بذكلا

 دج هللا لكي بودك لحج

 208 بذاك لاعملا كويك: نع ريخملا نال زئاجب كلذ ناق
 ْ 2 0 1 ١

 : مهي ةيتاوم ٠ بعصي دس 2 ا رف

 ؛وهو ىئري هئول لاب ءامف +. هب :عاعشلا لاصتالا"ئري زهوجتلا:ناك نكل' لوقت

 اعنا : اولاق ناف ؟ :ضارغالاب لاضتالا زوجيالو ٠ ىكز دقو + ضرع

 دافقم : لوقنف د هب لصتي.امب موقي ام وأ عاعش هب لصتي ام ىري

 لصتي امب موقت 5 حئاورلاو ا عقد زاوج مكمزلي كلذ

 : © هل 0-6
 نو اووي . قال 0-2 0 0 4 تا .

 0 3 1ع ذك 0 1 . 1

 و

و ةيكرملاب سلا لاصتا نا ةلزقعملا ٠ تمعز اذاف « ل
 :ئك مي

 كاونسنلا ىرخ ائاف ©« ضرعلا ةيؤرب مهيلع كلذ لظبأ © هتيؤر ةحص

 اصر زوجي .نم مهنمف ٠ تاكرحلا ةيؤو ىف .ةمئآلا هفلتختو ٠ ضايبلااو

 , هلاجب نيبو' ائكابم .اففاو حاتم. لجرلا لاخب نيب قرفن. انأل - .رهظألا وهو

يبأ وهو هلاحح نيب قرفن امك 8 ايراجو ايشام
 نيبو « انكاس افقاو الثم ض

 وهو ةلاخ نيبو شضيبا وهو ملإح نيب-قرفن امك « :ايراجو ايشام هلإح

 ىف ناك اذا ,لجرلا لريال : م ؛: كيردتال ةكرحلا نا : لاق دوه مهكتو د كتاوسأأ

 دنع هلاح.. نيب قرفيال هئاف .طقيتسي مث مانيف « اهب ىرجت حيرلاو ةنيفس

 كربملا قرقل  ةيقرم ةكرحلا تدك ولف هموت ليق ةلاح نيبو. هئاقنتسا

 ب :ادج' ليخم» اذهو + : .داؤتشلاو ضايبلل, دانضت نيب .قرفي امك نيتكرجلا نيب

 ٍلصتيال نأ 4 اهيف حصيال ةعشألا لاصتاو كردت صضارعالا .نأ نيبت ذاق

 ةيؤرلل حصا نأ ةلدتغمللا لوك اذهأ ىلغ لطب دقق :؛ مسجب الا لصتم
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 هيب ,ءليسصتي نإ زوجياإل ايكرم مهانيرأ انتأل -؛ ىئرملاب عاعشلا لاصتأ
 ! + عاج

 لاقيف ٠ .عاعشلاوب .لصتي امب .موقي وأ. عاعشلا هيب لصتي نأ دبال ىثرملا
 نم كلذ عدلا 3 او يباب يف ةيبوؤر اوزوج كلذ ؛ دنع مهيأ

 ؛ .مهكرت ريفكلا ؛ دقق < فيليب سرق دو تماق دقف .< عاعشلا

 ظرشلا نأ قري نم ىار. ىلع اميسالل + اطرنق هنوك لطب ركنا اذا اربشلاو
 , ةلج نكت مل درطق ميل ذإ ةلعلا :نأ كش الو ٠ طوريتملا ةَجِص ىف ةلع
 #0 # # ا

 5 5055 اضيأ دي لوقنو » ,.ىلاعلاوياماتمإلال اق
 ىلع عاعشلا لصتا دقو + ىكر امل عاعشلا تمس ىف لثم ول درفلا رهوجلا
 ايم الإ عاعُصلا نم دِصِخ امي هيلا رهاوج مامضنأ انردق دقلو . ؟ هب نادتسا

 رظانلا نم ةعضشألا نالطب ىلع لاد كلذ لكو ٠ ادرف ردق ذأ ؛ هب لصتا
 .؟ هيثم اهلاصتاو

 هوعداإم لطبي جيحص مازلإ اذه | وبي نبركيوبارسيغللا لا
 لاصتا عم ىئثرم ريغ درفلا رهوجلا نآل * 'ىكرملاب عاعشلا لاصتا نم
 ىكرل ةعسشالا :لاصقا :ةيؤرلل ححصملا ناك ولف ٠ مهدنع هب عاعنشلا
 نالطب ىلغ ليلد هتيؤر غانتمإ ىفو ٠ ممِجلا:ىري امك درفلا رهوجلا
 ١: ةيؤرلل اححصم ةعشألا نوك
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 ىلع +. ع لكس اذاو >> ؛ ٍقاعلاولاماسمإلا لاق

 :. لصفلا رجا يلا : ةعشإلا ثاعبنا نم ة ودقتعا م

 ا



 اياضق لعج لجو زغ هللا نا : نومهم نيركيوبارسفغم ا لاق

 «بلوصح نم ديال يرورضلاف ٠ انكممو اليختسمو ايروريغ : اثالث لقعلاب

 ٠ دوجولاو مدعلا نيب جدرتم نكمملاو ٠ همدع نم ديال لاجملاو ٠ هدوجوو

 :ىبنل ةرجعم الإ اهقرخي ملو اهدرط تاداع ىرجأ زعو لج. ىرابلاو

 تاداعلا مكح نا ةلزتعملا نم مهعبات نمو ءامدقلا ىارق - يلول ةمارك وأ

 اوار الو ٠ اهدوجوو اهلوضح نف ديال ىتلأ ةرورضلا مكحك اهدارطام

 ء ةيورلا نم.هلغ كلت مكمي :ظرقملا .ةعبلاو ظرقللا :برقلا نانا صاداعلا

 .لاق نمو + لاحب اهمدع زوجيال ةيرورغ ةيلقع ةيضق كلذ نأ اونظ

 هيف سيل بشِعلا نإ ملعن اذاف ٠ ءايبنألا تازجعم راكذا همزلي اذهب

 .ملعلا ىلا ىدؤملا رتاوتلاب انملع انإ مك ٠ ةيرايكخا ةكرح هب.موقتالو ةايح

 يتعئو ؛ ىعست ةينح .ئسوم ىصع بلق زعو لج هللا نأ : ىرورضلا

 راثلا هقرحت مل  مالمسلا هيلعو انيبن ىلع  ليلخلا ميهاربا نإ اضيأ

 « بتتساو درطأ ناو هلك اذلهف ٠ ةقرحم راذلا نأ ىلع ٠ ةذاعلا دارطا عم

 + تقرخنال اهقرخي نأ ءاش وِلَو زغو لج هللا اهارجأ ةداع كلذ امتاف

 ,ىفخي هنأ نورتا : هله لاق ٠ هءارو نم ىري هلي هللا لوسر ناكو

 .ملو « ىرهظ ءارو نم وب 2 انيق و مقود ا

 .لكألا دعب نادجوي امهنأب ةداعلا هللا ىرجأ ٠ ىرلاو عيشلا كلذكو

 هللا'لوستاي : هل اولاقف ٠ لاصولا نع هباحصا قي هللا لوسر ىهن انو

 .يىنمعطي تيبأ ىنإ ٠. مكتئيهك تبدل ينا » : كلذ دنع لاق « لصاوت كنا

 ٠ داتعلا قيرطلا ريغ يلع هيرو .هعبش ءاج دقف:« ىنيقنميو ىير

 ممهْيلع ضقني ةيؤرلا نم عئام طرفملا دعبلا نأ ةلزتعملا قوعدو

 ,كلفلا ىف ىهو ةتباقلا بكاوكلا ئرن اآثأ ئرت الآ" . بكاوكلا انتيؤر
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 « قرتشملا.» ىرثو ٠ عبسلا كلفلا ىف.وهو « لحز » ىرنو ٠ نماثلا
 انهكالقا دعب ىلع ئراردلا زئاس“ئرث كلذكو ٠ شسداسلا كلفلا ىف وو

 انتيؤرب مهيلع ضقتنم ةي ةيؤرلا نم ةعنام بجحلا نأ مهاوعد كلذكو ٠
 ناك بجحخ 2 اهناقا كلذ ريغو هجاججزلاو رولبلاك ةفافشلا ماسجالا ءارو ام
 ْ ىكزملاب لاصتالا . نم ةعشالا عثمت نأ اهقح

 8-5 ا :.اذأو زعو ل هيأ علوم تاداغ اهنأ : هلك كلذِب ملعف

 ىلع موي تاذ بيطخي ناك هي هلل ىضر باطخلا ني.رمع نأ ىور
 رافكلا لاتقل هئازمأ نم :ازيمأ « :ةيراس » هجو دق ناكو. تلم هللا لوسر ربنم
 مهلايتغا ازودارأ, دق .نوكرشملاو » ,شيجتلا: كلذ. هللا. هارأو ١« دنواهن » -

 « رمع .» عطقف 2. .لبج ةيراس برقي ناكو ٠ هونمك دق اوناك. ٠ نيمكب

 ؛ -هتوص ةيراس هلا عاق لبجلا :ةيراس :.:لاقو' ٠ هتبطخ“ نه..ناك .ام
 ,هديبيك هللا .مهافكو ٠ نيملسملا نم هةعم نمؤ'ؤه. «2'لبجلا“ ىلا .دنتساق

 دار '.. مهومزهق :مهيف نيملنتلل هللا“ ختف مش *”نيكرشللا

 تاسكاربالا ىف

 : :: ا. ١ سمك ”تاكارذالا> »© © : ىاعئاوب ةاماتمالاىق

 0 2 اا نا يلا ع رت

 .كاردالا نوملبملا ,قلطا , اذا ؛ نينا ًامسقتا لاق
 :نأ انك +: اكزدق اهي قوقيفا © كردكاب موقت جيلا !ةفصلا ةوديري: مهناف
 وه .كارداب كردم .رصبملاف ٠ املاع اهب .نوكيف ملاعلاب موقت 'ةفص ملعلا

 : تامومشملا اهب كردي كاردا هل.« .ماشلا كلذكو.عماسلا كلذكو « رصبملا
 9 تابورشملاو تاسموعطملا :نم. تاقوؤملا اهبإ كردي كاردا هل قكاذلاو

 ةناعتلاو_ د درابلاو راحلاو نشخلاو نيللا هب كردي كاردا هل سماللاو

 ناي



 قح ىف نيغلاك اهنم ءرَجب كاردالا موقي .ىتلأ ةحراجلا ىلع قلطت
 . تاموعطملا قح ىئق .مقلاو 2 تامومشملا قح ىف فنآلاو « تارصبملا

 < نسفللاز قوذلاو معلا ايكو." كايوتلكا »كن ىف ناقل هدج مقوم
 ظ ٠ تاكاردا كسيلف + ةكاكارفالا :نغ اهب ربع-ناو

 :.ىقلا تقتو. © اهماورر كوتا ملك ةسكفتلا ' تنوع لوقت اكلنإ ىرخ هلت
 ءامشألا ةذه تناك ؤلف' ؟ اهت اهتزارح كرذأآ.ملق زانلا تسملو ©« همعط دجبأ مل

 لاحمو ٠ :تاكارذالاو قتلا نيب :عمج اذه ئف ناكل + :تاكارذالا 'سوفن ىف
 هتايثأ" نم ديأل' ىتلا تاكاردالا نمو 4" لاحت ىف اتباك ايقنم ءىقلا ريدقت
 (ةتبيك نظم ناطق ةلوش  هسترفو هيزخيو ةهققلو هلآ :نامقكلا كادجو

 نأ ةداعلا ئرنجف “٠: ةروزضلا ىلع ملعن انآأل ٠ : ملعلا .نلا عجار هنا

 كردن“ لو“ هللات ةلعتف © ةلاحفال ملأتم اًنِتْرتْخَحَب طايسلاب .بورضملا

 انئنأل + ”ملاثي انمك”ملاتن نأ تجول -ملعلا الا كلانه .نكُي مل ولف .. هللا

 انثتغعلع  +:ةتلاع هلاك تنياب املف - ةهقفرتي امك هفرتثا وأ « هلأتب نوملاع

 ..'. « ءانيبمقَي:ملؤ.:ملآلل «كازدا هب. ماق. ِهِبأل :ناك .امنا كلد نأب

 دقي 5 5 م 3 ع
 نت ةءدبا4 وكنا هاك نعول ف

 ْ ظ ١ هزي نأ زوجي ,دوجوم لك. |
 لك نأ ىلع قحلا لهأ .قفتا-*»٠-- ':. ىلإ !اوُناماتمإلا لاق

 كاردا لك نأ ىلا : مهنم نوققحملا بهذو ٠ ىري نأ زوجي « دوجوم
 ٠ لصفلا' رخآ ىلا « تاداعلا ىرجم ىف تادوجوملا نم ليبقب هقلعت زوجي

 : قحلا لها دنع ةيؤرلل ححصملا , لوم نب كوبا غملا لاق
 كلذ_ نم مزلل ماسجإلا ىه امنا:كزدملا نا:: لئاق لاق.ول .ذا. :٠ ذؤجولإ
 ماسلا رب لآ هيه مزلل : ضارعألا :ىه ك |ردملا نأ معز .ولو ٠ كردي الإ
 ىتلا ٍلايحلا ,نإ,انيلعو + ضارعألاو. .ماسجإألا معتب ةيؤرلا اندجو املو

 ٠ كردي نأ زوجي دوجوم لك نأب انيضق + دوجولا وه امنا اهيف ناعمتجي
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 لج ىرابلاك ٠ كروهتال تادوجوملا ضعب ناب ترج, دق ةداعلا تناك نأو
 ىرج. كلاذ امئاك تاكاردإلاو مولعلاكو. « ايندلا ىف هكردنال ىذلا زعو

 قلعتي نأ زوجي, هباق © تاكرجملا نم ليبقب قلعِتي كاردا لكو ٠ ةداع

 رصبلا .كإرداخ 2 اهي قردي ناي ةداعلا رج .مل ىتلا + تاكردملا رئاسب
 ] . تامومشملاو تاقوذملاو تاعومسملاب هب كردت نأ زوجي

 نولوقت امك كردي .نأ زوجي ٍدوجوم لك نإب متلق اذا : ليق ناف
 ٠ كردي نأ زوجي هنا ؛ متلك ناف ؟ ال مأ كردي نأ زوجيأ ؟ كاردالا ىف

 هنا نولوقت مأ ؟ ملعلا ِكِلَذ سفنب هيلع ملاعلا ملعي امك هسفنب كرديفأ
 كاردا زوجي نأ هنم مزل كلذ متلق ناو ؟ رخآ كارداب كردي نأ زوجي

 « هبسفتب اكردم كلاردالا نوكي نأ زوجيال : ايِلِق ٠ كلذ لبملستيو ِكاردالا
 يبا كإردالا نآل + انتقو ىف هكردن نأ بجومل هسفني اهردج ناك ول ذا
 نأ زوجي هنأ انملع ؛ كلذك رمآألا نكي مل او ٠ هبسقنل كردملاب قلعتي

 + رخآ كارداي كردي

 اناف « كردي نأ زوجي ناك كلاردالا كلذ نأ نم هومزلا ىذلاو
 هكردن مل ام لكو + ىهانتي الام دوجو ىلا رمآلا ىدؤي ملام كلذ زوجن
 < كردملا ريغب ةمئاقلا عناوملا نكل ٠ كاردالا ىق انب عنامل هكردن مل امئاف

 : انكاردأ مدعتف 6 انب مقت مل نيح. اهكردت نأ زوجي

 لصق

 كاردإلا نم جياوملا

 اقفاف كردقت نا زوجي ام لك » : ىلاعئاوتاهاتمالا لاق

 ٠ لصفلا رخآ ىلا « هكاردا زوجيام كاردال داضم عئام مايقل هكردنال

 لبباقلا رهوجلا نإ .مدقت دق :٠ بوم نبركبوتا سغملا لاق
 دض كاردالل نوكي نأ دبالف « امهدحتأ نع ولخبال هئاف هةضو ضرغعل
 ولو ٠ ةدض انب ماق ”كاردا انب مقي مل اًذاف ٠ هل داضمو « هئم'عذام وه

 ان



 كردمب :كاراددالا موقي .نأ مزلل ؛ هل دضخ ال كاردألا نأ ىئعدي انعدم نآ

 نع لحملا ولخيال ء هل دضال ىذلا ضرعلا نأل هثع لوزي الو ٠ ادنأ

 ىتلا غئاوملا هذهو ٠ تاكاردالا ددعت بسح ةددعتم عئاؤملاو ٠ هجوم

 : نيطزفملا دعبلاو برقلا .ىلا اذه تفرصو + ةلزتعملا اهتبثت مل « اهانتبفا

 ءامعلا كلذكو اهلقن مدقت ىتلا طورشلا كلتو ٠ ةعشالا ثاعبنا مدعو

 ةتمساحلا ةينب ضاقتنا وه امئاو ٠ ىفعاللاب ةمئاق ةفص مهدنع سيل

 لوهذلاو وهسلا لعحي ىتح © ضارغألا راكنا ىلا ةرطضي اذهبي لئاقلاو

 ىلع لدام لكو + ةينبلا ضاقتنا ىلا ةعجار كلذ ريغو مالآلاو ةلقغلاو

 ءذه :توبث ىلع لاد هناف « رهاوجلل ةرياغم اهتوكو ضارعغألا تاعئأ

 ءاش نمو ٠ ةيافك ضارعالا تابثا ىف مدقت اميفو ٠ اضارعأ تاروكذملا

 * كلاته هددجيلف + ادهع اهب ددحب

 لصف
 ىلاعت هللا ةبؤو

 5 5 : كك و

 نأ قحلا لها بهذم نم انركذ » : ىلاعئاوبارماتمأإلا لاق.

 مقد» :نيفلاحملا ةقفاحي'انلقتو < قري نإ قْوَجَي نئامثو. ةناحس+ىرابلا
 دقنعم ىف وهو ٠+ هسفن ىري ىلاعت ىرابلا نأ ىلع نوقفتم ةلزتعملا مظعم

 « ةساح ريغ نم ىري نأ ليحت#يو « ساوحلاب ىري نأ ليحتسي ءالؤه

 كاردالا ىف ةلزتعملا طرتشا امل : ىاعئاوباماتمالا لق

 ٠ ىلاعت ىرابلا ىري نأ اذه مهيأر ىلع لاحتسا ؛ كردملاب ةعشالا لاصتا

 لاحتساو ٠ مسجب الا ةعشألا لصتت ال ذا ٠ هب ةعشألا تالاضتا ةلاحتسال

 تاداعلا .ىرج نأ نودقتعي مهنأل « ةساح ريغ نم هوكردي نأ اًضيأ مهدنع

 ٠ ةيلقعلا اياضقلا توبت هتئاخ
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 ىلا ةلزتعملا نم ةمذرش تبهذو » ناعم اوباماتمإلا لاق
 نوري ثيح نم نيثدحملا نع عنتمي امناو ٠ هسفن قري ىلاعت ىرابلا نأ
 ىلاعت هنأ ىلا هيحصو ©« نيعكلا » بهذو ٠ ةعشاألا لاصتاو « ةساكلاب

 « رافكلا تهذم اذهو ٠ 'ةريغ هلو هسفن قىريالو * ىريال

 ىلاعت ىرابلل اويجوي مل ءالؤه ' كوم نبركيونار سقم لاق ش عا < نبا : تألأ "م

 اميف اريصم اهدعش هنوك تابثا ليلد قبس دقو ٠ ةسفئل ايكار هئوك اوعنم
 ءاامدقتا

 . د د

 تاسيثا ىف هيلع لوعن ىذلاو » :ىلاعئاوباماتمإلاّلاَق
 ىهو تافلتخم « ادهاش انكردأ دق : لوقن نأ لوقعلا كرادمب ةيؤرلا زاوج
 لوؤؤي امناو ٍتافلتخملا اهيف طرتشي دوجولا ةقيقحو + ناولالاو رهاوجلا
 ىرياملكنافلاوحلاب قلعتتال ةيؤرلاو ٠ اهسفنأ تافصو اهلاوحآىلا اهفالتخا
 لاوحألاو .« ةقيقحلا ىلع تاذ وهف: كاردالا مكح ىف ةقيقحلا ىلع زيميو

 دوجولاب الا قلعتيال كاردالا نأ لقعلا ةرورضب ررقت اذاف +. تاوذب تسين
 لك ةيؤر زيوجت مزل « دوجوم ئثر اذاف ٠ فلتخت"ال دوجولا ةقيقحو

 اذهو « رهوج لك ةيؤر زيوجت مزل رهوج ىثر اذا هنأ امك « دوجوم
 « هيغبث ام تايثا :ىق عطا

 اذا انأل . مامالا لاق امك اذه : تنومه س كبوبا ىغملا لاق كا دن د م : د00 مما ل رص ع

 نفقا قبلا ةفلاخمو ' كرودت ضارعألا نضحبو : كردت ماسجألا انبآر

 ضارعالا نم ىكرام نأ ملعن كلذكو ٠ ضرعلا ىري مل < كلذك رمآلا ناك

 نا



 رهمالاو ؛ ماسجالا رت مل كلذك رمآلا ناك ول ذا.« اضرع هنوكل ري مل

 نآ كللغب اقماعك ء :دوسوملا وبه + ضرعلاو وهوجلا هيفا عفقجي قذلا
 1 - عوجولا وه ةيؤزلل ححصلا

 تيح نم ةيؤرلإ ححصي ىذلا وه ثودخلا متلعج اله : ليق ناف
 ؛ توبث ىلا عجري ال ثودحلا : انلق ؟ ضرعلاو رهوجلا هيف عمتجا
 ىفنملاو دجوي مل نأ دعب دجو ام : هتقيقح نآل ٠ ىفن ىلا عجري امناو
 طربشلا نأ ىري نم ىأر ىلع اميسال « اظورشم ححصي الو امكح تبثيال
 ىقن ةدضقا اذهب ضرتعملاو ٠ ةلع نوكيألا ىقتلاو + طورشملا ةخصض ىقاةلع
 عقرابلاو ةيؤرلل ححصملا وه ثودخلا لعج. أذا هنآل زعو لج هللا ةيؤر

 ٠ طرشلا كلذ مكح نع جرخف « ميدق زعو لج

 ةيؤرلا تناك ول : لبيق نافف» .ىلاعملاوباماتمإلا لاق
 لاؤسلا اذهو ؟ تاكردملا فالتخا كردملا كردأ امل دوجولاب الا قلعتتال

 « دوجولاب قلعتي ال كاردالا نأ مهلصأ نم ناف « ةيمشهبلا » ههجو

 ٠ « مهلوق رخآ
 تبثأ امل « ىئايجلا نبا » : بومم نسركبوبأ ىغللا لاق

 ناكو ٠ ةلوهجم الو ةمولعم الو ةمودعم الو ةدوجوم ال اهنأ معز لاحلا

 ةمولعم .نوؤكت نأ عنم اذاف ٠ اتاذ لاحلا ليختم ليختي الكل هيار اذه

 ٠ ليحتسملاو زئاجلاو بجاولا : ةثالثلا لقعلا اياضقب قلعتي ملعلا نأل

 قلعتي ال هناف كاردالا امأو ٠ صلاخلا مدعلاو ضحملا ىفنلاب قلعت دقف

 كردم لك مث ٠ مهيأر ىلع تادوجوملا ضعبب وأ انئيأر ىلع دوجوملاب

 ٠ لاحم ملع هبحضي مل كاردا تابثئاو + هب ملاع ءىثلل

 ؟ دوجولا كاردا دنع تملع لاوحألا لأب ام ؛ « ىئابجلا » لاق ناف
 نكذب



 كاردا ذكع لحصح :دؤجؤلاب ملا نأ مكئاغداك اذسه : :مهل لاقي هئاغ

 ماق اذا ملألا كلّذكو 5 ملعلا مكحبو ةدارالا مكح فالتخا ىلع هب ملعلا
 ٠ .لخملا :كلذي اضْيأ :موقي هب ملعلا ناق لحمي

 د د د

 ٠ ةيؤرلا زاوج ىفن نم اماو » .ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 ٠ انتقو ىف ةائيازل « ايئرد -ناك ؤل ىلاعت ”ئرابلا نأ : هيلع نولوعي اممخ
 ةلئاحلا بجحلاؤ ناظوفملا دصبلاو برسسقلا ىهو ٠ ةيفتنم عئاوملا ذا
 ٠ هتيّور ةلاكتسال هازف ال انآ ىلع الاد "كلذ ناك ةرن مل املخ ٠ اهوحنو.

 « اهيلع اديزم متركذأ ملو ؟ هومتركذ اميف عناوملا مترصح مل : مهل لوقنف
 هلوق رخآ ىلا:

 «٠ ام رمأ رصح دارأ نم لك : ثومم نير كوبا ىغم لا لاق

 ريغ هلالدتسا ىف رصقم هتاف + هل رصحنا ام ريغ دهاشي مل هناب لدتساو
 ءامس هلا دهانشن مل اثا ::كاق نم ةلزنمي ألا .وهامو ٠ ةجح الو ناهربب»تآ

 ىفخيال ثيحب روصقلا نم وهو ٠ تاومسلا نم اهريغ تبئذ الف ٠ ةدحاو
 « انركذام ريغ عئاوملا تناك ول : ءالؤه لاق اذاف ٠ هطوقس ىف باتري الو
 ةنظمو « للزلل هضرع نوقولخملا : كلذ دنع مهل لاقيف + املع اهب انطحاأل
 مهثحب اولعجي ىتح. تامولعملاب هطاحالا مهل تلصحت ىتمو ٠ طلغلل
 ؟ ههاوغد ةحنض :ىلع ةليلدو مهتباصال ادهاش ا

 دلع د ين

 نم ىلع نوركنت مب : لوقن مث » :ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 داقم اولاق ناف ؟ ةكاردال ةداضم ةساحلاب ةمئاق عئاومل هر مل انأ معزي
 لالطا هتريفحب نوكت نأ زوجي نأ ىلا ةدقتعمب ىذفي بهذملا اذه
 قلخي مل ذا « اهاري ال وهو ةخسار لابجو ةخماش داوطأو صاخشاو
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 : انلق ٠ لقعلا بجوم نع لالسناو لهج كلذ مازتلاو + اهل كاردالا دل
 ٠ هلوق رخآ ىلا « هل ليصحت ال ليوهت ىلع ليوعت هومتركذ ىذلا اذه

 لج هللا اهارجأ ىتلا تاداعلا ٠ نومم نيركبوبارسغم ا لاق

 دقو ؛ ىبنتل هزجعم الأ قرختت نأ دقتعي نأ لقاعلل زوجيال - زعو

 زروجيال ةداعلا هذهف ٠ تاكردملا كردملا كردي نأب ةداعلا هللا ىرجأ

 داوطأ انترضحب تناك ولف اهعضوم ريغ ىف اهقارخنا دقتعي نأ  لقاعلل

 ٠ اهانكردأل + لابجو

 نوكي نأ هنافجأ ضمغي ىذلا قح ىف اضيأ اوزوج : ءالؤهل لاقي م

 ٠ اداوطاو الابج هنافجأل هضيمغت لاح ىف قلخ دق زعو لج هللا

كلذل ةعستم رعو لج هللا ةردق تناك ناو ىبن هذقتعي نأ حصي الام اذهو
 * 

 نأ ريع نم ايوس ارشب ءىثني نأ ىلع رداق زعو لج هللا نأ ملعن انأ امكو

 - محر ىف نجس وأ ةميشم هبجحت نآ ريغ :نمو قلخلا راوطأ ىف هددري

 هملعت مل اناستا انيار اذا ككشتت-ال كلذ زاوج عمو « زئاج كلذ لك

 اذه ٠ هتقو ىف هللا هاشنأ لب « قلخلا راوطأ ىف ردي مل هنآ ىف « لبق

 نأ ىلع رداق زعو لج هللا نأ ملعن كلذكو « هزيوجت ىلا انل ليبسال ام

 كلذ لوصح زوجي الو ٠ اضحم انيل « :تازفلا )> و امد « ةلجد دري

 ٠ عقي مل كلذ نأ ىف ككشتي الو ٠ هعوقوو

 ىتح « اهدارطاب انل ىرورضلا .ملاعلا لصح رمأ تاداعلا ىرجف

 رودص نم بلتسا.لسرلا نم هل تقرخ نمل اهقرخ زعو لج هللا ءاش اذا

 ةيؤرب صصخ دق هلك انيبنر نأ قرت الأ ٠. ىرورفلا ملعلا كلخ مالقعلا

 ناك امل « مهتيؤر نع نوبوجحم هياحصأو + هباحصأ ةرضحب ةكئالملا

 ريغ ىلع تازججعملا. روهظ .تقوو. تاداعلا قارخنتا نامز نامزلا كلذ

 ٠ فولأملا داتعملا

 نتا نان
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 عج ظ : ىلاعماوياماتمإلا لاق بى .ققح 131 ام مههيق نمو »' د قايطاولا م هيدا 53
 ىئرملل الباقم نوكت نأ بجي ىئارلا : مهلوق لثم + ىوعدلا ضحم ىلا
 ةومتيعدا ام متملعأ : برلا اذه :ىف مهل لاقيف + لباقملا مكح ىف وأ

 مهموصخ اوبسنو يرورضلا ملعلا اوعدا ناف ؟ ارظن ةومتملع مأ ةرورض

 +٠ لصفلا رخآ ىلا ©« مهتجاحم تطقس هدحج ىلا

 ىف ةرورضلا ىعدا نم لك نآال : بدومم نبركبوبارسفملا 1

 ٠ ةرورض همعزام داسف ملعي هنأ هيلع ىعداو « اتهانم ناك رظنلا نطوم

 ادوجوم لقعن ال : لوقي نأ مسجمل حصل ؛ ىوعدلا هذه هنم تلبق ولو

 ناف ٠ قرافم الو هل عماجم الو « هجراخ الو ملاعلا لخاد ىف سيل
 مهلصوت اهنأ اونظ ناف ٠ ةمسجملا هبشك ةيؤرلا ىفن ىف ةلزتعملا هبش
 طمت ىف اهنألا « ةمسحملا هبش ااضيآأ اوهزتلاف : مهل ليق + ملعلا' ىلا
 :. ةيؤرلا زاوج مكدتع لحتسي مل ميسجتلا ,متبكأ اذاف ٠ مكهبش

 نفلا اذه ىف ءىدتبملل ىقبنيو » :كاعم اوباماتمإلا لاق
 نأ عنتميال زعو لج هللا ملعن امك انأل « ملعلاب .مهتضراعم نع لذغيال نأ
 « ملعلا ىلا قيرط كاردالا نأل ٠ هكردت

 لصف

 ةنجلا ىف ىلاعت هللا ةيؤر
 لصفلا اذهو ٠ ىلاعت ىرابلا ةيؤر زاوج لقعلا بجومب تبث دق »

 اقدص ىلاعت هللا نم ادعو « نانجلا ىف نوكتس ةيؤرلا نأ ىلع لمتشي
 ذكموي هوجو » ؛ ىلاعت هلوق باتكلا صن نم هيلع ليلدلاو + اقح الوقو
 ٠ هلوق رخآ ىلا « ةرظان اهبر ىلا « ةريضان

 تر اخذ : لوقت ٠ هسفنب لوعقم ئلا هلعف ىدعتي ام : اهدحأ ؛ هوجو ىلع برعلا مالك ىف قي رظنلا. , نوُمِم نير كوبارسقملا لاق

 نك



 « كرون نم سيتقن انورظنأ » : ىلاعت هللا لاق ٠ هترضنبأ ىنعمي لجرلا

 [ ١7 تيدحلا ]

 سيقلا ٌورمأ لاقو
 ةغاس افورظنت .نا امكتاف

 ىنئارظتنت ىأ

 ىتعمب ناك ناو « كيلا ترظن لوقت ٠ ىلاب ىدعت ةيؤرلا هب دصفملا
 ىتعمب رظنلا ناك ناو - ميتيلل ىلولا رظن لوقت « .ماللاب ىدعت ةمحرلا
 ءاقحتل اذهو + هيف تركف ىأ ملطلا نك ترظن:# لوقت ىقب ىدعت ركقلا
 ٠ ىلاب « هرظان » لصو دق زعو لج ىرابلاو ٠ ةغللا ىختقم ىف هب
 ىتعمب انهه رظنلانوكي .نأ بجوف ©« ةرظان اهير ىلا » : هلوق ىف

 ٠ هثع جورخلا نم هجو ال صن وهو ٠ ةيؤرلا

 ن يب

 : ىلاعت هلوقب انوضراع ناف » .ىلاعكاوُباماتمالا لاق
 نأ : اهتم ٠ كلاسم ةيآلا هذه. ىلع .مالكلا ىف : انلق « راصبألا هكردتال
 « قري لب ةيآلا رهاظ ىلع ايرج « كرديال ىلاعتو هناخبس برلا لوقن
 :٠ ةلوقأ وخلا نللا

 املا« ركب ابأ ىضاقلا » نأ ركذ : بوم نبركوبا ىغملا لاق
 ةدنع ناكو « ةفوكلا » ىلا (« ةرضبلا » نم « ةلودلا دضع » هبلجتسا

 ءاجف ٠اهل رثو دق « هب صتخي سلجم .مهسيكرل ناكو ٠ ةلزتعملا ءاسؤر

 (« ةلودلا دضع 7 نم ئارمي كلذ ناكو ٠ هيف سلجف « ركب وبأ ىضاقلا »

 .ىلا فرشتسي نأ هءاسو كلذ هةظفحاف « سلجملا لهأ نع ابجتحم ناكو

 ,سيئر رضح املف ٠ اهيف سولجلا هيلع ضرعي نأ ريغ نم ةبترملا كلت

 لج هللا نأ ىلع لدتست مب : هل لاقق ٠ لاؤسلاب ةتحتافم اودارآ ةلزتعملا

 الذ



 ىليلد : هل لاقف ؟ نآرقلا نم هيلع كتجح امو ؟ ةمايقلا ىف ىري  زعو
 صضعب ىلا رظني مهضغب لعجف « راصبألا هكردتال » : ىلاعتو هناحبس هلوق

 ةيؤرلا راكنا نع لأسي هنأ نلغ لب « لكئاسلا مهفي مل الأ ةنظنت ام : اولاقو

 « انليلدو انبهذم نع كلأسن مل هل اولاقو ٠ هيلع اوداعأف ٠ اتليلدب ءاجف

 دنع مهل لاقف ٠ .اهتايثا ىلع كليلد نع كانلأس امئاو ةيؤرلا ىفن نحف ذا

 : مهل لاقف ؟ ليلذلا هجو نيأف : اولاق ٠ ليلدلاب مكتيتأ دق : ىفاقلا كلذ

 ناف « هيلوقلا متمزتلااذاف ٠ هبلوقن : اولاقف ؟ ل مأ باطخلاليلدب نولوقتأ

 ريغ )١( هارتام هنأ هليلدو ٠ هب اطاحم اكردم راصيألا هارتال ةيآلا ريدقت

 دادسو رظنلا ىف هروغ دعب كلذ دنع اوفرعف ٠ هب طاحم الو كردم

 ٠ (؟) ماصخلاو لدجلا ىف هركف

 قعارتام : رقت نأ نكمملا نم (1)
 ىنعمف ٠ هللا تيار : لاقو ٠ ايندلا بئاجع ىف ناسنا رظن ول (؟)

 أرق ولام كلذ لثمو ٠ هللا ئار ةناكف < هيلع ةلادلا راكألا ىئأر امل هنا هلوق
 « اهدوجوب نقيتساو اهراز نمم اهنع حمسو « ةمركملا ةكم » نع ناسنا

 + ةيؤرلا ةلزتم ةلؤتم اذكؤم املخا اهي كملع ىأ ةكم تيتان: لوقي هاف
 ةطاحالا نآل ٠ اهيف :ءىث -لك تكردأ وأ « املع اهب تطحأ لوقيال نكل

 طاحأ نلمل الا كاردالا نوكي ال .ىآأ ٠ رصبلاب الا نانوكيال كاردالاو

 وق ةميركلا ةيآلا ىفق ٠ .هبئاؤسج عيمج نم رصنلاب ىكرلا ءىقلاب
 ةلزنم لّزنت هللا ىلغ ةلادلا راكآلا نال ؟ اذامل ٠ ةيؤرلا ىفن ال ٠ كاردالا
 ةمالس اهنم ىتلا كاردالا لئاسوب رذعتم كاردالاو + هب ملعلا قأ هتيؤر

 ةيؤرلاو .نيعلاب ءىشلا ىلا رظنلا ىه ةقيقحلا ئلع ةيؤرلاو ٠ زصبلل نيعلا
 هيبئل. لوقي ىلاعت هللاف ٠ هيلا رظني مل ولو ءىثلاب ملعلا ىه زاجملا ىلع

 ري مل وهو ؟ « داعب كبر لعف فيك رت ملأ.» : نيملسمللو منكي
 ملعلا ىنعمب هللا ةيؤر زوجي ىزاجملا ينعملا نآلو ٠ اوري مل نوملسملاو
 « راصبألا هكردت ال » : لاق لب ء راصبالا هارتال ىلاعت هللا لقي مل « هب

 ىتلا ئه رصبلا ةيؤر ناف + ىقيقحلا ىنعملا ىلع رصبلا ةيؤر ىفنيل
 هلوق ىف ٠ نآرقلا صئب ةعئتمم رصبلاب هللا ةيؤرؤ + كاردألا امب ىنستي
 ب « ءيش هلثمك سيل » : هلوق ئفو « يئارت نل » :..مالسلا ةملع ىموكأ

 م



 اهؤاهتنا وهو ةرمثلا كارذا نيب اكرتتشم اظفل كاردالا ناك املو

 فاختال » ::ىلاعت:هللا لاق هيلأ ءاهتنالا هو بولطملا كارداو اهجضن ىلا

 نأ بجو « اريثك املع نالف كردأ لوقب ةطاحالا ىلاو « ىثخت الو اكرد

 ؛ ني اظاحتم كلون ةفللا ئفتتم نمل ُكأ 0 كردم ريغ ىلاعت ىراميلا نوكي

 ةماع ةيآلا نا مث + "هب طاحي: الو ىري اضيأ كلذك هب طاحي الو ملعي امكف

 ىف وهو « راصبآلا هكردت ال » : دارملا نوكي نأ زوجيف تقوب ضتخت

 ٠. :مولعم تقو ىف ةيؤرلا تابثا ىلع ةلاد اهب انللدتسا ىتلا ةيآلاو ٠ ايندلا

 اتللدتسا -ىتلا ةيآلا ىف ديقملا ىلع ةيآلا هذه نم قلطملا لمحبي نأ ىغبناف

 ٠ اهب

 ىغ ىلاعت هلوقب اوضراع ناو » ىلا ئاوباماتمإلا لاق

 ىلع ةلدآلا قدصأ نم ةيآلا ههف « ىنارت نل » مالسلا هيلع ىسوم باوج

 ٠ هلوق رخآ ىلا ©« ةيؤرلا زاوج

 نمل الا حصت ال ناميالا ةديقع :؛ نومهم نب رتتوبارسغم لا لاق
 « :هقم زوجت امو.:هيلع ليحتسيام هقرعو + مل ةيجاولا هللا :تافص قرع

 نكي مل « اليحتسم زئاجلاو ازئاج ليحتسملا لعجف رمألا نسكع نمف
 بصنخم نأ انملع دقو ٠ هب انمؤم سيلف هللاب املاع نكي مل نمو ٠ هللاب املاع

 ةئناسرلل ىفطصأ نممه نظي فيكف ةفيرش ةميظع ,.ميلكتلا ةبترمو ةوبنلا
  زاوجلا ةلزتعملا دنع هللا .ىلع ليحتسي اميف دقتعي .نآ ميلكتلاب صخو
 ىلا مهوبسن مهب اوقفر ناو ؟ ريفكتلا ىلا ةيؤرلا ىزوجم نوبسني ةلزتعملاو
 مطهو ٠ ادلعلا ةجردلا مهل مهيلع هللا تاولص ءايبناألاو ٠ لدلضتلا

 350 0 0 >  نيغمجا مهيلع هللا تاولص نوموصعملا

 نوبوجحم مهنأ هليواتق © مهبر نغ نويوجحم رافكلا نأ نم ءاج امو -
 ىلا زظنت ةريضانلا ةؤجولا نأ نم ءاجا امو ٠ هتاذ نع هل 0: هتمحر نع

 - ” * 1: تلكو محق ىلا نظنت اهثأا هليواتفا ٠ اهدر
 ا



 هنأ هسفنب نظي نأ هقنع ىف مالسالا ةقبر تدقعنا نمم حبقأ امو

 ٠ ميلكلا ىسوم هنع لفغ ام ىلا زعو لج .ىرابلا هيزنت نم نطفت

 : لقئاق مهنم لاق ناو » ..: ىلاعملاؤب داماتمإلا لاق

 ربعملا ةيؤرلا : هل ليق ٠ ةيؤرلاب هنع ربعو اهيوتتخ الط توج لانس امل

 ىلع لمحي باوجلا مث « .ةيؤرلا ىف صن « ىلاب لوصوملا رظنلاب اهنع

 « ةيؤرلا ىفن ىلع « ىنأرت نل » اولمح ةلزتعملا لاب امف « باطخلا بسح

 « ؟ ةيؤرلا ريغ ىلع ةيآلا ردص ىف لاؤسلا اوئمحو

 اولعج اذا مهنالل جيم اذه ب. : لومم نب ركبوباسغملا لاق

 بر » : هلوق نوكي نأ ىغبنا « .ةيؤرلا. ىفن ىلع اليلد 4 ىنارت نل » هلوق

 ىنعمأ ,ىف ناوؤسملا رنملا ةولتع ناو . ةيكرلل لؤي« كيلا رظإ ىنرأ

 ٠ انيلع كلذب مهجاجح

0 32 2 

 افمنأ : لئاق مهنم لاق ناو » : كاع اوباماحماللا كاقأ !

 هللا مهري نأ هنولأسي اوناك ذأ مهريذاعمل .اعطق « هموقل :ةيؤرلا لاش

 ةيؤرلا فاضأ مالغلا هيلع هناف صنلل هفلاخم اذه :' مهل ليق : ةرهج'

 ميلكلاب نظي فيك مث « كيلا رظنأ ىنرأ » : لاق ثيح « هسفنل ةلوؤسملا

 0 هموق لجاآل :همكح :ئف هتلاحتسا ملعيام هبر لأسي نأ

 نولاجت موق مسكت 01 01017 اهلل نول لانوك نأ ىف رحيل اوتو

 هيلع هلا تاولصا هصاصتخاا ىف :ةنرمم نكمل مط لاق

 هيلع هللا تاولص' هنأل ؛ هسفنل الا اهلأسي مل هنأ ىلع ليلد ةيؤرلا لاؤس

 هسفنل اهلأسف « ةيؤرلا ىلا مثاكلا جاسم ةقوش ميلكتلاب هللا ةمرك امل

 ملسعي وهو نيلئاسلا .هموق ناك ولو ٠ .مالكلا عامسي هسفت تضتخا امك

 انا



 رعجي نأ هولأس:نيح مهلهذ اجك اهلاس مل زعو لج هللا ىلع كلذ ةلاحتسا

 : اهنومظعي ةهلآؤ اهتوديعي اماقصا مهل
7 " 

 ةلزتعملا نم ةمذرش تبهذ دقو » .:فكاحم اوباءاتمالا لق"

 رسخآ ىلا « اطلاغ ةيؤرلا زاوج دقتعي ناك مالسلا هيلع ىموم نأ لا

 ٠ هلوق

 ءايبئألاب ىرزأ دقف اذه دقتعا نم .:ةيوقم نيكو رسفلا لاق

 : طلغلا ىلع امسج مهير نأ اودقثعي نأ مهقح ىف زوجنو هيلع هللا تاولص

 هتافصب هبر ملع نمل الا لضحتيال ناميالا ناك اذاف ٠ كلذ مهل نيبي .ىتح

 ىح نق كلذ نوكيال فيكف' هيلع ليحتسي "امو ةزئاجلا وأ "هل ةيجاؤلا

 53 ةيلعلا تعالو ةفيقزلا ةبترملا مهل ءايبنألا

 2 الا

 هيلع ىسوم لاؤس 3 نيت: افافا 9 .كاجلاوباماعمالا لق .

 « لاحلا ىف ةيؤر نع ناك هلاؤنس مث +. لاس ام”زاوج ئلغ لاد مذانفلا

 هدقتعاام نظي عي ناكو ٠ بيغلا ملع نع ئبنلا'لوهذ ةوبنلا ىف حدقي الف
 نسع: ناك هلاؤس. مث « ةبيغ نونكمب ,ىلاعت .برلا هملعاف + ازجان ازئاج

 , 0« لاؤسلا عضوم ىثع.ئفنلا لمح نيبتف ٠ لاحلا ىف ةيؤر

 تاولض  ميلكلا ىسوم عمس أمل : نومم نيركوب ًامسغملا لاق
 530100 الو توصالو فرحي ,سيل ىذلا للا مالك ب هيلعو انين ىلع هللأ

 « ريظن الو هل لثمال ميدق دوجوم .ةيؤرب ىلا قأتشا « نيكدحملا مالكل

 يذلا ىنعملا ىف سائلا فلتخا مث + نوكيال كلذ نأ زعو لج هللا هملعاف
 نأل نكي مل كلذ نا : لاق نم مهتمف ٠ ايندلا ىف ةيؤرلا نوكت الا بجوأ

 اهب ىري نأ .حصي ملف « ةيناف ايندلا ىف اهي سحي ىتلا ةساخلا
 "ةليفلح 21 20 ٠ هل ءانق ال ىذلا ىقابلا



 : هوجو نم دودرم اذهو
 كردملا:ثاو 505 كاردالا ىف.اهل رثأ ال ةساحلا نأ : اهدحأ

 | ٠ كارداب كردي امنأ

 اضيا تعنتمال هجولا اذه نم تعتتما ول ةيؤرلا نأ : ىئاثلاو
 + نئاقثاب ىقابلا ىري نأ عنتما ولف ٠ ةثداح اضيأ ةساحلا نال ةرخلا ىف
 1 ثداحلاب ميدقلا ىرد نأ خنتمال

 ناكل كردأ ولف بجاو .هللاب ملعلا نأ كلذ نم عئاملا نأ : ليقو

 اضيأ اذه ىفو + هي فيلكتلا عقيال ىرورضلا ملعلاو ٠ ايزورض هب ملعلا

 . ةرورض زعو لج هللا نوملعي ءايبتألا نأ : لوقي نم ءاملعلا نم نآل رظن
 انيبت نأ : لوقي نم ءاملعلا نمو ٠ مهاوس نم ملع هب مهملع قراف اذهلو
 كلذ لاق نم جتحاو ٠ ةشئاع كلذ )١( تركنأ ناو هبر يأر هلل دمحم
 « ابيحتو الاادلا ةملكي نأ رشبل نانك امو »2 ىلاطتو كزايت هللا: لوقب

 ءارو نم ميلكتلاف « هنذاب ىحويف الوسر لسري وأ « باجح ءارو نم وأ
 هلوقو ٠ ةّيؤرلا عئمو مالكلا عمسا هنأ ٍدثكي ىموم لاخ ىه ٠ باجح
 مالسلا هيلع ليربج مهيلا ىتأي ءايبنألا ةفاك وه « ةلوسر لسري .»

 زوجي الف ميو دمحم انيبن اهب صخ ىتلا ىهو ٠ ئىحولا ةبترم تبثتو

 « لوسر هيلا لسري نم لاحك الو مالسلا هيلع ىموم لاحك اهلاح نوكي نأ

 ىحولا نوكي نأ الا قبي ملذ «٠ لخادتلا نم ةمسقلا ىف نوكي ناك امل

 ٠ ةمسقلا لخادتت الكل « هتيؤرو هميلكت

 ٠ كلذل هايا زعو لج هللا مالعا ىلع فقوتي هناف تابيغملا ملع امأو

 ملع ىتح هيباثل رفغتسي .ناك مالسلا هيلعو انيبن ىلع ميهاربا نأ ىرت الأ
 ىلع حلي ناك مالسلا هيلع انيبن كلذكو + كلذ نع ىهنو + ىدتهي ال هنأ
 زسعو لج هللا هملعأ ىتح. « هيادهلا ىلا ةقوسيو ناميالاب بلاط ىبأ

 0 ةيحع 14 تيبحأ 0 كنا ١ 0 ' ىلاعت هلوقب ؛ نوكيال :كلذن؟
 ينك عن : * كلذ نعت كسماف

 ص : بتأ )١(
 ملا



 ٍيمسو امهبتاره ولَغ ىف اخداق انمهنع بيعلا ءاوطنأ نكي ملف

 ْ ش -٠ امهرادقا

 دلع دلع د

 ,لسك نا متمدق دق ليق ناف“ ” ”.؛ىاعئاوتاماتمالا لاق

 قيلعت زيوجت مكمزلي كلذ دوقو « دوجوم لكب ازاؤج قلعتم هئاف كاردا

 ٠ هلوق رخآ ىلا « هناحبس ىرابلا تاذب ةشمخلا تاكاردالا

 سمللاو قوذلاو مشلا نأ مدقت دق : نومم نركب ؤبارسغملا لاق

  كاردالا ةيقيقح تسيل تالاصتالا كلت نأ نيبتو « تالاصتا نع تارابع

 .تمعط لوقي ىهلألاو + هحير كردأ ملخ كسملا تممش لوقي مشخألا ناف

 ٠ هئيل كردأ ملف ديدحلا تسمل : لوقي ردحلاو « همعط كردا ملف ركسلا

 < كلوق ةلزئمب + اذه ناكل « تاكاردألا سفت تالاصتالا هذه تناك ولف
 ةحااو ءىش ىلع تابثالاو ىفنلا رواعتو « هكردأ ملو. ءىثلا تكردا

 تاأفص نم اهثأل زعو لج قرابلا قح ىف تالاحم تالاصتالاق: ٠ لاحم

 .تاكردملا :دوجو .الا_ اهيف طرتشيال ىتلاتاكاردالا . امآو ٠ ماسجالا
 ب هلالج: لج تا ةقحنا ىف ةتباق اهقاف

 تافصلا ىف متمدق دق : ليق ناف :٠ ىلاعئاوتاماتمإلا لاق

 .لهف رصيلاو عمسلاب ملعلا متبثاو ريصب عيمس هئاحبس برلا نأ ةبجاولا

 ٠ اهتابثا اندنع حيحصلا : انلق ؟ ىلاعت ىرابلل تاكاردالا رئاس نوتبثت

 .« تاكاردالا عيمج ىلع لاد ء رصبلاو عمسلاب ماعلا ثابثا ىلع ليلدلاو

 اتبثرصبلاو عمسلا نأ مدقت دق 1 انومم نيركيوتا سقما ل5

 انطلاق



 امنا تاروكذملا تاكاردالا دادضأ كلذكو ٠ صقكاقنلا نع سدقم زعو لج

 ٠ اهي فصتي نأ « قالطالا .ىلع

 ني نا ا

 ماكحأ ىف زوجي امم باب اذهف » :.ىلاعئلوباماحمإلا لاق 0 1 17 ب 5-0
 2 تاعرتخملا هعازتخاو هقلخي ركذ +« هماكحأ نم زئاجلاب :قلعتي اممو هللا

 ردق ين نم هييلأ ةجاحلا سمن اممو 5 لامعألا قلح كلذي لصتيو

 ' :© ىقنابعلا

 ايدي نيوودس مع سما وركجز قالو
 ىذلا نال « هل بجي ااميف اهتبثي نم مهنمو « ىلاعت هللا ماكحأ نم زوجي
 ءزغو لج“ هللا ىلع لّيحتسي اميف اهلعجي اهليحنم١نأ ئزي "كلذ لعف
 زعو لج هللا ىلع ليحتسيام .ميدقت بجو نيح + :كلانه اثركذ بجوف

 قكالخلا ةيؤر ناف ةمئآلا مظعم هبتر ام ىلوألاو ٠ هيلع زوجيام ىلع
 .تاقولخم 'نمو هنم' ةزئاج 'هلاعفأو  العو لج  'هلاعقا: نم لعف :مهبزل
 ٠ .مسقلا اذه ىف اهركذ بجوق « دابعلا لاعف]

 ا



 ثرا
 لامعاألا قلخ ىف لوقلا

 رومهظ لبق ةمآلا فلس قفتا » + ىلاعم اوُباماتمالا لاق

 نيملاعلا بر عدبملا قلاخلا نأ ىلع « ءارآلا برطفاو ءاوهالاو عدبلا

 ثداوحلاف ٠+ قحلا لها بهذم اذهو ٠ وه الا عدبم الو هاوس قلاخ لو

 « دابعلا ةزدق هب تقلعت ام نيب قرف الو ٠ ىلاعت هللا ةردقب تثدح اهلك

 : لصصآلا اذه نومضم نم جرخنو ٠+ هيلع رادتقالاب برلا درفت ام نيبو

 0 يدوب وهو ع هيلع ضاق ىتاغت هللاق « رداقل رودقم لك نأ

 ةلآ ال - حدمت زعو لج ىرابلا : نومي نيركوبارسغم ا لاق

 [؟"رطاف] ؟ « هللا ردع قئاخ, نم له 3+ لاققا و قلخلاب ةدارفثاب وه الا

 ةلذلج لج ناك اذاو . ريغ رداق الو: ؟ هاوس :قلاخ.هل] اغرق بجوي وهو

 اهرفسي « اهب "فرصتي ىتلا ةلآلاو- هئاضعأ عيمجل قلاحو دبعلل اقلاخ

 دق تآلا ةلأ ئه ىثلا ديلا نأ ىرت الآ ٠١ ىرخك اهلطعيو ةرات هلالج لج

 ريغ وأ لشلا وأ ةجلافلا نم اهيف ثدحي امب فرصتلا نع هلالج لج اهلظعي
 هنأو « هلاعفأل ثدحم رداق هنأ ©« ىلزتعملا » نيكسملا ىعدي فيكف ٠ كلذ

 رهاوجلاو < رهاوجب موقت نأ اهل“دبأل ضارعأ الا هلاعفأ لهو ؟ اهب درفنم

 راج امل تمدع ولف + ىلاعت هللا قلخ ىه ضارعألا ةذه موقت ىتلا

 هنأب رقي نم ضرعل ثادحألاو رادتقالاب فصوي فيكف ؟ ضارغألا دوج

 0 ١  هدوجو ىف طرش وه ىذلا هلحم داحيا وع رداق ريغ

 ظ ع
 --ب



 نم مهعبات نمو ةنزتعملا تققتا » | قاعئاوباماتمإلا لاق

 نوعرتخم مهلاعفال نودجوم دابعلا نأ ىلع غيزلا ىلهاو ءاوهآلا لها

 فصتيال م مهلوق نع ىلاعت - برلا نا ىلع اضيأ اوقفتاو ٠ مهردقل
 رودقم ىلع راذدتقالاب دابعلا فصتي ال امك دابعلا رودقم ىلغ رادتقالاب
 برقلا اقلاخ.. هيلا ةيمست :نم نوعتتمي اوناك مهنم .نومدقلا هك ٠ برلا
 + ىلاعت هللا الا قلاخ ال هنأ ىلع « فلشسلا عامجاب مهدهع

 عدبأو ٠ ةقيقحلا ىلع اقلاخ دبعلا اومسو نورخاتملا أرجت مث

 برلاو قلاخ دبعلا : لاقف « نيدلا ةقبر هب.قراف ام نيرخاتملا ضعب
 ىف ىدامتلاو عدبلا نم هللا مكذاعأ ةقيقحلا ىلع اقلاخ ىمسيال ىلاعت

 الا 1 «  تالالفلا

 قيقحت نا هللا مكقفو  اوملعا : ادوميم نيركوبارسفم ا لاو

 ءايلوألا تاماقمو ٠ دباعلا ةدابعو عشاخلا عوشخل ةبجوملا ردقلا ةلاسم

 نمل الا منصتال اهسفن ةيدوبعلا لب « لكوتلاو ميلستلاو ربصلا نم

 نم اماو ٠ هسفن نم ةوق الو هل لوح ال هنأ ملعو هللآ ىلا هرمأ ضوف

 نم ىأر ىلع اميس ال هريغ اهلا هلل نأب ىعدملاف هلاعف9 قلاخ هنأ ىعدي
 « قلخلا هلل الآ » : انلوق ىنعم نأو « قلخلا ىلا ةعجار ةيهلالا نأ قري

 سقن هب مساب ىمسي نأ هسفنل ىضر نمف ٠ قلخلا قلاخ : انلوق ىنعمك

 نم هللاب ذوعت اريبك اولع هسقن ىف العو اميظع اربكت ربكت دقف « ةيهلالا
 ' + فاعيالا اذه زغو لج للا نم اكتسب: « ظيروفلا اذه اتظرزك ةديقع

 د د
 نيقاخم لا ىلع مسرن نآلا نحنو » : ىلا هئاوئاماتمإلا لاق

 جور ىف ةيلقعلا عطاوقلاب هيف كسمتنف لوألا برضلا امأ ٠ برضا ةثالث
 ةلزتعملل تامأزلا ىتاثلا برضلا ىف ركذنو * اعرتخم هنوك نع دبعلا

 نسلق



 ركذنو ٠ مهيهذم ضقانت حاضيا اهنم ضرغلاو ٠ اضيأ لوقعلا اهذخام
 لصفأ ةاحتنا ام ةحيص ىلع ةلادلا ةيعمسلا ةلدآلا تلاتلا برضلا ىف

 « قحلا

 لوأ نآل ٠ نيب بيترت اذه : نومه نيركيوبا غم ا لاق

 مهاوعد ىف لقعلا ةهج نم مهيأر نالطب « هب مييلع دري نأ بحي ام

 نوعديو « ماسجألا قلخ نع زجعلاب نورقي نيح. « ةكفآلا ةبذاكلا

 لقعلا ةهج نم اهنومزلي ىتلا تامازلالا نيبت اضيآ مث ٠ ضارعألا قلخ

 ىتلا ةيعمسلا ةلدآلاب كلذ دعب ىتؤي مث « مهبهذم ضقانت ىلا مهقوست

 . لقعلا عمسلا' ضقاني ال ذا « اهضداعتو ةيلقعلا ةلدألا نزاوت

 اعرتخم دبعلا سيل

 مالكلا نم لوألا برفلا اما » :ىلاعك اونا ماتمإلا لاق

 دق : انموصخل لوقن نأ امهدحأ : نيقيرط ىف هنم دوضقملا رصحنيف

 اريصم ىلاعتو هاحبس برلل تارودقم تسيل دابعلا تارودقم نأ متمعز
 ىلامعت برلا : مكل لوقئف ©« نيرداق نيب رودقم ةلاحتسا ىلا مكنم
 ىلع رادتقالاب افوضوم ناك له « هعرتخأ نأ لبقو < هدبع ردقأ ن لق

 رخآ ىلا ؟ « ال مأ هعرتخي نم هيلع ردقيس هنأ همولغم ىف ناك ام
 ٠ هلوق

 نكمملكب قلعتتىلاعتىرابلا ةردق .. نومهم سس كوبا ىغملا لاق

 ناك اذاو ٠ ةلاحمال نكمم هتردق هب قلعتت نأ لبق دبعلا هيلع ردقيس امو

 ديعلا هيلع ردق اذاق « زعو لج ىرابلا تارودقم ةلمج ىف لخد انكمم
 ريصي نأ حصي لهو 2« زعو لج ىرابلا رودقم نع جرخي .نأ حصي مل

 اذه لهو ؟ هب دبعلا ةردق قلعت لجاأل « هيلع اليحتسم هل ارودقم ناك ام

 انني



 اومظح ةلزقعللا نأ وقو عئاضلا ليلخ“ مهمزلي نيذلاا ةيودقلا لوقك الا
 ىراهلل ارودقم هنوك قبس ام : اولوقي نأ مهب قيلألا ناكل زعو لج هللا

 بجي لب « هب دبع ةردق قلعتب هل ارودقم نوكي نأ نع جرخمال زعو لج
 اذهب تبث اذاو ٠ .ىلاعت قرابلل ارودقم ىقبيو « هب ديعلا ةردق ىقبت نأ
 هجرختال هب دبعلا ةردق قلعت ناو « هل'ارودقم دبعلا هيلع ردقيس ام نأ هللك
 نم ذا + هققتمو هقلاخو هفدحم هلآ كلقب مزلل « هل ارودقم ةنوك نع
 ٠ زعو لج هلل رودقم وهام عارتخاب دبعلا درقني نأ لاحملا

 اولاق نأ انتمئثأ هب كسمت اممو : ىكاعئاوُتاماتمالا لاق

 ىف لاعفا دبعلا نم ردصتو « اهعرتخم ملع ىلع ةلاد ةمكحملا لاعفألا

 دبعلاو ٠ ماكحالاو ناقتالاو ماظتنالاو قاستالا ىلع ىهو + هلوهذو هنلفغ
 مللع ىلع الاد هنم رداصلا نوكي نأ بجيف هنم ردصي امب ملاع ريغ
 عرتخم نأ ىلا نيرئاصلا قحلا لها بهذم ىلع كلذ ررقتي امئاو ٠ هعرتخم

 « ىلاعت برلا لاعفألا

 وهسلاو ةلفغلا نا انمع .٠ نومم نس كوبا ىغملالاق
 رقتفم مكحملا لعفلا نأ انملع دقو ٠ ةدارالاو ملعلا داضت تافص لوهذلاو

 ىلع لاد ؛ تقوب صتخملا لعفلا نأ انملعو - هنقتمو همكحم ملع ىلا
 هو: دارا ةلودهلا ملع لا لقاغلاو ٠ نيعملا تقوللا كلك ف ةلعاق درعق
 ركن + هلاعفف ادجوم ديعلا ناك ولف قعاذ لفاع وهو. لاعقإ قم ريت

 نأ ىلا انرجي اذهو ٠ انقتم هنوكي املاع ىلاعت ئرابلا نوك ليلد انياع

 هنافقتا ليلدب املاع زعو لج ىرابلا نوك ىلا انلصوي ليلد انل حضيال

 ةاالد ةارظاب  اوضقي نآاانا نيتلامب ىدحنا نيب ةلزتعملاف + هلاعفف هناكمتو
 مهلاعفا نوقلاخ مهنا : مهلوقو مهيار مهيلع لطبيق « ملعلا ىلع ماكحألا

 الاع زعو لج ئرابلا نوكب ملعلا ىلأ لصوتلا مهيلع لطبي نأ اماو
 ٠ مكحملاو نقتملا ملع ىلع ماكحالاو ناقتالاب لالدتسالا راسكنال

 الملا



 « اىلاغ ىلاغت ىرابلا نوك ىلع ناقتالا ةلالد نالطب اخيأ غاس ول مث
 . دارطالا اهقح ةيلقعلا ةلدآلا نآل « لعافلا ىلع لعفلاب لالدتسالا لطبل

 اهنم رسكنا ول اهتاف « اهقرط تئيابت ناو دحاو مكح. دارطالا ىف اهمكحو
 نكي مل لغافلا ىلع لعقلاب لالدتسالا لطب ولو « اهرئاس رسكتال دحاو
 ىلع بترتم لصأ زعول حج هللاب ملعلاو « زعو لج هللاب ملعلا ىلا ليبس انل
 .: قايعلا .لاغف#ا اقتاك ىلاغت :ةئوك ىف رظنلا

 د د6 +

 ىف هانركذام انيلع اوسكع ناف » ٠ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 نأ زوجي مث + بستكي امب املاع بستكملا نوك بجيب : اولاقف + بسكلا

 ىف بجول « لاعفألا نم ليلقلاو ذ كلذ بجو ولو ٠ ليلقلا هنم ردصي
 نم ةريثكلا لاعفاألا رودص هومتلصأ ام ىلع زوجي : اولاقو + اهنم ريتكلا
 « لقعلا بجوم ىف هزوجن امم اذه : انلق ٠ اهب هملع ريغ نم دبعلا
 تازئاج نم عنتما امل تقرخنا ولو « تاداعلا دارلطدال هعوقو عنتمي امناو
 « هب انومتبلاط ام لوقعلا

 ةيباستكالا انلاعفأ نأ نيبت اذا : بومم نيركبوبارسغم لا لاق
 ىغع عنتمي الف + اهب ملاعلا © اهتقتمو اهيشنم وه ء زعو لج هلل قلخ

 ٠ اهب ملاع اهدجوم نأب لوهذلاو ةلفغلا لاح ىف ائم ردصي نأ .لقعلا
 ةيظفل لو ةيلقع ةلالدل عئتمي مل هئاف « اهنم ريثكلا ئف كلذ عنتما ناو
 اهقارخنا زعو لج هللا ءاش ولو « ةداع ىرجل كلذ عنتما امنأو « ةيعطق

 ٠ ليلقلا دجو امك ةلفغلا لاح ىف اهنم ريثكلا دجول

 #0 اخ #

 تابثا ىف مالكلا دنع متركذ دق » . ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 ٠ هلوق رخآ ىلا « ارارطضا ملعب امنا كلذ نأ : املاع هنوكب ملعلا

 ند



 تاقصلا ىف همدق دق لصفلا اذه : دوم نيركيوبأ غلا لاو

 هيضتري ملو ٠ ىرورض املاع ىلاعت ىرابلا نؤكب انملع نأ راتخا نيح

 ماكحالا نا : نولوقت متفأ : لاقو « كلائه هسفن ىلع ضرتعاف « ايدسك

 عمتجي فيكف ٠ ىرظن ملع وهف ليلدلاب هيلا لصوتي امو « ملعلا ىلع ليلد

 اذهو ؟ ىرظنلا ملغلل ضقانم ىرورضلا ملعلاو ىرورمض ملع هنأ عم اذه
 > ةمكآلا نم ضقانت سيل"

 ماكحذلا وه املاع ملاعلا .نوكي ملغلا ىلا قيرطلا نا ةلاحم الف

 نوكب ملعلا لعجن ملف « ايرورض املع اليلد هئوك ملعن انكل + ناقتالاو

 ؛ ةرورضلاب ال رظنلاب هليلد.ملع ام وه امنا ىرظنلان أل « ايرظن املع ملاعنا

 لاكشا ال نيب اذهو ٠ ىرظن ريغ هناف « ةرورمغ هليلد ملع ام امأو

 ضرعتلاوهو ىناثلا برغلا اماو » + ىلاعئاوّبامانمإلا لاق
 نمف « اهنع مهل صيحم ال عِطاوق ىلع لمتشي هناف « مهمازلال

 نم هريغو. دوجولاب قلعتت ٠ مهلوصأ ىلع ةثداحلا ةردقلا نأ : اهاوقا

 تافلتخملا فالتخاو + فاتختال ثداح لكل دوجولا ةقيقح مث + تافصلا

 « ةردقلل رثا ىه تسيلو « اهدوجو ىلع ةدئازلا اهلاوحأ ىلا لوؤي

 *' هلوق رخآ ىلا

 دنع قلعتت ال ةردقلا :تفاك اذا : بوم نيركبويا غم لا لاق

 ماييشالا نأ نوري مهثال مهلصا ىفتقم اذهو + دوجولاب كا « ةلزتعلا

 دححق ذا ٠ تاوُذ اهنوك ىف رثؤت مل ةردقلاف « مدعلا يف تاوذ ءايشأ

 ٠ دوجولا درجم ىف ترثأ امئاو ٠ ءايشأ اهئوك ىف الو ٠ كلذك تناك

 سكقنأ تافصو لاوحليف فالتخدلا عفو نأو تافلتخملا لن قلتختال دوجوولاو.

 4ك ٠+



 ٠ كلذ وهتو © لحملا "ىلا

 تقلعت قلعتمب تقلعت اذاف + اهقلعت :صتخيال ءالؤه دنع ةردقلاو

 بجحئيف © رفكلا ىلع ةردف مص دنع ناميالا ىلع ةردقلاو ٠ هدادضأو هلاثمأي

 ؛ رهاوجلاب مهتردق قلعتت نأ مهمزليو ٠ دحاو اهلك اهيف دوجولا نآل
 ضيحم ال حيحص مازلا اذهو + دوجولا ىف .ضارغألا تكراش دق اهنأل
 ٠ هئثم الاصفنا نودجيالو هنع مهل

 6 و

 ىق انومتمزلا ام : اولاق ناف » :ىلاعئاوُباماتمإلا لاق
 نم عونب ةردقلا تقلعتاذاف « ابسك ةردقلا قلعت ىف مكيلع بلقني عارتخالا
 . ثداوحلا عيمجب اهقلعت زيوجت نم انومتمزلا ام هنم مكمزل ضارعألا

 ةردمقلا : انلق + هومتمزلا ام رمتسي مل مكيلع سكع ام اومزتلت مل ناو
 « اهلاوحاو تاذلاب قلعتت لب دوجولا ضحمب ٠+ اندنع قلعتنال ةثداحلا

 + هلوق رخآ ىلا

 لهأ دنع ديعلا ةردق تناك امل ؟ ادومم نيركيويأ غم ا لاق

 ملعلا قلعتي امك رئاتت ال ىتلا لاوحألاب اهقلدت عتتمي مل ةركؤم ريغ ةئسلا

 مل « رودقملا ىف ةرثؤم ةلزتعملا دنع ةردقلا تناك املو ٠ اهب ةدارالاو

 ٠ رئاتت ال ىتلا لاوحآلاب قلعتت نأ مهنه حصي
 انيك دوجولاو 4 دوجولاب ةردقلا قلعت اوصصخ ةلزتعملا نأ مشن

 تافلتخملا :فالتخا عقو ناو + هسفن ىف فلتخيال « مامالا » هركذ

 ٠ انمزلي ملو لاؤسلا مهمزلف « هريقبف

 تي نق 3

 مهنأ : مييلع هعقوم مظعي اممو » ؛ ىلاعت ا وباماتمالا لاق

 نأ مولعمو + الوأ اهب عرتخا ام ةداعا اهب ىتاتيال ةثداحلا ةردقلا : اولاق

 :. ٠ ٠...-. هلوق رخآ' ىلا © ىلوألا ةاشنلا ةباثمب ةداعالا

 ع
 ( داشرالا حرش با م (َ



 لبيق ٠. دجو يذلا وه داعملا : دومم نب بوبا سغملا لاق

 ىلا رقتفي داعلاو :« قياس مدغ: ىلا رقكفي ثداحلا نأ ىق الا .نإقرتفيال

 ديالف ٠ هدوجو دعج نأث مدع ئلاو ثداحلا هيل رقتفا ىئذلإ مخعلا كلذ

 مديعو هثودح. ةلاه ىهو لوألا هدوجو. قيس مدع هل ردقي نأ نيم داعملل

 نيدوجوو نيمدع ريدقت نم هنم دبالف © همدع دعب ناث دوجوو ةدوجو دعب

 ٠ لوألا وه داعملا نأ : اذهب تبكي وأ ©« داعم هنوك حصي هبو

 « داعملا ىف رثؤتال ةثداحلا ةردقلا نأ ىلع ةلزتعملا انتقفاو اًذاو

 وه ذأ « لوآلا دوجولا ىف رثؤتال هتداحملا ةردقلا نأ ؛ لوقت نا اهمزل

 هنع اضيا ةردقلا رصقتاق ةداعالا لاح ىف هتع زجع اذاق ٠ دحاو دوجو

 هللا جتحا + ىلوألا ةاشنلا مكح ىف ةداعالا نوكلو ٠ ثادحبالا لاح ىف

 هلداج لج هنم افيرعت ٠ ىلوآلا ةأشنلاب ةداعالا ىركنم ىلع لهو زغ

 قلعت ةلزتعملا انمزلا ناو ٠ ةداعالا ىلع رداق ثادحالا ىلع رداقلا نآب

 ٠ لعفلا داجيا' ىف رثؤت مل انتردق نآل + هانمزتلا « داعم اب ةفداحلا ةردقلا

 نأ زوجي « انك ارودقم ناك ام نكل + )١( هتداعا ىف رثؤتال كلذكف

 ٠ هي قلعتت ةردق انل قلختو انل هللا هقلكد

 نآل « داعملاب ةردقلا قلعت تعنم امنا ةلزتعملا نا معاز معز ناق

 داعم داعملا نآل ٠ دتاعتال ضارعألاو ©« ضارعأ ىه امئا دابعلا تارودقم

 هب لاق ناو اذهو ٠ ضرعلا لمحيأل ضرعلاو ٠ ضرع ىه ةداعاب

 ٠ ددجت ارمأ سيلو لولا سقث وه داعملا نأل ٠ دودرم وهف نولئاق

 ثودحلا نا .: رخنإ لوقَي نبأ زاجل :؛ ىنعم ةداعالا نأ : لئاق لاق ولو

 هانركذ امك ةداعالل زعم الو ٠ يضارعألا توبث كلذب لطبيو ٠ ىنعم

 ىنعم هل بجوتال رودقملاب ةردقلا قلعت قلعتت ةردقب دوجولا رركت الأ

 ٠ لئاقلا اذه هلاك ام, كلذي. لطيف ٠ هداجيا يوبم
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 هيب : لوقف نأ مهمزلي اممو > كاز راياسإلا لاق
 ةردبسقلاب جقتإل لاعفالا .ٍتافِص نم .دوجولا ادعام نأ ىلع انومتقف
 نيب لمفلا امو ٠ هدجت دوجولا نأ امك + ةددجتم اهنأ عم * د

 بجو ةكرحلا دوجو تبث اذا : اولاق ناف ؟ هيلع ةدئازلا تافصلاو دوجولا

 ٠ هلوق رخآ ىلا « اهل ماكحأ توبث اهدوجو دنع

 تافصلا نأ ىف انتقفاو ةلزتجلا : يوهم نير كيوب ييغملا لاق
 ٠ ثداحلا ددجتك ةددجتم ىهو ٠ ةثداحلا ةردقلاب ال ٠ ثودحلل ةعباتلا

 « ثودحلل ةعباتلا تافصلا نع مهدنع ةرصاق ةثداحلا ةردقلا تناك اذاف

 انهار نا ٠ هدجتلا :نف اههكارشتلل ثودحلاا نع انها ةرهاق نكيلق

 تافصلا هذه هعبتت نأ مزل ثودحلا تبث اذا : اولاقو ٠ الاصفنا كلذ نع

 اهراقتفاك ةبجاو تافص اهمزل ةكرحلا تتبثا اذاف ٠ كلذ نم دب نكي ملو

 كج ىف. ركود: امذأ| ةردقلاو ٠ اهلا بحت داعم كلك معو لسللا ىلا
 3 ايفر نع اهيوجوب تافصلا ةذه تنئغتساف + بجحاولا ىف أل

 تاقصلا هذه ثداحلل اوبجوي مل مهنال « لطاب هولاق ىذلا اذهو
 تفتتا دوجولا ىفتنا اذاف ٠ نوكيال دق ثودحلاو ٠ زئاجك ثودحلا دعب الا
 اهل مكحن امنأ نحن : اولاق ناف ؟ بوجولاب اهل نومكحي فيكف ٠ اهئافتناب

 انلك + تافصتا هذه توق مزمل عودت اذاف ؛ :ووجيولا قلحت عمابوجولاب
 تونك لمس انك 3] :- تاقيلا دذج علوش هلع هومللا بجم 'انكناا كلك
 دق تاقبلللا 23 توزك ليتكسلا كلك 3. ةضلغشلا .ةقن نذ ةكرجسلا
 ٠ هب ةردقلا قلعت اوعنماو © ابجاو نذأ دوجيوولا اولعجاف ء دوجيولا

 املاع زعو لج فىرابلا اوعنم نيح مهل انمازلاك مازلالا اذهو

 انملع نذا اوللعت الق : مهل انلقق ٠ للعي ال بجاولاو ٠ هيوجول « ملعب
 ملاعلا نوكل بوجولا لصح دقف « املاع هئوك بجو ملعلا لصح اذا هنأل
 - .هليلفك ؟رشكتا#ا اقلاكالكلم



 موضخلل“ ةليح ال تامازلا هذهف » 5 ىلاعشويارماتمإللا لاق

 ةلدالاب قلعتلا هنم ضرغلاف مالكلا نم ثلاثلا برعقلا اماق + اهعفد ىف

 ناقتسي ام ىلاو + ةمألا عامجا نم ىقلتي ام ىلا مسقنت ىهو ٠+ ةيعفمسلا

 : اهنم + هجواف ٠ ةمآلا قالطا نم ىقلتي ام اماف + باتكلا صوصن نم

 نأ ىف هيلا ةبغرلا ءادباو ىلاعت هللا ىلا لاهتبالا ىلع ةعمجم ةمآلا نإ

 تناك ولو ٠ نايصعلاو قوسقلاو رفكلا مهبنجيو « ناقيالاو ناميالا مهقزري

 ةبغرلاو ةعئاشلا ةوعدلا هذه تناكل  ىلاعت هلل ةرودقم ريغ فراعملا

 « هيلع قرابلا ردقي هلام لاؤسي ةقلعتم < ةعئاذلا

 ءاعتلاو ةبغرلا .نأ انملع دق : دومم نيركوبارسغملا لاق

 ىلا نوعرضي نوملسملا ناك اذاو ٠ دعي لصحي مل رمأ ليصختل وه امئا

 مهناميا هب عبتي ناميا : هب دارملاو ٠ ناميالا مهقزري نأ ىف زعو لج هللا

 .٠ مهل دوجوم هنآأل لصاح ةمهئاميا اولأسي مل مهنآل ٠ هيف مه ىذلا

 ٠ ضارعألا نم ضرع ناميالا نآل « اذه مهناميال ابقاعم اناميا هولأس امئاو

 كلذ ىلع كلدي ٠ ثودح اهلك اهدوجو امئاو ٠ اهل ءاقبأل ضارعألاو

 ئىرت الأ [ ١5 ءاسنلا ] « اونمآ : اونمآ نيذلا اهيأاي » : ىلاعت هلوق

 ريغ هب مهرمأ ىذلا نأ مولعمو ٠ ناميالاب مهرمأو ناميالاب مهقصو هنأ
 روماملا لعفي روماملا ةعاط ءاضتقا هتقيقح رمألا نأ « هي ميفصو ىذلا

 ٠ دعب لصحي مل ام ىضتقي امئاو ىضتقيال لصاحلاو ٠ هب

 ةولاس امئا مهتأ .ملع: دقف < ناميألا مهقزري نأ مهبر' دابعلا لاس اذاق

 دابعلالامعأ تناك ولف ٠ هلعفي نأ هقح ىف انكمم مهدتع ازئاج مهقزري نأ

 مصؤاعد ناكل. «. اهلعفي نأ هنم ليحتسي لب زعو لج كل ةرودقم ريغ

 اضرع رهوجلا «بلقيو ١ نيدضلا :نيب :عمجي ناب::4ل  مهئاعدك اذهب هب

 ٠ اهب ةردقلا قلعتتال ىتلا تالاجملا رئاسو « ارهوج ضرغلاو



 لاؤس ىلع ةلومحم.ةبغزرلا .ىذهو-» .:ىلاعم اوباماتمإلا لاق

 هيدس ريغ اذه انلق ٠ هيلع ةردقلا قلجت ةناعالاو ناميالا ىلع راذتقالا

 هةبلسبال ىلاعت برلاو ٠ ناميالا ىلع رداق فلكم لك ناف < مكلوصأ ىلع

 ىعادلا اذأ دوجوم ءاغتبا ىلع عاعدلا لمحي هجو الف + هيلع رادتقالا

 ' 2 ©« ادوقفم اعقوتم سمتلب

 ةردقلا نا ثدقتعا“انأ ةلزتعملا '. توم نيرككوُبا سغلملا لاَ

 فلكم لك نأ : تمعز ٠ هل اهتنراقم مزلي الو © رودقملا ىلع .مدقتت ةثداحلا

 لفمخي نأ زجي مل مهدقتعم اذه ناك اذاف ٠ ناميالا ىلع رداق نمومو رفاك

 يم ل ازيك فقير ىفادلا 8 جوملا ةكالذ كاك يلع مهّواعد

 ةعاط٠ ءاضتقاك وعذملا نم هيف وعدملا ءاضتقاو © دوجولا ىف دعب

 ايفاش انايب مدقت اميف كلذ نيبت دقو ٠ هب روماملا لعفي رمآلا نم روماملا
 ٠ لبق

 دلع داع د

 اولأه امك نوحلاصلا فلسلا مث » .: لال اوباماتمالا لاق

 « نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مهبنجي نأ هولأس كلذك « ناميالا زعو لج هللا

 ناك نئلف +  ةلزتعملا لوضأ ىلع « رفكلا ىلع ةردق ناميالا ىلع ةردقلاو

 انيعم نوكي نأ بجيق « هيلع ةردقلا قلخب ناميالا ىلع انيعم ىلاعت برلا

 « هيلع ةردقلا قلخب رفكلا ىلع

 قسحي مهتفرعم ةلفب ةلزتعملا : كومم نيركيوبأ غم لا لاق

 بهذم ةثداحلا مهتردقي اوبهذ ةيهولآلاب ملعلا نع مهروصقو ةيبويرلا

 اهتنراقم مزليالو « .تارودقمبقلعتت ةدحاو ةميدقلاةردقلاو ٠ ةميدقلا ةردقلا

 مبه اولعج.كلذك « اهتارودقم دوجو رخآتو الزأ تتبث اهن ىرت الآ ٠ اهل

 قلصعتتو « اهل اهتنراقم مزليزلوب# ,اهتارودقم ىلع مدقتت دابعلا ردق

 ب



 قلطتيال :٠ مولعم 2 رثؤم ويغ وهو ؛ .ليحتسملاو زئاجلاو بجاولأب هقلغت
 ملعلا عم الا امهدحاب ملعلا زوجيال نيمولعمي وأ © دحاو مولعمُب الا
 : ةقداحلا ةردقلا رصقت نأ ىلوأو ىرحاف « نيدضلاو نيلثملاك + رخآلان
 ىلع ةردقلا تناك اذا ءالؤهو ٠ تاقلعتمب .قلعتت نإ مهدنع زيثاتلا اهلو
 ىلع ةردقلا ىلاغت هللا اولاس اذاف ٠ رفكلا ىلع ةردق + مهدنع ناعيالا

 ٠ ناميالاب اهقلعتك

5 #0 0 
 انضرف اذا : كلذ عقوم ىوقيو » :٠ ىلاعئاوباماتمالا لق ا ع 3 5 9 1 ١ ها هلا ءديحإ

 ةناعالاب هنم قحأ « رفكلا ىلع هناعالاب وهف هذه ةلاحلاو ب هردقأ اذاف
 ليعامسا هنباو ميهاربا لوق : كلذ ىف نييبنلا تاوعد نمو + ناميالا ىلع

 ى» يل .نيداصتم .ابنلغعاو امير 5  مالسلا ميهيلعو انيبن ىلع

 « مانصألا ةبعت نأ ىثبو ىنبنجاو 3 ميهأربأ ٌلوق 11 ةرقبلا
 [ 5 ميهاربأ 1

 زعو لج ىرابلا فلكملا اغذ اذاف ابوهم 5-500

 ىلع ةردقلا هقزري نأ ةلزتعملا لوق ىلع هدصقمو ناميالأ هقزري نآىق
 ملع قمح ناك اذا اميعبأل + تكلا يلع: ةرخقلا ةقوزي قا, هلام-ةقف < قاصالا

 ءانعذلا+ل ةكم قحنأ زفكلاب 0007 ل 1 نمؤيلأا ةكأ ةلكح هللا
 : هل 3 هيد 0 هدول نا يادي - 194 اعتاب 34

 . 1 :نج هلا سهام اهمال“ 0



 قالطا نم ايقلث هب كعمتن اممو ف : ىلاعئاوباماتمالا ىق

 نيعمجل .اؤتاك ةنردقلا عينت نأ لبق نيملسملا نأ : ةمئألا عامجاو ةمأآلا

 نمو ٠ ثدحضم وقس قولخم لك كلام ىلاعتو هناحبس برلا نأ ىلع
 نم نعي الام هالاؤ ٠+ هيلع زدقي الام اكلام ىتاعت برلا نوكي نأ ليحتسملا

 اسقلاخ ةننغلا ناك اأو ترو كلم نم قولخم لكل دبالو + هتارودقم

 ٠ اهيلع رادتقالاب دبتسأ تيخ نم اههلاو اهبو نوكي نأ مز ٠ هسفف لامعال

 ؛ ليزنتلا ىؤحف هيلغ لد دقو ٠ قفوم اهب ءؤبيال نيدلا ىف ةفيلخغ هذهو

 مهضعب ذاعلو « قلخ امب هلآ لك بهذل اذا »> : لئاق نم ع لاق هنآذ

 [ 5١ نونمؤملا 1 * ضعب ىلع

 1 .... ريش [5 ' 2

 بر هنأب حدمت زعو لج ئراجلا ١ ةبونمم سركبوبأ سغملا لاق

 ٠ حلصملا وأ كلاملا : زعو لج هللا قح ئف برلاو ٠ نيملاعلا

 7 » : انلف اذا نحتو ٠ هيف فرصتلا ىلع وأ هيلع رداق عىثلا

 ريغ دابعلا لاعفأ ناك ولف ٠ اهيق فرصتلا ىلع رداق هنأ : ةانعمف « رادلا

 قيسام ىلع  ةيهلالا نال « اههلا الو اهبر ناك امل ئلاعت هلل ةرودقم
 اذاو٠ قلخلاقلاخ ىأ ٠ قلخلا هلا : انلوق ليلدب ٠ قلخلاىلا عجرت مدقتو

 ٠ لاعفأ .هلا ثدحملا نوكي نأ كلذ ىلع مزل « قلخلاب ٠ ةيهلالا تطبترا

 تسهذل اذا » : ىلاعت هلوقب .كلذ ىف « مامالا » لالدتساو ٠ اهقلأخ. هنأل

 هللا كلذ نأل نيب لالدتسا « نمعب ىلع مهضعب العلو « قلخ امب هلإ لك
 >. اهيلع قحلا هلالا ردقي مل ثيح. نم اهي بهذيو هلاعفأ قلخي ناك يناثلا

 قزحظتي. ناكلو .« انهي. اؤينفذل مهلاغف# نيقلاخ. اؤناك ول :نوقولخملا كلذكف

 قمنا رد ف :ىلك اهيس تعال 11: قتافتلا قولخيملاو قلاخلا 'نم

 ظ ا

 - ٠ قاع د فعالا اقر حراق ةةياطو يشع ىف 1

 اهلا ريغ لفأ ( هلأ فا ةيلأ ]ل قطيحلا و ءاجللا ىف قا انوي نع هو

 قآل « ةينكلا نم عتاحتلا كحول اهيوف قم. (مللسو .اتيرخخ نا ( اتدفل )

 2 1 :4 .» . اد: .:فاظنلا ىلع رهو مل رقكاف كينثألا: قغ ردصن' ىلا لك
 د



 دوجوب لوقلا : نوملكتملا لاق : ىزارلا .نيدلا رخف مامآلا لاقو د

 « لاحم نيهلا دوجوب لوقلا نوكي نأ بجوف «© لاحملا ىلا ىضقي نيهلا
 ناو ديالف نيهلا دوج انصرف ول انأل لاجملا ىلإ ىضفي هنا: انلق امنأو
 لك ناكل كلذك ناك ولو ؛ تارودقملا لك ىلع ارداق امهنم دحاو لك نوكي

 امهدحأ نا انضرق ولو «  هئيكستو :ديز :كيرحت ىلع .ارداق امهتم دج
 « لاحم وهو .نادارملا. عقي نأ اًماف « هتيكست رخآلا ذارأو هكيرحت دارأ

 نأل © لاحم وهو امهنم دحاو عقي ةلوا « نيدضلا نيب عمجلا ةلاحتسال
 اذه تاوم عققمي .القا ؛. رجلا دارم امهتم دخحاو لك دارم دوجو نم عئاملا

 كلذو « اعم اذجول اعم اعنتما ولف ؛ سكعلابو « :كلذ دارم. دوجو دنع الا

 نيهجول ٠ لاحم ابغيأ كلذو ء ىناثلا نود امهدحأ دارم عقي وأ ؛ لاحم

 نوك عنتما..« هل ةياهنال ام ىلع ارداق امهنم دحاو ناك ول هنا : امهدحأ
 ىفايوتسا اذاو © ةردقلا ىفايوتسي نأو كيال لب « رخآلا نم ردقأ امه دحأ
  ىناثلا داره نم عوقولاب .ىلوأ امهدحلا دارم ريصي نأ لاحتسا ةردقلا
 امهدحلا دارمعقو اذا هنا ؛ امهيناثو ٠ حجرم ريغئم نكمملاحيِجرت مازلالاو
 نؤكي هدارم .عقي مل ىذلاو + ارداق نوكي ةدارمه عفي ىذلاف « رخآلا نود

 لك ناكل نيهلا انضرف ولو « لاحم هلالا ىلع وهو صقن زجعلاو « ازجاع
 نم رودقم عوقو ىلا ىضفيف تارودقملا عيمج ىلع ارداق امهنم دحاو
 لعاقلا ىلا لعفلا داتسا نال ٠ لاحم وهو ' دح.او هج ونم نيلقتسم نيرداق
 لعفلاف :؛ داجيالاب القتسم امهنم دخاو لك نأك اذاف + ةناكمال نأك امنا
 هنئوؤكل اذه ىلا هدانسأ ليحتسيف « 'عوقولا بجاو نوكي أذه .عم هنوكل
 هذهو ©« لاحم كلذو « اعم امهنع هؤانغتسا مزليف « :اعيمج امهنم الصاخب
 ىلا ىضفي نيهلا :دوجوب لوقلا : لوقنف ديحوتلا ةلاسم ىف ةمات ةجح
 عقيال نأ .بجيوو كلذك ناك اذاو « امهتم دحااوب رودقملا عوفو عانتما
 اماف نيهلا انرددق ول ::لؤقن:وأ « اعطق داسفلا عوقو مزلي' ذئنيحو « ةتبلا
 رؤدقم ةدحاولا كلذق. دحاولا ءئثلا؛ ىلع. اقفتأ. ناف افلتخني أ اقفتي :نأ

 عقُي نأ اماف افلتخناب ناو.ء' لاحم. وهو امهب هعوقؤ:مزليف:اههل'ةازنمو اذهل
 -7 + لاجمل كلاو ؛ئلاثلا ؛نوذ امهدحا عقيوأ :«' امهنم دحاو عقي الوأ نآدارخلا
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 هاا 2 8 ه8 تاو : 0 0 خه ©

 :ةعيقح ىلع تفقو اذا كنا ملعاو 2« تاريدقتلا ىلع مزال داسفلا نأ تيثف -

 .تاثدحملا نم ىلفملاو ىولعلا ملاعلا ىفام عيمج نأ تفرع ةلالدلا هذه

 .ىلع ةيعمسلا لئالدلا امأو ؛ ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ليلد وهف تاقولخملاو
 ,.عنامتلا ةلالد ىف نعط نم لك نا ملعاو :نآرقلا ئف 5 ةريثخف 'ةينادحولا

 اهتيهلاب لوقي ةهلآ ١ ضرالاو ءامسلا ىف ناك ول ةاربما ناب ةيألا رسفق

 ملاعلا ريبدت ىلع ردقتال تادامج اهنال ملآعلا داسف :مزل .مانصالا ةدبع

 مأ» هلوق ىف مهنع ىكح ىلاعت هنالا ىلوا اذهو : اولاق ملاعلا داسف مزليف
 اذه هاش ىلع ةلالدلا ركذ مك 4#: نورتكقي مح نهرالا نم ةهلآ !وذخَكا

 امع شرعلا بر هللا ناحبسف ) هلوق امآو هب ليلدلا صتخي نأ بجوف
 .نم نوكرشملا هب ةفصي امع ىلاستو هناحبس هللا هيزنت هيفف ( نوفصي
 هيِضقيو هلعفي امع هللا لئسيال ىأ ( لعفي امع لكسيال ) دلولاو كيرثلا
 .ةفل ىتقملاو .مهلامعأ نع نولكسي نيلقلاو ىأ ( نولقسي هه ) هقلخ. ىف
 .ةاعسأاو قالضاو ئدهو لالذاو زازعا نم هذابع ىف مكحي امع لئسيال

 مهل لاقي خيبوت لاؤس نولكئسي قلخلاو .« :نايعالا كلام برلا هنال « ءاقشاو
 .للاو ء مهالوم لاثتما مُهيلَع بجي ةيبع مهنال 5 افك متلغف مل ةمايقلا موي
 مأ ) لجو زع هلوق ؟ هتلعف مل هلعف ءىثل هل لوقي دحأ هفوف سيل ىلاعت
 ول» : هلوقب هاوس ةهلآ نوكت نأ ىلاعت:هللا:لطبأ امل ( ةهلآ هنود نم اوذختا

 مأ » : لاقف ةهيلألا مهذاختا مهيلع ركنأ © اتدسفل هللا الا ةهلآ امهييف ناك

 .( مكتاهرب اوتاه لق ) خيبوتو راكنا ماهفتسا وهو « ةهلآ هنود نم اوذختا

 ركذ ):نارقلا ئنعي :( اذه ) افناتسم ىلاكق لاق: كلذ ىلع هكتجحب ىا
 ةمايقلا موي ىلأ ىتعبتي نمو « تيد: ىلع ىعم نم ربخ. هيف ىأ ( ىعم نم
 ربخ. ىأ ( ركذو. ) ةيصغملا ىلع باقعلاو « ةعاطلا .ىلع باوثلا نم مهل امي
 مهب لعفيامؤ ايئذلا -ىف :مهب لعف انمو ةقلاتبلا' ممألا- نم”ىأ: (' ىلبق نف )
 ءاروثلا ئلبق قس ركذو ١+ نارقلا' ىعف ود ركق':”نئابع:نبأ لاقو ةزهقلا نف
 يله بتكلا رئاسؤ .ليجنالاو ةاززوتلاو :نارفلا-طوهجلار'.ىنعملاو. : :ليجنالاو
 نونلعيال :مهرثكأ لب») :ةيلآ هعم"ناك وأ .؟.ادلؤ دختا هللا "نأ اهيفب نؤذجت
 ٠ ( نوضرعم مهف قحلا
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 رفقاكلا نم. مشو دق نذاف « رفاكلا نم رقكلا ديويال هللا نأ : نولوقي

 ٠ ةيونثلا. ىعدي نم لوق انلطبأ اذهيو © زعو لج هللا هدري مل اع

 نأ ذخاملا اذهأ نم ةاقلثن اضو » : قاعة ؤتاماتمألا لاق

 ماسجالا قلخ نم نسحأ تابرقلاو تاعاطلاو ةفرعملا ع قلخ ] لوقن

 قلخب دبعلا فصتا اذاف ©«. تاعاطلا ليبق..نم تسيل ىتلا اهضارعاو

 اهداشراو هسفن. حالصاب ىلوأ ناكلو « هبر نم اقلخ نسحاأ .ناكل فراعملا

 هيمفنل حلصأ دبعلا نأ معز نمف ٠ هبر نم بطاعملاو ىغلا نم اهذاقناو

 « نيدلا قرافو نيملسملا عامجا مغار دقف < هبر نم

 : نيب حصص اذسنه + نوجه نب ركروُبارىغملا لاف
 نب ركب ابأ » ىضاقلا لأس « ىئوب نب رسخاتف:» ةلودلا دضع نأ ركذ

 ىنثنج لاق هنأ ذهن ٠ اهيف باؤجنلا هل نقدغاف ٠ لكاسم نغ « بيطلا

 : ىضاقلا هل لاقف.٠ دابغلا لاعفأ قلاج هللا نأ ىلع لدي ىعنس عطاق ليلدب

 ريخي ةالضلا : ميلوق. ىف خبصلا ناذأ ىف تيحلسملا عامجا هيلع ليلدلا

 هللا لعف نم مونلا نا .: هل لاقف ٠ ليلدلا ةج.ؤقز 2غ هلاسفإ ٠ مونلا نم

 قلاخ وه هللا نأ الولف ٠ ديغلل :ةبستكم ةالضلاو دبعلا هيستكيالا ىلاعت

 لك عيممفب اذه ٠ ناس يد شس « ديفلل ةالضلا

 )١( ٠ عيشب

 5 مص هلق قرر وسم 1 قولك بعقب ةناتاإ رلا (1)

 هللا ناع اق الاؤ ٠ .ةنه .لالقالا# هتاقؤأ :هيظفنق شيخ. قه هيف.علخد 2

 مادي ناك امو. مجالا قع طيطؤنج ئئابتتت + : هلوقب .قيئدؤملا . خدفي

 - ليلا ١ نسج تيوب 'ماذللا هظلوتو >< !ريقك نومانك مهنا ةراكلا
 ا 9
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 ىلع ةردقلا الول : اولاق ناف » :(غلاعملاوبا ماتمالا لاق
 ؟ الق : خلنصأ نذا ةردقلاف : .ناميألا قلخ نم ديعلا -نكمت امل نامهالا
 ارش « رفكلا ىلع ةردقلا لعخي' نأ ةلاقملا ةذه بحاض مزلي كلذ نومضم
 نيدسفلل ةحئاص ةردقلاو ٠ اهب الا نكمتيال هنأ ثيح نم + رفكلا نم
 :تحذعم ىلآغت برلإ ناك نئلك 2 ركهاب اهتم ىلوا امهدح# تسيلو
 « رفكلا ىلع رادقالاب هل ادسفم نكيلف « ناميالا ىلع رادقالاب ةدابغ

 ظ نه د ع شك ل
 نال 2-.عيحتح لافتا اذنه : بوجم سذجوبا معلا لاق

 قلخ ةردقلاو  ةزدقلاب الا مصيال رودقملا : لوألا اومزلا امل اولاق ةلزتعملا
 نوكت نأ كلذ ىلع اومزلاف ٠ اهزودقم نم 7 سو نلاعقا# هللا

 55 لا عفو 1 لمفم زإ لج ةرغقأ ل لع 2

 فيلكتلا ققحتيل لقعلاي للا هنكم دقو ٠ لجو زع هلل دبع وه امناو « اهلا

 مونلا ىلع رداق هنأب ٠ دبعلل هيبتت موذلا نم ريخ ةالصلا » : هلوك ىفو

 م مايقلاو مونيا نيب ريخم تنأو ع ةالصلا ءادال ةنع مايقلا ىلع رذداقو

 علك كلزاقتب دنا زك هلل دييكيلا اهو + نوع ردح كا ا

 لإ مشل 0 ؛ لوقي للا ناق ٠ تسلا نمل نؤرقلأ ىفو فيلكتلا لع
 « مهرفكب انهيلع هللا عبط كب » .: لوقي رُخآ عضوم ىفو 4 مهيولق ىلع

 نايصع ثدح اذا الا عبطي الو متخيال هللا نأ ىلع .نالدي نيلوقلا عومجمو

 نأ » : ىلاعت هللا ناسل ىلع اهيفق : ىنعملا سفن ةاروتلا ىفو. ٠ دبعلا نم
 ٠ :كنم ةدبعب الوب كيلع ةرسع تسيل مويلآ اهب كيصوأ تلا .ةيصولا هذه

 اهزينايو ماسبتلا ميلا انوا بيبو قو :.ليكك تع ءاعبلا ضابح طيس

 ةدلكلا كب ٠ 0 ا ير ودب ع بم

 مويلا :تلعبلا دق: نظنا ٠ اه لهفتل اكبلق ىفو كلف -ئف اذج كنه ةبطرق
 ( 10 4 11428٠ دشق 0 « .خلا ....ئشلاؤ: توملاو ريخلاو ةايحلا كمادق

 هللا



 تيح نم احالص ٠ ارش اريخو اداسف احالص ناميالا ىلع ةردقلا نوكت نأ

 معز اذاو.6 رقكلا اهرودقم نوكي ثيح نم اذاسق ٠ نامئالا اهرودقم نوكي

 اضيآ نكيلف « :ناميالا ىلع رادقالاب ةدبع حلصأ زعو لج هللا نأ ءالؤه

 ةردقلا اهسفن ىه ناميالا ىلع ةردقلا نآل « رفكلا ىلع هرادقاب هل ادقم

 ٠ رفكلا ىلع

 اندوصقم ىف فاك ردقلا اذهو » +. فىلاعم ا« اوباعاتمإلا لاق.

 مكلذ » : ىلاعت هلوق وحنف باتكلا صوصن اماو ٠ ةمألا قالطا ذخآم نم

 درفت ىضتقد هيالاو [ ١٠؟ ماعنألا ] « عىت لح قلاخ وه الا هلا ال مكبر هللا

 نا ملعن اناب دصدسعي اهي لالدسألاو ٠ ىولحم لخ قلخب ىلئاعت قرابلا
 ناك ولو ٠ ءىث لك قلخب دهرفتلاو عادبالاو عارتخالاب حدمتلا اهاوحف
 صوصخلا ىلع لومحملا قلخلاب حدمتلا ىفتنال « اعدبم اقلاخ )١( هريغ

 هقلطي فلؤملاف « اقلاخ هريغ » ىنعم انملع اذا لوزي لاكشالا ]١(

 سيلو هللا ريغ هلا ىلع هنوقلطي ةلزتعملاو ٠ دبعلا ىلعو هللا ريغ هلا ىلع
 دبعلا 'نأب لوقي .تناك ةفئاط يأ نم نيملسملا نم دحأ ال هنأل ٠ دبعلا ىلع

 ٠ كلذب لوقي دحأ ال ٠ هلعفب لقتسا اذا هلا وه وأ +. قلخلا ىف هلل واسم

 : اهلبقف ٠ دبعلل سيلو هللا ريغ هلال اقلاخ هريغ نأ ىلع لدت تايآلا قايسو
 مت 4« قونلاو بحلا قلاف هللا نأ » «  مكعاعفش مكعم ىرن امو اذ

 « خلا ٠٠ حابصالا قلاف » : لاقف ةيهولآلاب هدرفت ىلع نيهاربلا .ماقأ

 نمو ىراصنلا .خبوو « ءاكرش هلل اولعجو » : هلوقب نيرفاكلا خبو مث
 هلا ال مكبر هللا مكلذ » : لاق مث « ؟ دلو هل نوكي ىنأ » : هلوقب مههبشي

 ليللاو رمقلاو :سمشلاو ئوتلأو بحلا نم « ءىش لك قلاخ وه الا
 ىف امم اكيش قلخي هعم هلا الو ءاملاو تابنلاو ناسنالاو موجنلاو راهنلاو

 : هلوقو ٠ مكقلاخا هنألا ةدحوو ةوذبعت نأ مكيلع .بجو كلذلو . نوكلا

 هللا دبعي نأ نكمم هنأ ىأ ظ ةيغلأ نم رايتخدلا ىلع لذي ) هوذيغاق 0

 اذهو ٠ ”اروبجم ذّبعلا ناك اذا ٌةَدئاف رمال“ نكي ملالاو : :ةريغ ديغي وأ
 ':ةقلخك اوقلخ ءاكزشأ هلل ' اولعج مآ » : 'ىلاعت هلوؤق ف ءاج -هسفن عملا

 تلم ةلقطلا 5 دجيلا | 317 ا ل لق ٠ .مهيلع قلخلا هباشتف

 و :٠ :ضانبلا هدبعيل «. هنعم:هلآ دوجول: عثم ؛ ءىش لك
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 ضعيل قلاخ هنأ هدارمو ٠ ءىش لك قلاخ هنأب حدمتي نأ دبعلا نم غاسلو

 « تاقولخملا

 < نيب حضاو: لالدتسا اذه : بومم نب كبوبا ظ33 لاق

 لاعفأو ٠ دوجوملا وه ءىثلاو ٠ قولخم لكل قلاخ. زعو لج هللا نأ ىف عطاف
 ىدع ةيألأ لمح عم هلأ اهم حدمتلا متيالو 1 ءايشأ ىف تادوخحؤوم دادعلا

 نوقولخملا كراشل صوصخلا ىلع تناك ول ذا ؛ صوصخلا نود مومعلا
 . تاقولخملا ضعبل ةلزتعملا دنع نوقلاخ مه ذأ « .حدمتلا ىف مهقلاخ

 هب متكسمت ىذلا اذه : اولاق ناف » .: ىلاعم اوباماتمإلا لاق .

 ءاضتقا دهحح : امهدحأ : نابهذم ةماعلا غيصلا ىف ءاملعللو ٠ مومع
 1 ليواتلل هضرمن ىلا ريصملا عم مومعلاب لوقلا : ىناثلاو * مومغلل ظافلألا

 ىف هب كسمتلا غوسي الف «.تالامتحالا تاهجل ضرعتم رهاظ لكو
 أ_هنارتقا انحِضوأ  ىتح ةغيصلا ضحمب كسمتن .مل : انلك ٠ نايعطقلا

 ٠ هلوق رخآ ىلا © حدمتلا ةداراب

 مومعلا غيصف نكارقلا تدرتقا اذا ' بومم نير كوبا ىغملا لاق

 ىلا ظفللا جرخت ةنيرق حدمتلاف ؛ مومعلا ىلع ةكللا عضو ىُك لدت مل ناو

 .٠ هسفن هقح نم لصحي .مل نأو ؛ مومعلا لوصح

 ةلوقب لدتسي هجولا اذه ىلعو » -: ىلاعئاوبارماتمالا لاق .

 + .مهيلع قلخلا هباشتف « هقلخك اوقلخ ءاكرش هلل اولمعج مأ » : :ىلاعن

 ٠ عازنلا لحم ىف صن ةيآلا هذهو [ 13 دعرلا ]1 « ءىش لك قلاخ هللا لق
 اههب متللدتسا ىتلا كلذكو : رهاظلا ةكورتم ىهف : اولاق ناف
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 ٠ ءىش لك قلاخ ىلاعت ىرابلا نوك ىغتقي نيتيآلا ىف رهاظلا ناف + لبق

 ىف ملكتمللا بطاخملا : انلق + ثداحلاو ميدقلا ىلع قلطي ءىثلا مساو
 هلوق رخآ ىلا « باطخلا ةيضق تحت لخديال عيفاوملا هذه

 بطاخم نم ٠ مولعم موهقم اذه :. نومم نب كوبا ىغللالاق

 نأ ىرق الأ ؛ هب حدمتي ام مومع ىف لخاد ريغ ملكتملا نوكي نأ .ءالقعلا

 ٠ هتعرصو هتبلع الا اعاجش الطب ىَقلا ال: عاجش وهو لاق اذا لكاقلا

 : لوقي داوحلاكو ٠ هتمحفأ الا اعقصم ابيطخ ىقلأ ال : لوقي حيصفلاكو

 ناك ناو ملكتملا لخدي الف ٠ هنم ادوج رثكأ تنك الآ اباهو اذاوج ىقلا ال

 كلذكو ؛ هسفن بلغي هنأ هيلع لوأتي .ىتح هظفل مومع تحت اعاجش

 : هسفن محقيال هنأ هيلع معزي ىتح_ هلوق مومع تخت لخديال حيصفلا ملكتملا

 فيكو ٠ همومع نع جراخ ملكتملا ناف « جدمتلا هب دصقي ام ركئاس كلذكو

 2 د

 هللا باتك يف ةيآ لكي.لدتسيو » :ىلاعئاوباماتمالا لق"
 ٠ ءىت لك ىلع ارداق هنوكب ىلاحت يرابلا حدمت ىلع ةلأد ىملاعت

 لك ىلع هللاو » ىلاعت هلوؤب ىنعملا ناف « ةلزتعمللا دنع كلذل ىنعم الو

 رسخآ ىلا « ِهسفن لاعفأ ىلع رداق هنأ [ ؟84 ةرقبلا ] « ريدق مى
 ٠ هلوق

 بجوم حدمتلا دصق نا مدقت دق : ومي نيركوبارسغملا لاق
 ةحير هيعلا, كلزاقلا كيلذك:قكتر مل ىلا قأ . عوملل :ىلع ألا هه لمع

 جي الف تاقولخملا ضعب قلخي دبعلا ذا ٠ جدمتلا ىف هقلاخ قولخملاو
 ٠ موبعلا ٍيِلِع يآلا لمحي الا حدمتلا
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 هلوق اضيأن هب لذتسي اممو » :٠ ىلاعئاونارتاتمإلا لاق
 [ 45 تافاضلا ] « نوملعت امو مكقلخ هللاو » : ىلاعت

 هلحم هتردق زواجتتال قولخملا : ابومم نيركتوبار غلا لاق
 مكقلخ هللاو » : هلوقب دوصقملاف « دلوتلا نالطب ىف ىتأيس ام ىلع

 دابعلا لاعفأ نأ ىف اضيأ اذهو .' مكلمعو مكقلخ هللاو : « نوملعت امو
 ٠ ىلاعت هلل ةقولخم

6 

 ىدلا ىنعم ىف الصق دقعنسو » ':.ىلاعئاوباماتمالا لاق
 نم عطاوقلاب هيف مصتعنو ©« رودملا حرشو عيطلاو متحلاو لالضلاو

 )١( باطخلا ىوجفو باتكلا صوصن

 ىلا مهدنع مسقنت ىهو مههبشو ةلزتعملا مصع ركذن نأ ناح دقو
 + عمسلا ذخاآمو لقعلا كرادم

 نيب زيمي لقاعلا : اولاق نأ : لوقعلا كرادم ىف هب اوكسمت اممف
 نيبو ةيدارالا هتاكرح نيب ةقرفت كرديو ةرودقمب سيلام نيبو. ةرودقم
 هينا : نيليبقلا نيب لصفلا هجوو + اهيلع هل رادتقا ال ىتلا هناولأ
 هنم عقي الو ٠ هيعاودو ةدوصق بسح ىلع هب اعقاو هرودقم فداصي
 ىلع اهِقاو ءىثلا ٍفداص اذاف + هفارصناو هفافكنا ببعح يلع عقي الام
 + ثودحلا الا دب عقي ال مث ؛ هب هعوقو. ىف برتيي مل ةيعادلاو دصقلا بسح
 هنول ةباثمب ناكل هب عقاو ريغ هلعف ناك ولو + هلعفل اثدحم دبعلا نكينف

 )١( ل نم : باطخلا ىلا حرشو لوأ نم +

 عاق



 ىواعد هيلع متلوع ىذلا اذه : انلق ٠ هتارودقم نع ةجراخلا هتافصو»

 " 2١ - هلوق رخآ ىلا « ةلدالاب ةنورقم ريغ

 ردكتم ةلزتعملا هلاق ىذلا اذه : نومم نير كبوبارسغملا لاق
  ةلزتعملا ىأر ىلع  هنم ةعقاو ىهاسلاو لفاغلا لاعفأ دجن انآل مهيلع

 لكآلا عيش دجنو « مهذم ةيعاد اهيلا تعد الو « ةدوصقم ريغ ىهو.

 مهعم قافتالا عم « ةلصاح امهل ةيعادلاو ٠ امهتم نيدوصقم براشلا ىرو

 هبوث غباصلا غبص اذا كلذكو « زعو لج هلل لعف ىرلاو عبشلا نأ ىلع

 انعم مهقافتا عم ٠ ةيعاد هيلا ةاعد. + هنم دوضقم كلذ ناف ٠ اه انول.

 اتوعدت دق انأ ملعن كلذكو )١( ٠ انل ةرودقم تسيل ناولألا نأ ىلع

 نوكيف ٠ هيلع ليوبنلل « لجون وأ الجر لجن نأ ةيرئو هصقتو ةيعاد
 ضتقت مل ةيعادلا تناك اذاف « دبعلا هلعفي امه سيل لجولاو لجخلا كلذ

 فيكف « نطاوملا ةذه ىق انل الاعفا هيلا وعدتام نوك نطاوملا هذه ىف

 اهيق لاوحألاو انلاعقأل نودجوم انأ ىلع اليلد ةيعادلا لعجي نأ حصي

 اذاو ٠ لولدملاب صاصتخا هل نوكي نأ ليلدلا مكح ذا ٠ انركذ امك ةمسقنم

 ٠ ذليلد بصتني الف صخي ملو مع

 قلاخال نأ دقتعا نه : لوقن مث » .نلا ءئاوباماتمإلا لاق ٠

 :هنم داقتعالا اذه عم حضي الو « قلخلا ىلا ةيعاد هوعدت الف هللا الا

 بنسح ىلع ةعقأو ريغ ةقيلخلا مظعم لاعفاو ٠ ثادحالا ىلا دصقلا

 ضيبأ قلخ اذه لثم ٠ تاقولخملا ناولأ نودصقي ةلزتعملا (1)
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 اذاف ٠ ثودحلا + موصخلا دنع ديعلاب عقاولاو دوصقملا ناف ؛ دصقلا::
 ىواعدلا ىلا مهحاورتسا لطب < مهانركذ نيذلا نم دوصقم.ريغ هنأ حضو»
 ٠ « ىعاودلا نم هيلع اولوعام دسقو:

 (1) نيينسلا نال حضاو نيب اذه + بنومم سرحجوبا ىغملا لاق ْ ا لاا م لا م
 اذه عم نودصقيال مهناف ؛ هللا الا قلاختال نأ اودقتغا اذا ةمآلا بلغأ مهو.

 قلخلاو + قلخ ثادحالا نآل ؛ تادحالا ىلا ةيعاد مهوعدت دقعلا

 ىف مهقلاخل نيكراشم اوئوكم نأ مهماظعتساو داجيالا ىلا تدضقلا مدعو.
 4 ثادحاالاو قلخلا“

 دع د

 نأ مكدنع دعبي ال: لوقن مث » 2: ناعم اوباماتمالا لاق
 ةيرورض ىعاود هيف قلخيو ةيرورض اناوكأ دبعلا ىف ىلاعت ىرابلا قلخي.

 : :كلذك رمآلا ناك ولو + دارطالا ىلع اهبلا ةيرورض ىئعاود هيف قلحيو
 هذه ةلاحلاو ىضفقن ال مث ؛« ىعاودلا بسح ىلع هعقاو ناوكألا تناكل
 2 ىعاودلا ىذل الاعفأ ىعاودلا بسح ىلغ ةعقاولا ةيرورضلا ناوكالا نولب.-

 « هجو لك نم هيلع اولوعام لطبف.

 ىلع لاهل ىغاؤملاا نإ قايباادها 1 وجيت نيركوبارسغم ا لاق
 نم تنميل ةيرورضلا ناوكألا نال « ةدعادلا ىدل الاعفأ نوكي اهدعب ام نأ

 ظبترت مل اذاق « ةلاعفأ نم تسيل اهيلا ىعاودلا نأ امك + دبعلا لعق

 الئلد ةيعادلا لعجن نأ. بجي مل « دبعلا هيلغ ردقي ىذلا لعقلاب ةيعادلا
 ةذلضه ىف كلذ رسكنا دقو ديعلل ارودقم هيلا تعد ام نوك ىلع
 ٠ عضاوللا

 نم : ىتبلا )١(
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 .نيب ةقرفتلا كارذا نم هوركذ:امو » :الاعئاوبا اماتمإلا لاق.

 ظ امهدحأب ةردقلا قلعت كاردا نمل ةليآ ةقرفتلا نكلو « حيحص هزيغو رودقملا

 نلفلاو ملل نأ ملعلا عم ؛ نونظملاو مولعملا نيب قرفلاك وهو ٠ ىناثلا نود

 )» امهقلعتم ىف نارثؤيال

 نيب ماسالا" ركف انك ةقرففلا . : ايومم نيرككوبارسفم ا لاق

 .دحأ نآل ٠ هيف عازن 9 7 عيحص عيلع رهقي المو يبعفا هيلع رد قيام

 زيمتي نا دبالف .٠ هب .قلعتت مل يناثلاو « ديعلا ةردق هي تقلعت نيرمألا

 هب قلعتت مل امم هتردق هب تقلعت ام هل

 رودقملا نأ * لاقي ىتح. « ريكاثلا ةقرفتلاو زييمتلا طرش نم سيلو
 هنونظم نيب زيفم. دقتعملا ناف ٠ هيف هريثأت هلا رودقمب سيم امع زييمت هل

 ىث رثؤي ال نظلا نأو « مولعملا ىف رث ؤي ال ملعلا نأ ملعي وهو ٠ همولعمو

 « ةرثؤم رينغ ةدارالاو ههوركم نم هذارم هل زيمتي ديرملا كنذكو ٠ ئنونظملا

 اصهدحا نوك اهيف طرتشيال نيرما نيب هقرفتلا نأ : ةلك اذهب نينت دقف

 ٠ رثؤم ريغ رمآلا نوكو. ارثؤم

 لجيتت

 هلاعفاب هتبلاطم نيبو هناولاب دبعلا ةبلاطم نيب قرفلا

 .مظعا نم وهو ِهب اوكسمت اممو » : ىلاعم اوتاماتمالا ىق

 ٠ تاغاطلاب  ىلاعت  هسبر نم بلاطم دبعلا نا : اولاق نأ مهتاليخت

 رودقملاو : اولاق “ هنم عقي لا آهن دبعلا بلاطد نأ لوقعلا ىف ليحتسو

 .ح يلاعت ب هللا ةردقب عقاو امهنم دحأو لك نآ ىف ؛ ةردقلا ةباثمب ثمب مكدنع

 ؟يلطلا وعم اهو ؟يؤلظما ايف: موق ودق غاقيا نم دبعلل نسيلو

 4 هلاعفأب هتبلاطم نيبو هماسجاو هنولأب دبعلا ةبلاطم نيب قرفلا امو
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 ةرمآ ع نآلا 1 ميبكمزلن انس: : اولاقو .ةهبستلا هذه اوررق اسميرو
 نإ ىلع نوقفتم كلملا لها نكلو + هنيسحتو )١( لقعلا حيبقتي قلتي
 وهف ةدافالا نع .جورخلاو ضقانتلا ىلع برلا مالك لمح ىلا ىدؤي ام
 هلعاق انأ ام لعفأ : هبطاخي نمل لماعلا لوقي نأ مالكلا وفل.نمو ٠ لطاب
 .عهيلع ةهبشلا هاذه .شسكعب هلزتعملا حتافن نأ انليبسو + هعدبم انأ ام عدبأو
 ٠ هلوق رخآ ىلا « هجوأ نم

 .مودحملا .نأ : اولاق امل ةلزتعملا ٍ نومم نب ركوبارسغملا لاق

 ..رملا ناك اذاف ٠ .اهتافص صئاصخ ىلع ىهو مدعلا ىك تاذ « عىش
 .ةومجرودلل ىتعم ال ذا ؟ تباث وهام تابثاب قكاكللا بلاظي فيكف كلذك
 .ىلع مدنقلا ىف اتباك ناك. اذاو ٠ هتافص صكئاصخ ىلع اتباث هنوك لا
 2 دهفقعلا اذهو.؟ تباثاوهام تابثاب فلكملا بلاطي .فيكف هتاقح صئاصخ
 تافص تناك دق ذا زعو لج ىرابملا مكح ىف قلخلا ىنعم هيلع لطبي
 . مودعملا قح ىف ةتدات اهلك دوجوملا

 تاما اهراكتا غم حصي الق ةلزتعملا نم لاوحالا ركنأ نم امآو
 .تاوقلا ذا ٠ :مدعلا لاح نع مهدنع دوجولا نع ريغتت مل ذا « قلحلا
 : لؤقي هناف مهنم لاوحالا تبثأ نم امأو - مهدنع اهيلع دئاز الو ةتباث
 !ةهو ٠ تاذلل ةددجتم لاح دوجولاو ؛ دوجولا تابئاب عقت ةبلاطملا .نأ
 .ليختي اه لك ذا - اناذ تناكل تابثالاب درفنت تناك ول لاحلا ناف : لاكف
 'تخقأو ؛ تاذ ىلع ائراط نكي مل نأ دعب هددجت ردقتي مث ٠ ايفتنم
 . ةللاحم 83 تاذ هثاق < هدارفتاو هلاح ىلع ةردقلاب

 ب و سس رهوجلا نأ ملنو ٠ هتكرحو ةنوكس ىف هلاح نيد قرقنف - اكرختم هارن
 ظ : لمعلا )١(



 مل 4 فالتخالاو زييمتلاو ةقرفتلا كلت ناو رهوج نيتلاحلا اتلك ىق

 ةيفالخلاو ةدحاو رهاوجلاو هسفن قلاخي الا ءىقلا نأل ٠ هتاذ َنِم عقيب

 هلك اذه اناذق - نينثا دحااولا .نوكي نا" لاحمو + ةلاهمال نيكي نقف

 ترثأ « تاذ ةكرحلاو ٠ ةكرحلا ىه رمل ؛ هيلع أرظ هكرحت نأ ىلع

 ْ ٠ ةميدقلا ةردقلا اهدوجو ىفأ

 ةردقلا اهيف ترثأ لاح دوجولا نأ نم ةلزتعملا هتمعز ام امأو

 !ذهلو ٠ تاذ ريغ لاحلاو + تاذ ىف ركؤت امئا ةردقلا نآل + لطابغ

 مل ثيح نم ةردقلا اهيف رثؤت هل ثودحلل ةعباتلا تافصلا نأ : اومعز

 انيأر اذا انآل .ضارعألا تويثب مهيلع لطبي هولاق ىذلا نأ مث ©« تاوذ نكت

 نا : مهيأر. ىلع لوقي نأ لئاقلف ©« أنكاس ناك نأ دعب اكرحتم رهوجلا:

 جاجتحا ريغ: نم ةردقلاب تبثيو « رهوجلا ىلع تارظ لاح ةكرحلا

 ٠ رهوجلا تاذ ىلع ادئاز اضرع اتاذ اهتابقا ىلا

 3 2+ دع

 نم مهيلع )١( سكعي اممو » «:ىلاعم اوباءاحمالا لاق

 الو ٠ .ءادتيا رظنلاب هبر نم بلاطم مكدنع دبعلا : لوقت نأ مههبش

 ناقيتسا لبق بلطلاب ملعلا ىلا لصوتلا فيكف ٠ ابلاطم + ارمآ دعب دقتعي

 ات رمأللا بلاطلا

 رظانلا نآل ؛ حيحص مازلا اذه : بومم نيركيوباىغملا لاق

 وهه قا ٠ ملتعلل هض رظنتلا نأل ةديق رح اف ملدا ريغ

 نا مزل اذاو « هدنع نكي ملو ةدقف نم هلا ءئشلا بلطي الو هل بلاط

 ملو « رمالاب بلطلا .هيلأ .هجوت دقو « ةرماب املاع رظانلا ٠ نوكيال

 ىلا لضوملا رظنلا كتمزلا : ريدقتلا نوكي ىتح ضقانت كلذ ىف نكي

 ط : مههبش هب سكعنا اممو )١(
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 < ءاملعلا لاق اذهلو ٠ كل ىرمأ لاح ىف ملاع ريغ تنأو « ىب ملعلا

 5 هيلا برقتلا هتم حصي ملف « هملعيال رظانلاو ٠ هيلا برقتملا ملع نمم

2 5 

 : انمازلا نم هيلع اولوع اممو » : ىلاعماوباماتمإلا لاق

 كلذو ٠ اصيحم هنع نودجي ال امب مهيلع سكعني الوق بلطلا ضقانت

 * هتعاط نم مهذلك امب هدابع حلصم ىلاعت برلا نأ مكلصأ نم : لوقن انا

 هلقع لمكي ملو همرتخا ول هنأ هللا ملع نميف مكيلع مالكلا انضرف اذاف

 .« هلاح هده نمف ٠ ىغطو رفركل ةردقأو هلقع لمكأ ولو <« باذعلا نم اجنل

 )١« ءارم كلذ ىف ىدبأ نمو + مرتخي نأ ىف ةرورضلا ىلع هحالصف

 وهف فيلكت ءاضتقا ىف مالك لكو ٠ هتجح تضحدو هتملاكم تطقس

 7 ٠ حالصالا دصقب (؟) مهدنع ديقم
 ككرمأب ىدصقو كرمآ : لئاقلا لوقي نا ىلع ضقانتلا ىف ديبزم الو

 :تاقبوم .نم توجنل كرمآ مل ولو « حلصتال كناب ىملع عم كحالصا
 + ضقانتلا ىف ةياغ  عدبلا متيقو  اذهف ٠ بطاعملا تايدرمو بقاوعلا

 ظ « لقاع ىلع اهكردم .ىفخيال

1 : 5 : 
 رهاظ نيب مامالا هلثم ىذلا اذه : لومَم نس كجوبا ىغملالا

 .عيطملا نمؤملا هللا تبثيف ٠ فيلكتلا .ملق هيلع ىرجي نأ لبق مرتخمو

 .ىفىتيتر تططخح مل ىهلا اي : هغولب لبق مرتخملا لوقيف « ميظعلا باوثلاب
 * هيلع معثملا اذه ةبترم :لصآ ىتح كاردالا لبق ىنتمرتخاو + باوثلا

 خ1: ايير )١(
 ح :١ مهدتع )١(
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 « ىب ترفكل فيلكتلا تقو ىلا تيقب ول كنأ تملع ىنأل : هللا هل لؤقيف
 دنخملا زفاكلا ئداتي كلذ ذتعف ٠ كفيلكت لبق كمارتخا ىف كحالص ناكف
 ةنترلا هذه ىنتلئأآو كاردالا-لبق ىتتمرتخا اله ىهلا اي“: نانلا' ىف
 ىل حالص ال ىذلا راثلا ىف لوجيدلا ىلا ىنضرعت ملو ميعنلا نم ايندلا

 ؟ )١( هيف

 ىرالا ىلع هبوجو ىفو حالصلا ىف ةلزتعملا .ىوعد لطبي اذهق
 ٠ ةحورشم.ةرسفم اهياب ىف ةلأسملا ىتأتسو زدعو لج

 6 د

 هخيرتسا سمانا ىلع ىصقي اكنؤلا هرحد ىدنا“ لاتحا اده 01

 نحب هيحا سو ٠١ رشكلا ىلع .ىتابا تدجو لاف اذا :نفاكلا ناك ٠ ههدصحو

 فب .قدمب .مهدتج. ول وأ 77 : هلوقب هيلع هللا درل + مهجاهنمو مهعرس
 - تكرشأ ام هتلا ءاش ول : لاق ولو ٠ هلوق هعفني الو ؟ « مكعابإ هيلع متدجو

 موي وهو ؟ « نيبملا غالبلا الا لسرلا ىلع لهف » : هلوقب هيلع هللا درل

 دقت ىلع ةهبشيس وها لبا؟ اريغصا ىنتمت مل اذامل هلل.لوقي نل ةمايقلا
 بذك وأ « ابذك ملا ىلع ىرتفا نمم ملظأ نمف » : ىلاعت هلوقل « رفكلاي

 انلسر مهتءاج- اذا .ىتح « باتكلا نم. مهبيضن مهلاني ككلوأ ٠ هةتايآب
 ٠ اندع اوليغ : اولاق ؟ هللا نود:نم نوعذت متنك اه. نبدأ : اولاق ٠ .مهنوفوتي

 [ ©: فارعألا ] « خلا ٠٠+ نيرفاك اوناك مهنأ مهسفنأ ىلع اودهشو

 طخ هتأب هللا ىلع ضرتعيال هناق « غولبلا لبق تام قذلا دلولا ٠ امأآو

 ٠ هفيلكت مدعو هرغصل رانلا لهأ نم نوكي نل هنآل ٠ باوثلا ةبترا هنع
 ءاده م لاو نيقيدصلاو نييبنلا عم قار ىلع  ةنجلا ,ىفوه لب
 ىلع هلاومأ عزو الجر نأ ولو + عمتبدضب عتمتيو مهمدخي « .نيحلاصلاو
 امل ٠ ائيش قحتسي ناك ٠ ةجوز نم تيم كلو هل نكو ٠ نيتجوز نم هدالوأ
 هن يلوا اناف « تاع ىذلا ىكلأ قح ىنطتعأ : همأ نم هوخلآأ هنبأل لاق

 ةهنملع ذرل < ةيبال كلذ لاق ولو ء ىمآو ىبآأل ىقيقش هنأل ىتوخا نم

 دوجوللا ىلع دوجوملا مسقت انئاق نآلا امأ ٠ ذهل انه ناك ول : :هلوقب

 1 “٠ ةاباحم الو ملظ الب:
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 رمادا نإ : هب نَوضراعِي ننو .كاعلاوبارماتهإلا لاق.

 ريدقت لثم كفو اللعب ةلثعملا لاوختلاب قلعتت دق ةرجاوزو عرشلا

 هحج ىلأ ليبس الو « املاع ارداق )١( هنوكب فلكملا رماب عرشلا دورو
 نسح ناو املاع ملاعلا نوك مث « عمسلا تابجومو عرشلا دراوم نم كلذ

 غ < نيفلاخلا .لوصأ لع هب. بلاطلاب اهقاوب وه سيف ؛ هيف بلطلا ريدقت
 تبثتو للعلا اهبجوت لاوخألاو تاذ ثوذح الا ةردقلاب عقي ال هناف
 | عقي ال اميف بلطلا ريدقت دعبي مل اذاف + ثودحلل (؟) ةعبات ةبجاو
 * انومزلا ام دعبي مل بلاطملاب

 اوأر هلزتعملا نأل نيب حيحص اذه و انووصم نركب ؤبارسغملا لاق

 عه دتع اهيوجوو + للعلا تبق اذ :بجح ايلاوحتو للعلا ماكنا نأ
 الق بجاولا امأوا : نكممب قلعتت امنا ردا نأل اهيلع رادتقالا لبحي

 اولابحأ اذهلو ع للعي ل مهدتع بجاولا نك اذاو ٠ هب ةردقلا قلعتت

 ىرحاف ٠ ليلعتلا ليحيال مدقلا نأ عم زعو لح قابلا تافصلا توب.

 قلعت نآل « ارودقم بجاولا' نوك ئفاني بوجولا نا : اولوقي نأ  ىلوأو

 ىتلا لاوخألاب ةبلاطملا زاوجب اوفرتعي نأ مهمزل اذاو ٠ .مدقلا ضقاني ةردقلا

 هللا ةبلاطم نم انمزلي هنأ ونظام اضيأ دعني مل « اهب مهردق قلفت حصيال
 ٠ انيق وه هلعقي ام لعفن نآب انل زعو. لج

 00 دم دع د ظ

 هنيلا متدنسا ام : لوقن مث » ..ىلاعئاؤباماتمإلا لاق
 مكموصح ناب مكتقزتم'تقبس دق : لوقت ًاثاف ٠ ليؤهت' ضحم مكلييخت
 قافتا متملع مث ٠ هلعفل اعقوم نيثملاو 'زؤماملا ةبعلا ةنوك انودقتعي الا

 جا امكاق

 م :: ةعبات ال (9)

 حن



 .نيذمه دعب متيعدا مث + نيفلكملا ىلع رماوألا هجوت ىلع للملا .لهأ
 .مالكلا زاجيا :ليبسو. ٠ بلاظملا هعقوي ال اميف بلطلا ةلاحتسا نيلصألا
 رسخآ ىلا « نيرما .نم هيف نولخت ال هتلاحتسا متيعدا ام لوقن نأ
 ْ ظ ٠ هلوق

 .نائيش ةثداحلا مولعلا كرادم : لومي نيركيوبارسغم لا لاق

 .هبلطلا ةلاحتسا نم .انتمزلا اميف ولخت ال ةلزتعملاف ٠ ليلدو « ةرورض
 ٠ ارظن هوتبثي وأ ةرورض هوتبثي نأ اما ٠ نيرمأ دحأ نم « هعقويال امن

 ..فلتخيال تارورضلا نأل + نيتهابم اوناك ةرورض تبث هنا : اولاق ناف

 1 :ةراهظاو هئادمأب مهيلاظن نحنف « ارظن هوملع كلذ نأ

 .ىذلا نا: لاقو ٠ مزال لاؤس كلذ نأ انتمثأ ضعب نظ دقو

 ,..قلعتت نأ زاجو « بلطلا قلغتم ىه لاحلا كلتو « اهب دبعلا درفني

 .عجري نأ ةلزتعملا دنع زاج امك « اتاذ نكي مل .ناو ٠ لاحلاب ةردقلا
 تناك تاوذلا نذل ٠ تاذ - لاح مهدنع دوجولاو . دوجولا ىلا قلخلا

 ٠ مدعلا ىف اتاوذ

 مهل ىرخأ ةهبش

 ,متمكح اذا : اولاق مهنأ ىهو » : كاع لاوبازهاتمإلا لاق:

 قلعتلا .ملعلا قيبس اهليبسق« اهقلعتم ىف زثؤت الا ةثداحلا ةردقلا نآب
 .ناولآلاب ةتداحلا ةردقلا قيلعت زيوجت كلذ ىفتقم ىلع مزنيو « مولعملاب

 :اذنهو + مولعملا ىلع اهل اسايق ثداوحلا عيمجو ميدقلاو ماسجألاو

 ٠ هلوق رخآ ىلا « نوبلاطم اهتابتاب مهو ٠+ ىوعد هب اوهوم ىذلا

 .ةردقلا .نوكت نأ انومزلا ءالؤه ؛: بومم نبركبوا ىغملا لا
 .ماكحاب قلغتي ملعلا نأل ٠ امهنيب ةيفالخلا انملع دقو ٠ ملعلا مكح ىلع
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 .ميدقلاب تقلعت اذهلو ٠ ليحتسملاو زئاجلاو بجاولا ةثالثلا لوقعلا
 .ميدقلاب اهقلعت خحصي ال ذا ٠ نكمملاب قلعتت امنا ةردقلاو + مدعلاي تقلعتو

 ةلزتعملا انمزلي فيكف ؛ مدعلاب بجاولا ليحتسملاب الو دوجولا بجاولا

 ؟ هانيب ام فالخلا .نم امهنيبو ملعلا مكح ىف ةفداحلا ةردقلا نوكت نأ

 ةردقلا ناف ؛ ريثاتلا مدع امهنيب عمج ىذلا نأ : اومعز ناف
 - مولعملا ىف رثؤي ال ملعلا نأ امك + اتدنع اهرودقم ىف رثؤت ل ةقداحلا

 ىفدرثؤم ريغ ةقلعتمةفص دجن.دق ذا ..' ملعلا قلعتمومعل ةلع بصتنيال اذهو

 مدع عم اهنأ ىرت الأ ٠ ةيؤرلا ىهو ملعلا مومع معت الو + اهقلعتم

 ىهو ٠+ دوجوم لكب اهقلعت زوجي اندنع ٠ تادوجوملاب ةصتخم اهريثأت
 قلعت اذا ثدحملا اتملع :كلذكو ٠ ناولألاو ماسجالاب مهدنع ةصتخم

 « هقلعت معي مل هريثأت مدع عم وهو ةريغب قلعتت مل « نيعم مولعمب
 ؛ ثودحلاب قلعتت ةقداحلا ةردقلا ناب متيضق دق متنأ : مهل لاقي مث

 :نم تسيل تافلتخملا اهيف فلتخت ىتلا تافصلاو ٠ ةبلاطملا عقت هنو

 دعب اولاق الهف ٠ فلتخي أل .ثودح وه ثيح. نم ثودحلاو < ةردقلا لاعفأ

 ,قكلعتت نأ كلذ نم بجي ىتح ثدحم لكب قلعتت ةردقلا نا : كلذ

 ٠ .مهل مزال اذهو ٠ ماسجالاو حئاورلاو موعطلاو ناولآلاب

 مهل ىرخأ ةهبش

 :باثم هكبعلا : اولاق .مهنأ كلذو : ىلاعئاوتاماتمإلا لاق“

 + هّنم عقاو ةلفف نأ ىلع لاو كلذ لو +: ةومحم مولم بقاعم هلعق لع
 ٠ هماسجاو هناولاك « هنم عقي ال امب هيلع ءانثلاو هخيبوت نسحي ال ذا

 .نم امهعباوتو باقعلاو باوثلا ناف « هل لوصحم ال هوركذ ىذلا اذهو

 . + لضفلا رخآ ىلا « فلكملا لعف امهبجويال حدملاو مذلا

 0 » 5 ريس 2 5 5

 .ىرابلا نأ : انتديقع لصأ نم بومم نب حيويا غم لا لاق

 ,سيلو + فيلكق نود مهبقاعي ناو « فيلكت نود هدابع معني نأ زعو لج
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 ٍتاَوثلا لب + قهنلا باكتزاو زمألا لاكتماب نيقحتسم باقعلاو اوشا
 لع لأ نم لذ ةباَشقفافأ“ ”بالقملا ئلع ىلاست هللا نم لئيبكف'
 هيلع لاقف ١ ةيثوبرلا رسب قراغلا كي ىئبنلا كلذ نيب دقو ٠ ..فقاعملا-
 + هلا لوسراي تذآ كلو : هللا لي“. ةقتتبا ةكفينلا لخادي دحام » :-مالسلا
 اذه ىف للقنلا :مغتأ اذاو « هتمحرن هللا :ئندفعتي نا الآ انآ الو : .لاقع
 .- ةرفع ةماغ,ىف هللا ”عاطا ول دبعلا نأ كلذو .. .رمألا_حضوو قحلا نيبتا
 منعاز معزي فيكف ".٠ ايهانتم ايضقنم كلذ ناكل حون رمع هرمع .ضرفنو

 لؤقعلا هيضقت ام انكوت: ولف '؟ هل: ةياهن ال اباوك هانتم لمعب. قحتسي .هنأ
 ا: تاق .قففتنم محب ”تجوكتسم: ثجنوتسا امل © تاذاعلا هب ىرجت امو

 نانح ىف ديعلا نأ عما « اذه 'زعو لخآأب هللا لضف ةلولق. ٠ ىضقني الا
 أ عىرجأ ىتلا + هشاقتأ ديدرت ىف همعنو هللا الآ .هيلع فعاضتت هلمع

 ةخلاو ىزوج دبعلا'نا ولق ٠ اهددرتب.ألا ىقيتالو رمتستال هتايحب ناب ةداعلا
 ' © . هلمع عيمج كلذ" قرغتسال:هددرت“هسافنأ نم دحأو سفنب

 روضق ئّلغ هن دقو ٠ ةينكرلل هتظع ىف -نئفراعلا“دحأ  نسحلا نكلو
 تنم ول تيرا ٠ نيدمؤكلا ويمأآ اي » :ه لاق'نأب : هناطلس فعضو هكلم
 ناقذ - غشا تنك :' هلالاق + كلنا هيركشت ثنكأ - نايدنع تنأو ءام ةبرش
 .٠ كلذ نم تعنمف اهتقارا' ىلا تررطضأ مث اهتبرش ول :كنآ :تيآرأ : هل

 ( هل ٍلاقف 1 لعفأ تنك : هل لاقف ؛ اهتقارا ةحابا ىف ككلم ىطعت تنكا
 ّْ ٠ اهتقارإت عام ةبرتث ردقالا ئواسيال كلم ردق امك

 دهتجم ديعب راي زعو لجب هلا نآ :؛ راثآلا ضعب ىف ءاج 38
 ايبمنا براي .: لئاقلا كلذ لوقيف ٠ هتمحرب ةتحلا لخبدي نأ ةدابع نم

 . هرمعمايأ رادقم ةئجلإ ىف كرتيف ٠ امس رعت لوط ٠ ىلطعي القد
 مرهق + كلمع رادقم بفاوكلا نم :تيقوتسا دق: "هلا ليق اهافوشنلا اذاف
 زلعو لج. للا لضف وه امنا ةنجلا لؤخد نأ هل, نيبتي كلذ دنعف - ةنجلا نم.

 ,لدع باقبلا ناو. هللا نم ةمعن باوثلا نأ : هلك اذهب نيبت اذافآ
 ناصح لاس بكلورج ا 31 ت11 للاب اةطيوم أ صج رتل 2 اندم
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 7 5 يقال كفل لاك امك. ققبفي يلاعخ هللا هلعفي امل تايآو تارامآ.
 ريح نم ةعقإو: نوكت نأ تارامالا طرش نم سلوا 8 ينال سيح كو

 لصق

 كاي دع

 اهرودعمب هتداحلا ةردقنأ قلعت

 ىلع ملكني اننا : ليق ناف » :ىاعئاوُباماتمالا ىق
 ابستكم دبعلا نوك نم هومت دقتعا امو + هالوقعم ناك اذا هلوبقو ادر بعذأا.

 رودقملا عقي ملو اهرودقم ىف رثؤت مل اذا ةردقلا ناف + لوقعم ريغ.
 ههمجو ىف انتمثأ فلتخحا دق : انلق ٠ اهب ةردقلا قلعتل ىنعم الف « اهد

 زدؤتةثداحلا ةردقلا نأ ىلأ نورئاص راصف ٠ اهرودقمب ةثداحلا ةردقلا قلعن.

 انضرف اذاق ٠ ىرورضلا نع بستكملا اهب زدمتب رودقملل لاح تابثا ىف

 ةيبمكلاو ةيدلا كلت ىلأ ةيبسك ئرخأا انردقو « ةهح ىلا ةيرورض ةكرح

 زيمتت ةيبضكلاو + اهب ةثداحلا ةردقلا قلعت رثأ؛ نم ىه ةدئاز لاح ىلع
 ادسم ىللاعت برلاف تاوذلا تابئاو ثودحلا امأو + ةيرورضلا نع اهب

 ٠ هلوق رخآ ىلا « ةيضرم ريغ ةقيرطلا هدهو ٠ هب

 نأ ىلع نيحلاصلا راثآبو « ةيوبنلا رابخاآلاب لدتسا فلؤملا (1)

 نأ هيلع بجي ناكو ٠ هتمحربو هللا لضفب امناو لمعلاب تسيل ةنجلا
 هللا لضفب وه اهيق ناستالا دوجَو ماودو'ء لمعلاب ةنجلا نا : لوقي

 ىف هتعاط ردق ىلع ةدحاو ةنس قحتسي ناك ول عقاطلا ن4 .٠ هتفحرو

 ٠ .لضفلاب اذهف « نينس رشع ىلا هللا هاقيأ .ناق ٠ لمعلاب اذهف + ةتجلا
 ىف همدقينأو « هيف امع لفغيال نأ فلؤملا'ىلع بجي ناكو - نآرقلا ىفو
  مهلف » ©« نوملعي اوناك امب ءازج » : ىلاعت.هللا لوق  ءادتنا لالدتسالا

 - « باسح ريغب مهرج ”نورباصلا ىفوي امئا' » 6 نونعم ريغ رجا

 فوجي ذاق ةثيسلاب  ْءاَج نمو اهلاثمأ رشع هلف ةثسحلاب .ءاجح نم )»

 ظ 6( اهلقم الأ
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 8 5 2ع - 7

 هللا روث, ةفئاط ةنسلا لأ : لومم بر كوبا سفملا لاق <

 «ةتيبوبر ىف مهقلاخ. اوكراشي نأ نع مهدئاقع هزنو مهرظن ددسو مهبولق

 :: ىلامعت هلوق اومهقو ٠ قلخلاو عارتخالا ىف هتمهاسم ىلا اوماستيو

 :رابَم هللا لوسر لوق اومهفو [  رطاف ] ؟ « مكقزري هللا ريغ قلاخ نم له »

 , عم مهل اوبح وأ لو اقلخ مههسفنأل اوتششن ملو ( هللام لأ ةوقالو لوح يل )(

 :ابتسسكلا حوجر ةمكآلا مظعم نقترب مل اذهلو ٠ اعارتخا كو اعاذبأ مهبز

 .عمجأ .ناك امع جورخ كلذب لوقلا اذا ؛ (1) دبعلا اهب كرفني لاح ىلا

 « هللااالا قلاخ ةلا» +: ميلوق نم فلسلا ةيلع

 : اهل : .ديعللا داجيأ عم لافت دق :ةقوطم.لاحتلا كلف ترق قام
 اهيحبي ئتلا لاحلا هذعو ! مث ٠ .قيقلاخ قيج قولغبم قرف قلخ ناكن
 .نأ ىرت الأ ٠ لاح لك ىف اهل ةتباث ضارعألا لاوحأ نآل « ةلطاب ءالؤه

 .لاوحلأ كلذ لك + ةلقن اهنوكو لحم ىلا ارقتفم اضرع ةكرحلا نوك

 ٠ رهوجلل زيحتلا تبثي امك اهل ةتباث

 :ةكرحلاو اميسال « هل هجو الخ دبعلا دصقب عقت لاح ضرف امأو
 ..سيل مث ؟ اهفالتخا اهلئامت عم ىعدي فيكف ٠ ةيرورضلل ةلثامم ةيبسكلا

 نيبو ةبستكملا ائتكرح. نيب انزيم ناو نحئف « ريثأتلا زيمتلا طرش نم

 ينارتقا وه بسكلاو  حيحصلا وهو _ بسكلل ىنعمال نذأ )١(

 ديبعلافق ٠ لعفلا ثودح. لاح. « ةثداحلا دبعلا ةردقل ةميدقلا هللا ةردق

 -هللا نوكي + اذه بسكلا ىنعم ىلعف « ةقرسسلل هدي دمو قريسي نأ دارأ ول
 -تثوتقا اذا هنأل ٠ ,قراسلا وه هللا نوكي لب ٠ .لعفلا ىف ناكرتشم قراسلاو
 .هبلعتس ىتلا ىه هللا ةردق نأ هيف كشال اممف ٠ تبعلا ةردقو هللا ةردق

 .هن لاق دق بسكلاو  اريبك اولع اذه نع هللا ىلاعت  لعفلا اهب عقيو

 ٠ ةلزتعملا نيبو ةليائحلا نيب اطسو ايأر نوكيل ىرعشالا نسحلا وبأ
 :ذفني ديعلا نأب نيلئاقلا ةلباتحلا ىآر ىلا عجري لمأتلا دئع بسكلاو
 ٠ ظوفحللا حوللا ىق الزأ هيلع موسرملا
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 ةكرحلا ىف ةردقلا ريثات ىلا عجري ال كلذ ناف « ةيرورضلا انفك رجم

 نم مولعملا انل زيمتي دق انال + ةيرورضلا ىف اهريئثأت نود ةيبسكلا'

 عافتماو لصاح. زيمتلاف + كلانه رثآ الو - قبس ام ىلع - نونظملا:

 بلاطملا ةبلاطم نع لاصفنالاو + نيب رودقملا ىف ةكداحلا ردقلا ريثأت:

 ةردقلا هترثأ امم لعجت هلوهجم ةلاح ريدقت كلذ عم هجولاف ٠ حضاو

 ٠ ةقداحلا]
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 عيطلاو متكلاو لالضلاو ىدهلا

 -.هئايسفرل ه1: كقفو عا »  «.قاوليوتاماتمالا لاق

 ىلاعتو هئاحبس هدرفت ىلع ةلاد ىآ ىلع لمتشا زيزعلا هللا باتك نآأ

 ىهو + مهنم ةرفكلا .بولق ىلع عبطلاو : مهلالضاو قلخلا ةيادهب,

 نم انضرغ ركذن نحنو + قحلا لها ىفلاخم بهاذم لاطبا ىف صوصنا
 متحلا ركذىلع ةيودحملا ىآلاب اهعبتن مث « (١)متخلاو لالضلاو ىدهلا تايآ

 ! ظ 0 ٠ عيطلاوب

 راد ىلا وعدي هللاو » : ىلامعت هلوق : مهيلع هعقوم مظعي اممف

 ىلاعت هلوقو [ 55 سنوي 1 « ميقتسم طارص ىلا ءاشي نم ىدهيو « مالسلا

 [ 556 .صصقلا ] « ءاشي نم ىدمي هللا نكلو « تببحأ نم ىدهتال كنا

 نم ىدمي هللا نكلو « تببحأ نم ىدمتال كنا » : ىلاعت هلوقو 6

 ةردص حري هبدهب نأ هللا دري نم » : ىلاعت هلوقو [ 5 نصصقلا ] 64 ءاشب.

 « ىدتهملا وهف هللا ىدهي نم » : لجو زع لاقو [ ماعنألا ] « مالساللا

 [ 178 فقارعألا 1 « نورساخلا مه كئلواف للضي نمو.

 « ناميالا قلخ ىلع الا هحتيال ء ىآلا هذه ىف ىدبلا نأ : ملعاو

 ص : متخلاو )١(
 آى



 رد _ سل وول ب و سو

 خ7 ىلا )١( « لالضالا قلخ ىلع الا لالضالا لمح هجتي ال كلذكو
 ني ٠ هلوق

 قف ٠ دبعلا بلق ىف لالالا قلخيد#لا ناي جزم :اؤارهنأل ب لجو زع - هللا .عميدا ءوس هْيَق ٠ لقاشالا قلخ- ىلغالا لالضالا لمح هجتيإل ؛.هلوق )١(
 قلخبو اذه راتخأ اذامل : لوقي نأ لكاقل ذا ٠ ملظلاو ةاناحملاب هللا فصو
 در ناف ؟ ناميالا هبلق ىف قلخو..« اذه قلخ اذالو ؛ لالضالا هبلق ئف
 . هنم :نابضعلا دوحو لبق لالضالا قلخ هنأ لا ؛ لالضالا هبلق ىف قلخ :ديعلا نم نايصعلا ةقباسل : هل لاقي ٠ ىصعيس هنأ : الزأ ملع هنأل : هلوقب
 مهيلع انمرح ؛ اوداه نيذلا نم-ملظبف » : ىلاعت هللا لوق هديؤي اذه
 , .قحللا وه آذهو . مهيق ملظلا ةقباسب ناك ٠ هنه- ميرحتلا :نأ ىأ « مهل تلخآ تابيط

 : ىتعملا نوكي ىفأ - ناميالأو ةعاطلا ىلا هققوي ذكدنعو ىدهلا ةسفنل ءاشي نرد ىدهدو © ىتعللا نوكيف ٠ 1 نم ةكيشملاو © هيعلا نم ةكيكملا لمتحي ع هباشتم:نصش (“ ءانشي نب ىدهيو » هلوق نآل ٠ صقان ةداهشتساو
 « رفكيلف ءاش نمو « نمؤيلخ ءاش نمف » : وه مكحملاو ٠ مكحملا ىلا درلا نيعتي « هباشتم صنلا نآلو ٠ .هيدهب نأ' ءاشي نم هللا ىىهبو

 نائنعم هبشي ( مالسالل هردبص حرشي « هيدهن نأ هللا تري نم » : هلوقو
 . مكجلا لومعأ هتملع « اكلم هلعجأ نأ تدرأ نم : لئاقلا لوقف
 . اكولم لعجي نا : لوقلا اذه نم مزال ب سيلو سردي نأ .ىفبني نف مكحلا لوسصا نإ نيبي. نأو هحتردف نيبي نأ ديري
 .ىتحملاو ٠ ىنعم اذه « .هتداراو ةتردق لامك ىلع لدي ىلاعت هلوقق
 لضي امو » : هلوق ىف ٠ لالمغلا ىلا ليم هِبلَق ىف ناك نم الا لضيال هنإب دعوو ؛« قنهلا ىلا ليم ةيلق ىف ناك نم الا ىدهيال هنأب دعو هنأ : ئناثلا
 ىذلا اذ نمف ٠ دارأ دبعلا نال ؛ دارأ اذأاك « ههيضو نيقسافلا الا دب

 :اودتها نيذلاو» ىهو رسفملا اهب .دهشتسا ىتلا ةيآلاو 5 هتدارا در ىلع ردفي
 .ىدهي نأ امهيلع بترتي « هرايتخاو دبعلا ةين.نأ ىلع ٍلدت.6 ىده. مهدأز
 « مكنديزأل متركش نئكل : اهلثمو - :لضي وأ هللا
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 ىف ءىجت ةبيادهلا نأ ملعا *: نونمم نيكد ونا ىلا لاق
 ,قلسخ اهنمو .مامإلا ركذ أمك  ناميالا قلع اهقم : هوجو. ىلع.نآزقلا
 مهايتتو ع قذه مهداز اودع نيذلاو 0 : ىلاعت هلوقك تاعاظلا

 ٠ ناميالا سفن نم تسيل انهه ةدايزلاف ١ ١ دمخم ] 6« مهاوقت

 نيذلاو 3 : ىلاعت هلوق كلذكو ٠ تاعاطلاب ةرركت: وه اامتاو ٠ .دحاو هنأ

 ) مسهلاب جللتصصيو مهيفهيسحم مهلامعا لضي نلف هللا ليبس ىف اولتف

 دق ذأ مهل تاعاطلا قلخل ىف ىه امنأ انهه ةيادهلاف [ 8 - 5 دمحم. ]

 .نوكت دقو ٠ هب .نمؤلا هلا هللا .ليبس ىف دهاجيالا ذا * للاب نينمؤم اوتاك
 .ىلا' ئدهتلا كتاون 5: ىلاغت هلؤقك + 'ةوعدلا ئتعمن نكرقلا ىف ةنادهلا

 وعدتل كناو : : هاتعم ٠ نع ىبنلا ديري [ 08 قروشلا ] « ميقتسم طارض

 لاحتسا اذا ثكدحلا نال. « ةيادهلا قلخ ىلع كلذ لمحي نأ حصي ال ذا

 ةيادهل اقلاخ. نوكي نأ ىلوأو. ىرحأف + هسفن ةيادهلا اقلاخ نوكي نأ
 : 3 ةاردغ

 لع معلا اويسشلفا هاقيكوكا ةوبك انأو >5: ىلاك ةلوخ كالذ#
 ,مهل ةيادهلا قلخ ول هنأل ٠ مهانوعدف دومت امأخ ىأ [ !١ تلصف 1 « ىديلا
 للا لاق ٠ كولسلا ىنعمب نآرقلا ىف ةيادهلا نوكت دقو ٠ نيدتهم اوناكل

 اوعلسا ؛ .ةانعم [ 7 تافضلا ] « .ميحجلا ٍطارض ىلا مهودهأف » : ىلاعت

 اهب لدتسا ىتلا:تايآلا قاف « هتاهج تمسقتا ناو" ىدهلا نكل
 ةؤعدلا ىلع لمحت نأ ئقبني الو « :ناميالا قلخ ىف: صوصن « مامالا »

 زع لاقف ٠ ةيادهلاو ةوغدلا نيب لصف زعو لج هللا نل ء نطوم لك ىف
 ظارص. ىلا :كانقي نما ىدهيو + مئاسلا زاد ىلا وعدي هلناو» :: لفاق نم

 ةياةهلاو قلخلا عيمج .ىف.اماع ءاغذلا لعجف [ 78 سنوي 3 « ميقتسم

 ٠ ايهاخ اهضعبو اماع اهضغب نكي مل دحاو ىتعمب اتاك ولق ٠ ةصاخ
 : :هرايتكاو هتداراو. هققيحشم ىلع ةيادفلا .قلع دعو لج هللا نأ رف
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 نم لك ناف : اضيأو ٠ نانجلا قيرط ىلا داشرالا ىلع لمحي نأ حصي الغ
 قيكف ٠ ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع متح ٠ نيفلاخملا دنع نانجلا 'بجيوتسي
 ةيدهي نأ ةللا كري نمف » : ىلاعت هلوقو ؟ ةئيشملاب كلذ قلعي نأ حضي
 : هب دارملا نأ ىلغ ءىش لدأ اذه [ ١١0 ماعنالا ] « مالسالل هردص حرشي

 ماكحلأ كلذ لك + هجرحو ردصلا حرش نآل « ايندلا ىف فيلكتلا ماكحأ

 قحتسي ىذلاوهمالسالا مث ٠ ايتدلا راد ىف الا اهل ىثعم هلو حصت ال ةيقيلكت
 كلذ نوكي الو « هداعمل عفتنملا هب عفتني ىذلا وهو « باوتلا اندنع هب

 .. لمعلا ثيح ايتذلا ىف:

 3 3 دع

 هود ىف ةلزتعملا دهشتسا ناف » :ناعئاوناماتمإلا لاق
 ء”هدقتعمو مهاوعد قباطي امم ©« اهريغ وأ ةوعدلا ىلع ةيادهلا لمح
 متدهشتسا ام لمح ىف دعب ال : لوقن نأ هجولاف ٠ اهانولت ىتلا تايآلاب
 ىدملل ةصصخملا ةلصفملا تايآلاب انللدتسا امناو ء هومتركذ م ىلع هب.
 ردصلا حرشو مالسالا ركذ ىلع ضيصنتلا عم « نيرخآب لالضلاو موقب
 « ايد انللدتسا ىتلا صوصنلا ىف ةفرخزملا مهتاليواتل لاجم ذاف <٠ هجرحو

 ةوجولا .ىلا ىدهلا مسقنا امل .: ايومم نيركبولار هل لاذ
 كلذ ىلا ةيادهلا نم:ءاج ام لك فرصت نأ ةلزتعملا تلواح. < اهاتركذ ىتلأ
 ٠ ناميالا قلخ ىف صوصضن <« مامالا اهب دهشتسا ىتلا تايآلاو ٠ فرصملا
 ش ٠ ةركذ اه الآ كلذ ىف نكميال

 ش 6# د
 اهنمق ٠ متخلاو عبطلا تايآ اماف» :(خلاعماوباماتمإلا لاق 2

 عبط لب » : هلوقو [ ٠ ةرقبلا 1 « مهبولق ىلع هللا متخ » : ىلاعت هلوق
 نأ ةنكأ مهبولق ىلع انلعجو » : [ ١5 ءاسنلا 1 « مهرفكب اهيلع هللا
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 [ ٠١ ةدئاملا 1 < ةيساق مهبولق انلعجو » : هلوقو [:80 ماعنألا 3:4 ةوهقفي
 تيبهذف ٠ مهؤارا اهلل تبرطضاو تايآلا هذه ىف ةلزتعملا )١( تراح دقو

 . تايآلا هذه ىنعم ىف: ةزيحال (1)
 ىتح. +٠ هيلع ارارصاو ارقك مهداز « اورفك نيذلا ناف لثملابو . ىوقت اتآو ىده هللا مهداز.؛ اودتها نيذلاو ٠ نيرفاكلا ىلع الئاض ناكو : نيقتملل ىده ناكف « باتكلا لزنأ - ىلاعت ب هللا نأ : نيبي هلبق امو . تايآلا نم هلبق امم مهفي « مهيولق ىلغ هللا متخ. » ىلاعت هلوق ( | )

 تداز اذا ىدتوملا نأ امك « .نونمؤيال مهنا © رذنت مل وأ ترذنأ اذا كنأ
 اودتهأ 2 اودتها نيذلاو ٠ رفكلا ولا عبري نل : كوكشلا هشلع
 ناك « ديعلا نم ءادتبا رفكلا ببسب ىأ « مهرفكب اهيلع هللا عبط لب » : ىلاست هلوق هدكؤي ٠ مهرايتخاب اورفك « اورفك نيذلاو « مهرايتخاب
 . عبطلا

 هذبق امم مهفي « ةنكأ مهيولق ىلع انلعجو :» : ىلاعت هلوقو (ب)
 نأ وأ نمؤي نأ هللا نم هل ةحونمملا ةوقلاب ردقي ءرملا نأ : راذنالا نم موهقملاو ٠ هب راذنالل نآرقلا ىحوا هللا نأ نيبي هلبقامو ٠ تايآلا نم
 باتكلا هللا مهاتآ نيذلا نآأو .. مازلاللو راذنالا ىنعم ققحتيل ٠ رفكي
 ىمعلا اويحتساو « ناميالا ىلع هولضفو رفكلا ىلا اوهجتا نيذلا ءالؤهف . رفكلا ىلا اوهجتاو « ةفرعملا اولهاجتو قح ىلع هلو ادمحم نأ نوفرعي
 مهيولق ىلع هللا عبط اذاف ٠ نومثكآ مهنأ ىلع مهتلاح لدت ىدهلا ىلع
 .. ءادتبا لعجي ملو عبطي مل هنأف ٠ ةنكأ مهبولق ىلع لعجو:« مثالا دعب
 .. نيدتعملا نم لالضلاو رفكلا ةين روهظ دعب لعجو عبط لب

 . نم هلبق امم مهفي « ةيساق مهبول انلعجو » : نلاعت هلوقو ( ج )
 تكسيو « ةالصلا اوبرقتال » لكاقلاك نوكي نأ فلؤملاب حيبقو  اهسفن ةئقلا
 5 مهقاثيم مهضقن اميف » : وص ةيآلا صقو «  قراكس متنآو » نع
 « مهتم اليلق الا مهنم ةنكاخ. ىلع علطت لازت الو ؛ هب اوركذ امم اظح اوسنو « هعضاوم نع ملكلا نوفرحي « ةيساق مهبولق انلعجو مهانعل
 ةقوطعم « انلعجو » ناف « نينسحملا بحي هللا نأ « حفصاو مهنع فعاف
 .دق نكي مل اذا هنأ ىأ ٠ قاثيملا ضقن ببسب نعللاو « مهانعل » ىلع
 . ةيساق مهبولق لعجو مهنعل دق ناكام « قاثيملا اوضقن

 اان
 ( داشرالا جرش - ؟8م)



 :مبني ةرفكلا :ىلايعت.برلا )١( ةيمست ىلع ايلمح ىلا نييرصبلا نم ةفئاط
 ٠ هلوق رخآ ىلا ,« لالضلاو رفكلا

 لج ىرابلا جدمت» تايآلا هذه و ل ير يجب نبركيوبارسغم ا لاق

 - هل هكولمم هداسفو دسجللا“ جالص اهي ىتلا.بوزلقلا نأ اتفرعو اهب رعو لجو

 اذه لمحي فيكف ٠ هتكيشتمم مكح ىلع. ةبلقتم-هتردقي ةفرصم  زعو لج

 ٠ اهل رثأ ال ىتلا ةيمستلل ىلع
 ,مييدق همالكو ؛ همالك ىلا ةعجار ىلاعت هللا قس ىف :ةيفستلا مث

 نوقولخملا اهيلع ردقي ةيمستلا نا مث ٠ قلخلا وه ىذلا لفجلا هيف حّصيال
 ردقيال رمأب دررفتملا.وه ناك اذا هانعم ققحتي امتا ىلاعت ىرابلا حدمتو

 نوقولخبلا اهيلع ردقي.ئتلإ ةيمستلا ىلا اعجبإر كلذ ناك ولو. « هريغ هيلع
 بيعلتلاو ةيمستلا نع زجعي ال ذا ٠ ءانثلا ةدئاق تبهذو حدمتلا للدبل

 اهارجناو بولقللا' هفيرصت .نيب ادق. زعو. لج ىرابلاو ٠ نيقطانلا نم دحأ

 « مهراصبأو .مهتدتفأ بلقنو. » : ىلاعت هلوقب ٠ هتدازاو هتردق مكح ىلع

 ٠ (7)' ةبلغلاو رهقلا ةياهنو رادتقالا ةيانغ اذهو ٠[ ماعنألا ]

 ط .: لالضللو رفكلا نيب رقكلاىلاغت: برلا ةئيشم-(1)

 مدع لثم بيلقلاق ٠ مهرابحباو مهتدكفأ:بلقن « اونمؤي مل انمك (9)

 ىف رظنلا مهبيلقت دعب :.مهريغو رافكلا نم ناك ناميالا مدعو ناميألا

 لئمبفغ ٠ رفكلا ؟وراتخا' ء رظنلا اويلق امدعبو ٠ نآرقلا ىفو هلا ثوكلم

 ' مهنايغط ىف ايندلل يف مهكرتيو « مهراصبأو مهتدكقا هللا بلقي « مهلمع

 ناعم اهلو ٠ ةيآلا ئناجم نم ىنعم اذه ٠ ناميإلا ىلع .هولضف ىذلا

 ٠ ريكملا هيلا بهذ اميف اصن نوكتال اهيناعم ةرثكلو.٠ رخآ

 : هصئام. نآرقلا .ماكحال عماجلا هريغت: ىف ىبطرقلا مامالا لاق

 ميهئايفظ ىف مهزقفو ا اهيقو امهم الو + ةكفم ةيك هذه و
 بهل ىلع ةمايقلا موي مهراظناو مهتدكفا ٍبلقنو : ئنعللا + ليق « نوهمعي
 د ايئدلا ىف « مهرذنو ١ 'ايتدلا ىف اونمؤي مل“ امك : رمجلا كت راثلا

 يع ع



 :ةيكلا هذه' هقباو ىئابجلا لمحيو ' .ىلاعئاوّتامانمإلا لاق
 .نم : الاق امهنأ كلذو ٠ نيدلاب امهئارتكا ةلقب نذؤي عيشب لمحم ىلع
 : بولقلا ىلع اومتخ اذاف « ةكئالملا اهملعت )١( ةمسب هبلق هللا مسو رفك
 ٠ امهدنع منخلا ىنعم اذهو ٠ راربالا ةدثفأ نم رافكلا بولق مهل تزيمن
 ٠ هلوق رخآ ىلا ©« باطخلا ىوحفو « باتكلا صنل ةفلاخم هاركذ امو

 .نوكي امنا حدمتلا .نأ نيت دق- ٠ انومم نبركبوبا ملا لاَ

 !مهارجاو « اهيف فزيِعتلاَو بولقلا ةكلم اهاضتقم ناك اذأ تايآلا هدهد

 :٠ ايئدلا يف اهضخعبو 5 ةرخآلا نئف ةيألا ضعبف ٠ مهبقاعنالو مهلهمن ْقىأ ح مسح

 :( ةبصان ةلماع » ةرخآلا ينمو ( ةعشاخ نكموي هوجو » ؛ اهريظنو
 .٠ ايندلأ ىف

 مهتءاج- ول ناميالا نيبو مهنيب لوم 5 ايئدلا ىف بلقنو : ليقو
 ترهظأو مهتوعد ال © ةرم لوأ ناميالا نيبو:مهيي انلعج امك 4 ةيآلا كلت

 « .هيلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو » : ليزنتلا ىفو ٠ ةزجغملا
 .مهراصبأب اهوارف + ةيآلا مهتءاج اذا اونمؤي نأ ىغبني ناك : ,ىنعملاو

 .مهراصباو مهبولق هللا بيلقتن كلذ ناك اونمؤي مل اذا ٠ مهبولقب اهوفرعو
 لف قآ ٠ نس رس تلخدو « ةرم لوأ هب اونمؤي مل امك »

 ىتلا تايآلا مهتتأ: ةره لوأ ىا - ةرم .لوأ هيب اونتمّؤي,مل امك 2« نونمؤي
 ْ ٠ هريغو نآرقلا لثم اهتضراعم نع اوزجع

 ممآلا ع نمؤت م امك © اونمؤي اليك ءالؤه ةدكفأ بلقنو : ليقو
 ٠ تابآلا نم اوحررتقا ام اة أر امل ةفلاضلا

 : نويمؤوم الل تعاج اذا اهنأ ىأ ٠ ريخلقو ميدقت مداكلا ىف : ليقو

 ىف مصهرذنو )) مهراصبأو مهتدثفأ بلقنو « ةرم لوأ اونمؤي مل امك
 هس | (« نوريختي (« نوهمعي مهئايغظ

 - زوقك < هلامعا كلبذتإو ناسفكلاا ركوم دعب عمسلا تناك آقآ (90)
 . نيدلا ىف ثارتكالا' ةلقب نذؤي ال اذهف ٠ نمؤملا بلق نم.رفاكلا بلق

 ندوات نيعناملا ىار ىلع هوجو دوستو هوجو ضيبت ةمايقلا ىف هئاف
 ١ - زاجملاو
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 اهئاميا اهعنمي ام اهيق قلخي. ناب هتداراو ىلاعت هللا ةئيشم مكح ىلح

 نأ ةنكآ .مهبولق ىلع انلعجو » : هلوق .نآ قرت اللا ٠ اهقياده اهباسيو.

 ؛ اهركذ ىتلا ةيمستلاو ملعلا نم تعنم ةثكألا كلت نأ ىف صن « هوققفي

 ةلصوم ىه امنا ةمالعلا كلت نأل « ملعلا عنم ىلا اهل قيرظ ال نأو

 ىفو ناميالا عنم ىف اهل رثأ الف + بولقلا لاوحا اوملعي نأ ةكئالملل.

كت مل نأ دعب ةدجوم تناك ول ةمالعلا كلتأ نا مث ؛« زفكلا توبث.
 ىف ن

 مهنازحاو مهحارفأ نم مهيلع أرظي ام نوملعي امك اهوملعل + رافكلا بولق

 لهأ هلاقام قحلا نأ نيبت ؛ كلذ ىلع رمألا نكي مل املف « كلذ ريغو

 اسيلع موقيالو ناهرب اهديؤي هل ىواغد ككلوأ 'هاعدا ام نأو « ةنسلا

 ٠ .ليلد:

 لصق

 اهمكحو ةعاطتسالا ىف لوقلا

 هتردقو + .هبسك ىلع رداق دبعلا » : ىلاعلاوباماتمإلا لاق

 ىمسام نأ اومعزو ٠ ةردقلا ىفن ىلا )١( ةيربجلا تبهذو + هيلع ةتباك.

 ٠ قالطالا ىف زوجتلاو عسوتلا ليبس ىلع وهف « هل العف وأ ديعلل ابسك
 : ةردقلا تابثا ىلع ليلدلاو ٠ ةشعرلاو ةدعرلا ةلزنمب ةيدارالا تاكرحلاو.

 « هيلاح نيب قرقي هناف < ادصق اهكرح دنا مث هدي تدعترا اذا دبعلا نأ

 ٠ هلوقا رخآ ىلإ

 رومالا ميلست ىف اولغوت ءالؤه : ل ل نسبا نركبوباسغملا لاق

 ناف ؛ ةرورض ةضاقتنا كردن امم اولاقو ٠ كلذ ىف اوطرفاف « للا ىلا

 امك ٠ هلوق رربي رسقملاو ٠ حيرصت ريغب هب لوقي فلؤملا ناف ٠ انميضأل
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 '.نأ الو كلذ. لمي نا خصي الو اهيلعرداق ريغ اهنع زجاع وه كلت هتكرح

 : اتظامت دقف « ةهجلا كلت: ىلا اضيأ :ةيدارالا ةكرحلا تناكو ةصوصخن

 "”توبث ىلا تعجر امناو ٠ نيتكرحلا" سقن ىلا: عجرت مل ةقرفتلا كل نأ

 : ىتلا ىرخالاب :اهقلعت عانتماو « نيتكرحلا ىئدحان اهقلعتو ةكداحلا ةردقلا

 :ىلا تعجر انهناو « :نيتكرح ىلا غَجرُت مل ةقرقتلا كلتف ٠ ةيرورض ىه

 ٠ ةردقلا ىهو ٠ كرحتملاب ةمكاق ةفض

 ش دلع دج دج |

 ربسلا ليبس كلذ دعب كلسن"مث » .:.ىلاعم اوثاماتمالا ىق
 ليلدلا ةلواحم دنع هيلع هيبذتلا قبس ام ىلع ةردقلا تايثا ىف ميسقتلاو

 ٠ هلوق رخآ ىلا « ضارعألا تابثا ىلع

 د < اي

 ,دجن انآ هبيزقتو اذه زيرحت : نومم نسر كوبا سفملالاق
 ةللقاعتا قوق همك ةيدارالا ةكرشناو ةيقعرلا ةكرح خيب قرفي ثدجللا

 هقرفتلا كلت لوقن مش « اكرحتم هنوك نيبو انكاس رهوجلا نوك نيب

 دئاز ىلا عجرت وأ هيلع دئاز نود رهوجلا سفن ىلا عجرت نأ ولخت ال

 نأ ليختسي امك +: لعافلا .ضقت ىلا ةقرفتلا .عجرت نأ لاحمو « هيلغ

 سفن ىلا عّجر ول ذا ء رهوجلا سقت ىلا اكرحتم كرحاتملا نوك عجري
 ,تماقام' ةقرقتلاو ٠ نيفقلا هل رتسالا « رهوجلا سفك .ىتاو لعاقلا

 ٠ سفنلا :تيقبام ,ىقبي هئاف سفنلاب قلع مكح- لك نآل « هسقن
 دقاؤلا" كلخ- لكي مل م سفتلا ىلغ ةقاز ىلا ةقزقتلا :تعجر. ناو

 نأ امو ع ادوجو نوكي نأ امأو ؛ امدع وع نأ اما هجوأ ةثالث دحأ 0

 مدعلا نال امدع نوكي نأ لاطصو + ةوجولاب لو مدعلاب فمعي ل لاه نيك
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 نيبو « ءىش مدعب رهوجلا كرحت .كلوق نيب قرف الو -.ضجم .ىفن:
 .لاحللا ىلا فرصي نأ زوجيال كلذكو ٠ ءىش هكرحت بجيويب مل. .كلوق
 دوجول .ةعبات_نوكت .امناو « رهاوجلا ىلع ارطتال .لاوحألا نآل ؛ ةدرجملا

 قبي ملف « ملعلا :دوجو هنع الاع .ملاعلا نوك :توبث مزلي امك < :دوجوم .
 : رهوج .نوكي نأ .زوجيال .دوجولا. كلذ.مث « ىوجو. ىلا كلذ عجوي.نأ الا
 هسفن رهؤهلا ناكل رثأ .هيف. ناك ولو « .رنهوجلا ىف هل رثأ ال رهوجلا نال.

 نوكي نأ نيعتف « كلذ نالطب ىلع ليلدلا ماق دقو ؛ هكرحتل بجوملا وه
 بستكملا ثتافص.نم'ةفصرلك ذا ٠. :ةردق نوكي.نأ :نيعتو « اضرع دئازلا كلذ
 ملعلا انرَوص ول انأإ ىرت. الا"*: رادتقالا ءافتثا عم اهتوبك روضتيو الل
 « رادتقآلا ءافتنا عم اهدوجبو حصل « تافصلا عم كلذ ريغو ةدارألاو
 عم ةردقلا ضرف حصيال ذا « هاتدرأو هاتيغتبا ام انل حص ةردقلا انتبثا اذاق.

 ٠ هانلق اميف اندصقم نيبي اذهو ٠ هوجولا نم هجوب رودقملا نع زجعملا

 دع د د

 نم ىلع نوركنت مب : ليق ناف » .ىلاعليوّباماحمإلا لاق

 نيب قرفي لفاغلا : انلق ؟ ةيهاركلاو ةدارالا توبث ىلا ةقرفتلا .فرصي.

 هتلفغ ىتلاح ىف ةدارا هل.نكت مل :نإو 4 هدي. . كاعترا :نيييو: هدي-دكيوحب

 : © هلوهدو

 ؛ رظن هيف مامألإ هلاق.ىذلا اذه ع نومهم نب ركبوا سغملالاق

 نيب قرفي ملع هب موقي ال.كلذك ةدارا هب موقت ال هنأ امك لفاغلا :نآل.

 اذه نع لاصفنالا . ارارعشقاو اداعترا اهكرحت نيبو ارايتخا هدي كيرحت:

 هتكرح .ىذلا .نشعتزملل ىلاعت هللا قلخي.نإ زوجي : لاقي ناب لاؤسلا
 تناك ناو ؛ هتكرح نيب قرفي كلذ عم وهو كلت هتكرحل ةدارا ةيروربغ
 ةدازا ىلا ةقرفتلا فرض اذه ىلع لطبيف « هل. داوم امهنم ةدحاوب لك'

 ش ٠ ةيناثلا ةيهارك ىلاو نيتكرحلا' ئدحا'

 3ع 2

 هب



 نم ىلع ودرت..مب.* لهق نلف » .  : ىلاعئاوناماحمإلا لاق
 : اقلق 5 اهتافتنا ىلاوةصوصخم ةينبوةحراجلا ىف ةحص ىلا ةقرفتلا فرصي

 قرفي ةينبلا خيحصلا ديالا نأ : دئنضرعغ ىلا اهبرقأ ٠ هجوأ نم لطاب اذه

 ةعنس تناك ناو « هدي:ويغلا هكلرجي نا نيبو ادصق هسفن دي كرحت نأ ندب

 ئدعت ماسسقألا هذه .تلطب اذاف ٠ ةدحاو ةفص ىلع .نيتلاحلا ىف هذب

 © هيف .عزاني صضرغ :لك نييعت ىف انليبس اذهو ٠ ةردقلا ىلع صيصنتلا

 ناك ةينبلا ىلا ةقرفتلا قرص نف : كومنم كوبا مغلق

 ضارعالا راكنا ىلع موح. هلك اذهو ٠ ةينبلا ةحض ىلا كاردالا فرص نمك

 ملِعي هثودحب ىذلا ملاعلا ثدحي ,ملعلا ىلا ليبس انل نكي مل تركنا "اذاو

 ىذلا ذيآلا نآل 2<« نيب حيحص ,.مامالا ةركذ ىذلا مث ٠ زعو لج قرابلا

 8 نيبو هرايتخلاب هدي كيرحت نيب قرفي + هب ةقآ الو هدب ةينب تملس

 : لوقن انكلو + دلوتلاب لوقنال انك نأو ٠ ةيرسق ةكرح هريغ اهكرحي

 ةرودقم زواجتيال ثدحملا ذا + زعو لج هللا قلخ ىه امنا ةكرحلا كلت
 0 هللا ءاش نا هنايي ئتايسام ىلع هتردق لحم

 .ىقنتال ةكذاحلا .ةردقلا

 نم ٌضصرغ ةثذاحلا ةردقلا » : كاحتاوهاماتمالا اق ٠-

 - "ندتَع ضارتغالا عيمج مُكَح :اذهو' د ةيقاب رتتغ ىنقو ٠ اندنع ضارعألا

 عسجسج ءاقن ةلاحتسا قلع :كيلدلاو -ةزدقلا عاقب. ىلع ةلزقفعملا .تقبطأو

 نئف كيفذلا اذ.ده :ئنضوفتو >٠ :اهفاتع كاعتسال -تبيقم دل 'اهنأ -: -كقارعقلا

 . , كلالف .رقنت .نلا .« اهنادع اهيف فاريظا .نيبتسن مت .< ةددقلا
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 (هعمجتتي امه ةلأسملا هذه : نوم نبركيوبازسغم ا لاق:

 سوهلا ىلا كلذ ىف مهنوبسنيو ةنسلا لها. ىلع ةلزتعملا"نم-ريثكو ءامدقلا
 ايقاب هدهاشت « نارغلا'» داوم : نولوقي مهنألا « ةرورصقلا دجج ىلاو,
 جازنق الف دوسأأ لحملا نوك اما: مهل :لوقتف «:.نطقلا » ضايب. كلذكو-
 بوي نيأ نمخ « ”ددجحتم هنأ ائيلع مكدرو دحاو هنأ مكؤاعدا امأو هيف

 3 رفت اهيق مقتن ال تالقامتكلا :' اكلق ٠ ةانسضنال كلذ ناك ول :. اولاق-ناف
 بيرو هوس يا يجوب زييمت الو

 ىف لقتتي ريغضلا ىبصلا نآ ىرقرفلا م نيلثملا ىف لصحتي .نأ نع الضف

 ةرج شلا كلذكو « نمس ىلا لازه نمو لوط ىلا رصق نم ؛ موي لك
 نطاوملا ضعب ىف نيدضلا نيب لصحتي ال زييمتلا .دجن دقو « زييمت الو
 اذا عاملا اضيا كلذكو +٠ ةذدرتملا لاثمألا هذه بقاغت ىف زيمتلا عانتما:
 مانسيجلا ىشو ٠ ادحاو امسج ىئارلا ةثظي <«: لفس ىلا ولع نقم ردحتا
 همس ةندي نيد ناك اذا < رودغلا نف دكارلا :ءاملا كلذكو - ةلسلستم

 ةيف مالا رمتسي دسلا كلذو .+ انكاس هنظ رظانلا هيلا رظف اذأ' «هسبخي
 5 ةرطق هئم تلاس ال رظانلل .ليخي انمك ناك ولو - هيلع هنضدقو

 انجل همدع نوضرفت له : لوقت اتأ : هئاقب خانتما ىلع ليلدلا مك
 لاح ىناث ىف ابجاو همدع ناك اذاف ؟. ارئاج همدع نوضرفت مأ لوقن امك

 ةفاطلاو !تكاطم ةماكع ريقا ناو.« :ةافلقأ الم يلع ةزاقب لاسحسأ 2 ةذومو
 لعاف وهأ ؟ ضرعلا مدعل ئّدتقملا ءىثلا ام : مهل ليق « ىفتقم ىلا رقتفم
 ىلا كلذ عجري نأ لاحمف ؟ طرش ءافتنا وه مآ ؟*دض نافرظ وه مأ

 قرف الو ؟ ضحم ىفت مدعلاو « لعف نم هل ديال لعافلا نال ء لعافلا

 ٠ اًئيش لعفي مل كلوق نيبو امدع لعاقلا لعف كلوق نيب

 « .ضقانتم امدع لعف كلوقو .« حيحص اكيش لعفي مل كلوق نأ ىلب .
 اضيأ كلذكو « اهافتنا :ىئضختقي 'امدع :كلوقو ادوجو ىضفتقي. لعف.كلوق نأل
 نوكي نأ امأ ولخيال طرشلا كلذ نآل طرش .ءافتنا ىلا عجري نأ حصيال
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 ةيبجولملا ام ؛ انلق 2 اضرع ناك .ناف « ارهوج نوكي نأ امأو اضرع

 روكذملا ضرعلا ءافتنا ىف لاؤسلاك هيف لاؤسلا نأل ؟ ضرعلا كلذ ءافتنال

 .ىذلا رهزييلا قع نق ريك رهوج ءاقتقلا هطرتش ؟ لاقم نا لاحم ٠٠ هلأ

 مايق ىف طرشب سيلا .ناك رهوج- دوجو نأ ملعن انآل «٠ هب امئاق ناك

 هل ليق « دض نايرطب ضرعلا ءافقتأ ردقملا ردق ناو ٠ ناث رهوجب ٠ ضرع
 دوجحجوملا ىقنب ىلؤأ ءىراطلا. ناك ملف ققحتم .نيضرعلا ىف داضتلا

 هتوبث ناكو لحملا ىف دوجوملا تبث الهف ؟ ءىراظلا ىفنب دوجوملا نم

 هع د ف ظ ؟ لحملا ىف نايرطلا نم ىناثلل اعنام

 1 لا لا ا 2 :

 هثلا : نؤلوقت له ٠ داوسلا لحم .ىلع ارط آذآ ضايبلا : لوقت 5
 ناك هعم' عمتجي هنا' متلق ناف'؟ هعم عمتجي' ًالوا لخملا ىق هعم عمتجي

 ؛ اعمتجي مل امهنا : متلق ناو ٠ نيدضلا عامتجا نم ةيف امل الطاب كلذ

 داوسلاو الا < لخملا ىف لحي مل ذا « داوسلا ءافتنا ىف ضايبلل رثأ الف

 اهئاف ةلزتعملا امأ : انلق ؟ رهاوجلا غءافتنا ئلا ليبسلا امق : ليق ناف

 ىنفت لحم ريغ ىف هللا هقلخي ءائفي ”ةمايقلا موي ىنفت رهاوجلا نأ : لوقت

 ] ٠ اهل دض وهو < رهاوجلا هب

 : تالاطتمالا نم هوجو .لوقلا اذه :ىفو

 لحم ريغ ىف داضت ريوصت اهنمو «٠ لحم ريغ ىف ضرع تابثا اهنم

 'ناف نييفانتم نيدض اناك ناو ضايبلاو داونسلا نأ ملعن نحنو ٠ نيعم

 امأو ٠ نايفانتي ذتنيحو « دحاو لحم ىف اهمايقل روصتي امنا امهداضت

 ٠ رفانتلاو ىفانتلا روصتي مل « لحم ىف ضايبلاو لحم ىف داوسلا روص اذا

 ٠ نالحملا رياغت نيح. « نبللا ضايب فاني مل نارطقلا داوس نأ .ىرت الأ

 مدغ دارأ اذا ّنعو"لج قرابلا نا : نولوقي مهناق قحلا لهأ امأو
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 ىلع زغو لج هللا ةردق قرعت اذهبو٠ ٠ اهدوجوو اهئاقب ىف طرش رسهاوجلا
 رارمتساو هتردقب اهعارتخا ناك ذا « هتاذوجوخ ىف ةفرضتو هتاقوظم
 + -هنزدق ىلا هتتمسح هدحو

 اك "1 5 14 1 ا

 اهب رودقملل ةثداحلا ةردقلا ةقرافم ىف

 ظ ظ 0 000
 ةردقلا ءاقب ةلاحتسا تبث اذا » : ىلاجلاوياماحهولا لاق

 ٠ لصفلا رخق ىلا « اهب رودقملا تودح .(1) قرافت اهئناف « ةقداحلا

 نم ,ضرسع ةردنقلا تناك ٠ لا .. : بوم سركبويارسغملا اق

 قلغتت نأ دبال رودقملا ناكو اهؤاقب ليحتسي ضارعألا تناكو + ضارعأالا
 مدقتيالو <« رودقملا ةردقلا ,نراقت نأ لوصآلا هذه .ىلع.مزل < ةردقلا هب

 . نودقملا .دوجو لاح ىف تمدعل اهيلع تمدقت ول ةردقلا نأل « اهيلع

 ٠ امزالتي ىتح « رودقملاو ةردقلا نيب نيذللا طابترالاو ةقالعلا انملع دقو
 . هل اهتبحاصم عم رودقملا ىلع اهمدقت لاحتسا امل ةردقلا ءاقب اتردق ولو
 انم حضي لو تارؤدقللا عوقو ىلع ةيلزألا ةردقلا مدقتب انيضق كلذلو

 بجي ناك امل + رودقملا ىلع ةردقلا:مدقتت ,نأ ,ضارعألا :ءاقب ةلاحتساب انلوق

 مولعملا لازختا ليحتسي امك . ةردقلا :نع رودقملا لازخنا نه كلذ ىف
 * ملعلا نع

 خ : نراقت )١(

 هةر



 نق

 ىلاعت هلل رودقم هتودح لاح ىف ثداحلا

 رودقم هتودح لاح ىف ثداحلا » كاعئاوتارءاتماللا لاق

 اذاو اهب رودنقم وهف:ةثداحلا :ةردقلاب :اقلغتم .ناك.ناو'« ةميدقلا ةردقلاب

 نم هةريغ ققبيال «؛ رهوجلا ءذو + ىلاعت للا تارودقم نم رودقم ئقب.

 ٠ ارودقم هدونجو :ارمثساو ةئاقب لاح .ىف كصتي الق + ثداوحلا

 « اعامجا

 نأ مكايأو هللا انقفو اوملعا : بوميم نيرزكوبا سغم لا لا

 « تدجوو هب ةردقلا تقلعت ىتلا لاحلا وهو ثودح لاح اهل ضارعأالا

 قلعت لاح وهف ثودحلا لاح امأف . ءاقي لاحو ثودح لاح هل رهوجلاو.

 نآل « رودقم ريغ :اهيف وهو ءاقبلا لاح ىه ةيئاثلا لاحلاو « هب ةردقلا

 ىلوألا .لاحلا ىف -- كوجولا لصح. ةقو ٠ هدوجو ىف ترثأ امنا ةردقلا

 ٠ .ءءاملعلا فالتخاو رظنلا ىقب مث + قلخلا ةلاحو ثودحنلا ةلاح ىه ىتلا

 نم مهنهف ؟ هل .مأ اثدحم 'اقولخم هدوجو نم ةيفاثلا لاهلا ىف ّئممي له

 ىلوألاو ٠ زاجملا قيرط ىلع هب ىمسي امئاو + ةقيقح هن ىمسيال : لاق

 ىفو هللا فاتك ىف عيشالا ةنأل ءاقولخم ىمسي نأ ةمكألا نم قاذحلا دنع

 نيذلا قلخ اذام ىتوزاف هللا قلخ -اذه » : ىلاعت هللا لاق ٠ ةمألا قالطا

 قلخنل»: قلاغت لاقو ٠ هدوجو لاح ىف اقلخ. هامسف ١١[ نامقل] « هنود نم.

 ةهمأألا قدلطظا نمؤ' ( م1 رفاغ 7 « وام نم ربكأ ضزاآلاو تاومشلا

 احلا ىلع قلطي 'امك كوعقملا مشاو + 8 قؤلخم نضرآلاو ”تاؤمسلا نا

 اهقلخ نيح. تاومسلا ناف * .ىضاملا ىلع قلطي كلذ  لابقتنالا ىثعو.

 رمخي .هلزأ ىف .نلك زعو. لج ىرابلاو :لاحنلا "كلذ ىف ةقولختم تناك هللا

 ا



 .٠ ئضم اميف تثدحلاو تقلخ. اهنأ : كلذب اندارمف < ةقولخم انتقو
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 ثداخلا نا ىلا ةلزتعملا تبهذو » . :كلاعم اوباماتمإلا لاق .
 . ةباثمب وهو ٠ ثداحلاو .ميدقلل رودقم نوكي نأ ليحتسي هتودح لاح ىن
 ىلع اولاقو ٠ همدع لاح ىف رودقملاب ةردقلا قلعتت امناو رمتسملا ىقابلا
 تاذ ةنراقم زوجيو « رودقملا ىلع ةعاطتسالا مدقت بجي : كلذ درط

 ٠ هعوقو لاح ىف هب ةقلعتم نوكت نأ ريغ نم « رودقملا ثودح ةردقلا

 نأ : لعفلا نراقت ةعاطتسالا نأو رودقم ٠ ثداحلا نأ ىلع ليلدلاو
 ٠ هلوق رخآ ىلا « ةقلعتملا تافصلا نم ةردقلا : لوق

 000 ةردقلا ةياكم“ نأ مله ش دومم ننر كوبا غم لا لاق

 هوجو حصيال امكف امهيزالتو امهطابترا نم دبالف ٠ مولعملاو :ملعلا ةباثمك
 دوسحو .ليحتتسي كللقكف : : ملع هب .قاعتيال مولعم دوجو وأ هل مولعمال ملع

 ارودقف انضرَقَو ةمدقتم ةردق انضرف او نحنو . رشق هلل قلعتتال ودق

 ةردقلا قلعت ةلزتعملا:لوصا ىلع ردقتي الق نيبقاعتم نيتقو ىف ارخاتم

 روعتقلا دجو أذاو ٠ 4 ”ةردقلا مدع لاح 5 .رودقلاب قلعتت ةردقلا 9

 هاناك لوق و قَهَو . وياكل نع نيقياضتملا ةحلأ 0 اذهو ٠ 6-0 عفترا

 مهل ادجووي مل امو © « امهنم دحاو لك دوجوب الأ :نالقعيال نيلئامتملا
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 ؛ رودقملاب ةردقلا قلعت ردقتت مل هلزتعملا لوق ىف رظنلا انعما اذاو ٠ القعي

 عصي مل  مهمعز ىلع  اهقلعتو ةردقلا دوجو لاح ىف انرظن اذا انأل

 قلعت حضي. مل رودقلا هوجو لاح انهرف  اذاو - رودقللا هوجو كلذ دع

 وروفقتت ملَو روذقملا .ةوجو. ىلوألا ةلاحلا ىف نكمتي مل اذاف ٠ هب ةردقلا

 الف « هيلع اردتقم هنوك رودقملا دوجو :لاح ىهو ةيناثلا ةلاخلا“ ىف

 0 ٠ هيلع لقعي هجو الو' ىنغم رودقملاب ةردقلا قلعتل ىقبي
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 : نيسهجوب كلذ هب دضتعنو » .. : ىلاعئاوباماحمالا لاق .
 ٠ ادوجو نؤوكي نأ اماو امدع نوكي نأ اما ولخيال رودقملا نأ : امهدحأ

 ريغ نيفلاخملا دنع 'دوجوملاو ضحم ىفن .هناف “٠ امدع هنوك :ليحتسيو

 ىف ىقابلا ةباثمب ثداحلا نأ اومعز مهنأ : ئناثلا هجولاو + رودقم
 ةردقلا دوجو نم ىلوآلا ةلاحلا ىف .ناكمالا- مث +: ارودقم .هنوك ةلاحتسا

 نكيلف كلذ غاس ناف “© .ةردقلا قلعت ةلاخ تسيل اهدعب ةعقوتملا ةلاحلاو

 رودقم ثداحلا نأ امك « ةردقلا نم ىلوألا ةلاحلا ىف ١ رودقم ىقابلا

 « كلذ نع مهل صيحم الو-٠ ةردقلا نم ىلوألا ةلاحلا ىف ٠ هعوقو لبق

 ادع هوريص نأ: روذقلا - . :.يوميم نير كبوبأ ىغللا لاق
 ىلع تردق كلوق نيب قرف الو ٠ ضحم ىفن مدعلا نال « ةلاحم ناك

 ٠ ءىث ىلع ردقأ مل كلوق نيبو © مودعم رودقم

 ةلزتعملا دنع ارودقم نكي. مل رودقملا دهجبو اذا اخلق اذه تنق اذاف

 تقلعت نيح. هنأل ٠ مدع ىلا رودقملا نذا لآ دقف ٠ ةردقلا هب قلعتت مل ىا

 نيحو ٠ هبترم دوجولاو مدعلا نيب سيلو « ادوجوم نكي مل ةردقلا هب

 ةلاحتسا ىف ىقابلا ةباثمب ثداحلا نأ اومعز اذاو ٠ ارودقم نكي مل دجو

 ( رودقملا دوجو ةردقلا دوجو لاح ىف مهدنع حصي ال ذا « ارودقم هنوك

 ٠ ةردفلا عوقو هلاح .ىنأث ىف دج هنآل * رودقم قابلا نأب اومكحيتف

 ظآئ0



 .عقاأو ثداحلا : اولاق ناف » و ىلاعتاوتاءاتمالا ىاق

 .ثداحلا عوقو ققحت اذاف ٠ اهب عاقيالل ةردقلا ىلا سمت ةجاحلاو ٠ نئاك
 .٠ رمتسملا ىقابلا ةلزنم ثداحلا لزنيو ةردقلا ىلا ةجاحلا تفتنا اهب
 .ناف « هل ةبجوملا ةلعلاب للعملا مكحلاب لطبي هومتركذ ىذلا اذه : انلق
 ٠ هلوق رخآ ىلا « هلعلا هنراقت هتوبث لاح ىف مكحلا

 رودقللا نا ةلزتعلا نوق : لومم نيركوبا غم لالا
 اذا انأل : للعملا مكحلاب مهيلع لطبي ؛ هي ةردقلا قلعت نع هدوجوب لقتسا
 .ملاعلا' نوكا دب ملظلا: لضمنن اذا ؛دبالاو ملعلاب املاع نوكي امنا .ملاعلا نا : انلق
 هب ميوزلو. هنيوجيوب انملاع..ملاغلا نوك لقتبما اله : مهل.لاقيق ٠ املاع
 مهدنعو اندنع دب نكي املو: ؟ هبجوت.وإ ةلعلا ةئراقت نأ ىلع « هلوصحو
 ىزابلا نا: معزنت نمشو. هبجوي ملع ىلا رقتقم املابع ثدحملا هنوك نوكي نأ
 . ملعلا نع هلل كلخ بوجي الوب املانع هنروك لقتسي لو ملعب ملاع زيعو لج
 .لقتسيال كلذكف « ةتنراقو هيلا ترقتفا لب ةلعلا نع مكحلا لقتسي مل املق
 اضيأ كلذكو» دجوت ملل اهقلعت .الولو + هب ةردقلا قلعت نع ثداحلا دوج

 ,سيلو « هيف كلذ بجيو ببسملا عوقو نراقي دق مهدنع دلوملا ببسلا
 ٠ ببسلا ىلا ارقتفم :هنوك نع هدوجوي لقتسي

 دج دج د

 .ىف ضرفي نأ لقاملا ىح مث » : ىلاعئاوباماتمإلا لاق

 دعب ءاقب ةلاحو اهدعب ثودح ةلاحو مدع ةلاح : لاوحأ ةثالث ةروضنت

 ءاقتنلا زارها ىلع ةيراخف مهيعتا ةلاع انماق + :تودسكلا
 « مدعلا رمتمال. « اهيف.ةردقلاب قلعتتال تناك. ولق ةيناثلا ةلاحلا اماو

 انماو ٠+ ةرارمتتساا زوجلللا :ةدعلا نم الدب دوجولا ناك ةردقلا تقلعت املف

 .« ةردقلا قلعت ريدقت ىلا ةجاح.الف « اهيف دوجولا رمتسا دقف ةثلاثلا ةلاحلا
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 ةلزتعللا نال ةلاديمال نين اذه : الوميم نيركوبا نع

 رودقللاف ؛ رودقملا اهيف' دجوي ال لاح ىف دجوت ةزدقلا ناب تمكح اذا

 ةردقلا قلعت دعب الا دجو لهف رودقملا دجو !ذاف ٠ اتقولا اذه ىف مودعم

 ءاقبلا لاح اماو ٠ مدعلأ هيف لئمرتسال ةزاقت مل ول ذا ؟ هل ةتنراقمو هب

 ,ىلا رقتفم ريع رمتسم اهيف دوجولا ناف ؛ ثودحلا لاح ىناث ىف ةيناثلا

 ةردقلا قلعت هلؤلخ ثودحلا ةلاح- امأو ٠ هدوجو رارمتسال ةردقلا قلعت

 ٠ رودقملا دجو امل لاجلا كلت ىف رودقملاب
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 اربمأ ةلزتعملا تمزتلا دق مث »  .:يلاهملاوباماّيمإلا لاق
 « ةدحاو- ةلاحب رودقملا ىلع ةردقلا تمدقت اذا : اولاقف ٠ هنالطيب ءافخال
 رهظي زجعلا مث © :ةردقلل داضنف زجيع. ةيناثلا .ةلادلا .ىف.عقي نأ زوجيف

 .دوجو نم ةيئاثلا ةلاحلا ىهو. ٠ ةردقلا 'دوجو“ نم ةثثاثلا ةلاجلا ىف ةرثأ

 .ىلا' « زجعلا عم ةيناثلا ةلاحلا ىف رودقملا عوقو مهدتع زؤجيف « زجعلا

 ' ٠ هلوق رخآ

 .ةردقلا نأ ءالؤف ذقتعا ال .. لوهم نير كيوب يغملالاَق

 . اهذعب رودقملا دجويو مدعت ةردقلا' تدجو اذا لب ء رودقملا نراقت كل

 : رودقملل انراقم' نوكي اهل داضم زجع اهمدع دنع دجوي نأ اوزاجاف

 .ةلاحلا ئف رداقلا تام ول اضيأ كلذكو ٠ هنع ازوجعم ارودقم نوكي ىتح

 ؛ مهدنع توملل رودقملا .نراقي نأ <« روصتيو مهدنع زوجي ناك هيناثلا

 .لغوأ ءىش الو ةايحلا اهيف طرتشي ىتلا تافصلا نم رودقملا نكي مل اذا

 .نراقي نأو « رودقملا لوصح زجعلا دوجو نراقي نأ اذه نم لاحملا ىف

 ٠ توملا رودقملا دوجو

 تن
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 :نيتقلعتم نيتفص لك ليق ناف » .: ىلاعئاوُباءاتمالا لاق“ .
 ٠ قلعتلا- ىف-ضقانتلا :عم. ةدجاو ةيضق ىلع ناتبثي امهناف < نيتداضتم
 اومكحت نا مكمزليف « رودقملا نراقت ةثداحلا ةردقلا نآب متمكح اذاف
 هلوق رخآ ىلا « هنع زوجعملا زجعلا ةنراقمب

 نيتداضتملا نيتفصلا توبك ' : بومم نيركويارسفغملا لاق
 قلتعي امك ٠ ملعلا نأ ىرت الأ ٠ هيف فالخال نيب ةدحاو ةهج ىلع
 هل داضملا لهجلا .قلعتي كلذكف :© مدعلاو ثودحلاو مدعلاو دوجولاب

 لميجلا قلعتيو هب وه ام ىلع مولعملاب قلعتي ملعلا نكل ٠ .ءايشآلا هذهب
 نظ ةنسلا لها ىلع لاؤسلا اذه دجو املو « هب سيلام ىلع دقتعملاب
 زجعلل بجوي ملو « زجعلاو ةردقلا نيب قرفب مزال هنأ نيملكتملا ضعب

 ؛ لطاب اذهو ٠ رودقملا ةئراقم نم ةردقلل بجوأ ام « زوجعملا ةنراقم نم

 دجوت شعترملا ةكرح نأ ىرت لأ ٠ هنع زوجعملل نراقم ٠ زجعلا لب
 ىلع ىرجت نأو اهبستكي نأ زوجي ناك دقو ٠ اهعم اهنع زجاع وهو هنع
 روصتي اميف الا زجعلا روصتي الو « هرادتقا قيزط ىلعو -هتدارا مكح

 هاف « ازجع ثدحملا ةيلع ردقي الام روهمجلا ةيمست امأآو ٠ هيلع رادتقالا

 . زوجت دقف ناولألاو ماسجآلا نع زجااع هنا : لوقي نمو ٠ زاجبم
 قيرط ىلع وه ٠ تازجعم مهتايآو تاداعلا قراوخ ةيمست كلذكو

 0 : نيهجو نم زاجملا

 . هللا وه زجعلاو ٠ افهيلا زاجعألا داتسا : امهدحا

 نعارووطه امنا زجعلا نأ 4 ةضراعملا دوجو ىضتقي كلذ ا ىنانثلاو

 تلطبل هضراعملا تبث ولو ٠ هنع زوجعملل نراقم زجعلاو ٠ ةضراعملا
 ىف اهتقيقح تلطبل ظفللا ىف ةقيقحلا ىلع ةزجعملا تلمح ولف « ةيآلا

 زوجعملا دوجو هنم روصتي ثيح زجعلا نوقلطي روهمجلا نكل ٠ ىنعملا
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 دقتعملاب قلعتي داقتعا نيملكتملا دنع وهو. ٠ لهجلا ةناثفب كلذو ٠ هنع

 روهمجلا هقلطيو ٠ :لاحلا ىنعمب لهجلا ءامدقلا ةيمستو»٠ هب نسيل ام ىلع
 قيرط ىلع .لهجلا .ءامدقلا' ةيمست اذهو ٠ هدنع ملعال ىذلا لفاغلا ىلع

 ظ | :: بالليل

 نأ امك « اقع قجلع متكرح ىلا نطل نأ : هلك اذه نم ناب دقق
 : رودقملل' ةردقلا ةتزاقم نيبت دقف ٠ اهيلع رداق رايتخالا ىلع كاوحتملا

 , > . ٠ هتع زوجعملل زجعلا ةنراقمو
 لانعف

 ثحاو ةتداحلا ةردقلا رودقم

 الا: قلعتت ال ةثداحلا ةرهقلا » نلاغكإ اوناماتمإلا لاق

 هدو ٠ تاداسضتملاب قلعتت ةردقلا نأ ىلا ةلزتعلا تبهذو « دحاو رودقمب

 +٠ هلوق رخآ ىلا « داضتتال ىتلا تافلتخملاب اهقلعت ىلا مهنم نورثكألا

 معلا قلعت نا انملع دق :٠ بومم نيركوبارسغملالاَق ْ ن ١ م 1 5
 ماكخأاب قلعتي ملعلا نآل تارؤدقملاب ةردقلا قلعت نم .معأ تامولعملاب

 نكمملاب قلعتت امنا ةردقلاو ٠ ليجتسملاو زئاجلاو بجاولا ةقالخلا لوقعلا

 اذه ؛ دحلاو مولعمب الا .قلعتي ال ثداحلا ملعلا ناسك اذاف ٠ ةصاخ

 رودقميب الا ةتداحلا ةرذقلا سس هلأ جافا قي ٠ رثؤم هنأ عم

 دقو ؛ ءادقلاب ةريقلا قلعت را مكنم حصي فيك : 7 لوقن مث
 نيدضلاب ةردقلا تقلعت ناف غ رودقملل ةردقلا ةنراقم بوجحو مكانمزلا

 نت تافلتخملاب قلعتت ةردقلاا ن1 ممهنم لاق نم داق 5 لوقعلا

 حصي ةدحاولا ةردقلا تناكو كلذك رمالا ناك ول : لوقن اناف ٠ داضتتال

 ةرذلا نوكت نأ كلذ نم مزلل « دبعلل ارودقم هنوك حصيام نوك افنأ اهب
 هيلع ردقي ام عيمجو تادارالاو مولعلا ىلع ةرداق :بيبدلا ىلع ةرداكلا
 08 ش١ . ضنا

 ت6
 ( داشرالا حرش  ؟9 م )



 هترفط ,ئف « ماظنلا » ىلع درلاب ةملاع ةرذلا نوكت نأ زوج نم. مث

 ةلداجم نوكتو « كلذ ريغو: ضارعأ نم بكرم رهوجلا نأ : هيلع ذرلاو

 ةياد نم كلذ ديغو ٠ 0 ىف 0 ناللعم نيانادتملا 3

 0ك . ءالقعلا تازحأ

 اننا المي
 ذا : نيفلاخملل لؤقنو » : ( ا هعكتأ اوباماتمالا لاق

 نيدبفلا دحأ ٍضتْخَيمِلِف « نيدضب قلعتت ةثداحلا ةردقلا نأب .متمكح

 ةردتقلاب نيدضلا نم قي امئا : اولاق ناف ؟ ىناثلا نع الدب عوقولاب

 | + هلوق رِخآ ىلأ « هيلا دصقلا درجتي آم

 ىلع قعختلا اع : ابوميم نيركوُبأرسفم ا لاق

 . مانو لفاغ ثم هل ةدازا ل قسمي نوضرتعم مهنكل ٠ هركننال رمأ ةدارالا
 « امهب قلعتلل ةحلاص ةذارالاو نيدضلا دحأ امهنمأ عقي' دق ءالؤه ناق

 امهدحأ لمح هقو < رككلا وجو نم لذا نيقلكتلا محل هوجن تنملو
 ارمأ نومزلي مث مكئانلاو لفاغلاب هدارالا مايق ةلاحتسا عم « 'ىئاثلا تود

 ةقلعتملا ةزدقلا : مهل لاقيف * فيعضلا دسافلا مهدقتعم مكحب مهمزلي
 كدب ةدازالا دجوت' دق مك ٠ اهل ديخ ىه ىتلا ةهاركلاب قلعتت ةدارألاب

 هيي صاصتخا نوليحت فيكف ٠ ”ةارتالا مكدنع ةدارالاو .ةهاركلا .نع

 1 ةدارالاب كلذ ذ مكيلع لظب دقو ةدارالا :لوصح. ىلع نيدفلا

 دع دم د

 نأ كلذ. ىف ةلزتعملا مزلي امو » . :ىلاعئاوّباءاتمإلا لاق.

 نايرطب مكدنع ملعلا مدعي كلذلو ٠ ملعلا داضت ةلفغلا : مهل لاقي
 ٠ هلوق رخآ ىلا « هلفغلا
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 اوعدا نيذلا ةلزتعملا مزلي» :٠ يوم نيرككويارسغملا لاق
 ىلع ةردقلا نا : اولوقي نأ ؛ هذديخ ىلع ةردق « ءىثلا ىلع ةردقلا نأ

 دقو ٠ موثلا ىلع وأ وهسلا ىلع وأ « ةتع ةلفغلا: ىلع ةردق ءىثلانب ملعلا
 كلذكو .. :ةرورِض هيلغ.ارطت, امناو دبعلل ةرودقم ريغ ةلفعلا نأ انملع
 ْ ْ ٠ مونلا كلذكو نايسنلا

 دج د6 د

 نا رداسقلا ليبس : اولاق ناف.» : ىلا اوُنارباتمإلا لاق
 دنع كلذ ققحتي امئاو ٠ هنع كاكفنالاو ىثلا ىلع مادقالا نيب زيحتي
 لإ قلعتت ال ةردقلا تناك ولو ٠ نيدضلا نم نكمتلا
 اصيحم هنع دجاو ريغ هيلا اجلم دبعلا
 ' + هلوق رخآ ىلأ « ةضحم

 ناكل « دحاو رودقمب

 ةردقلا قلعت مهطارتشا : لوم نب .ركبوبارسقملا لاق
 ملعلا قلعت نأ : ائيب دق ان4 + ءىث بجعأ كلذ مهمازتلاو « نيدضلاب
 ل م قلو ديف طرشي مولعلا ناك اذلق « ولعل كلخ دنخب انملع قلعتي نأ كلذ نم بجي. مل امولعم انملع اذانحنو 8 ةردقلا قلعت نم معأ
 مو ف 0 5 مهب قلعتلا صوصخو ريئاتلا اهل ىتلا ةردقلا ىف كلذ نوكي فيكف « نيدضلاب قلعتيال هريثأت مدعو هقلعت

 ءنم:لحتسي مل اذاف « رودقملا عوقو عانتمأ .عم عامسلا :ىلا دوعصلاو ءاوهلا ئف ىثملا ىلع رداق طوبرملا ديقملا نأ نودقتعي هيجل مقا <
 دضلا ملي سيلو رودقملا مزلت ةردقلاو ٠ هدض ىلع رادتقا ريغ نم .ءىئذلا ىلع ةردقلا تابكا انم :نودعبتسي فيكف ؛ رودقملا عانتما عم ةردقلا دوجو
 .ىجو ًاوزوجف « رودقملاو ةردقلا .نيب ةقالعلا مه اوعطق اذاف ؟ دضلا
 ءىشلا ىلع رادتقالاب مكحن نأ انم زوجيال فيكف ىناثلا عانتما عم امهدحأ
 ؟ نيدضلا نيب مزالتال ذآ ٠ هده ىلع رادتقا ريغ نم
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 لصف

 .قاطيال امب فيلكتلا

 بهذم نم عاش دق : ليق اذا » .ىلاعاوباماتمالا لاق

 هوديأو « هنم نوضترتام اوحضواف « قاطي الام فيلكت زيوجت مكخيش

 ىلا « هروص رثكت قاطي الام فيلكت : انلق ٠ ةلاسملا ريوصت دعب ليلدلاب

 * هلوق رخآ

 رسمألا ىلا عجار :فيلكتلا 4 بومم نير كجوبارسفم الا

 ردقي الانمب رمأيو « نيدضلا عمجب زعو لج هللا رمأي نأ اندنع زئاجو

 دوجسلا ىلا .نوعديو قاس نع فشكي موي » + ىلاغت هللا لاق ٠ هيلع دبعلا

 باحصأ نا » : مع هللا لوسر لاقو 2 4٠9 ةقاحلا 3 « نوعيطتسح ذاف

 )١( « متفلخ ام اويحأ : مهل لاقي ٠ ةمايقلا موي نوبذعي روضلا ةذه

 نيب دقعي نأ فلكي هنا » : ايؤرلا ىف بذاكلا ىف مالسلا هيلع لاقو
 0 د ا 7 يع

 نأ : انملع دقو ٠ دعاقلل مايقلاب هجوتي رمآلا نا : هيلع ليلدلاو

 كلذ ىف هنه مايقلا نأو : مايقلا ىلع هل ةردقال ةدوعق لاح ىف دعاقلا

 : نيهجو نم نكمم ريغ تقولا

 نافجوو ليثامتو بيراحم نم ءاشيام هل نولمعي »> ؛ ىلاعت لاق (1(

 نيملسملا ءاملع نا : هريسفت ىف ىبطرقلا لاقو « تايسار رودقو باوجلاك

 نأ لاقو هعنم نم مهنمو هزوج. نم مهتمف « ريوصتلا .ىف نوفلتخم

 : ساحتلا لاقو ٠ ريوضتلا روجت ةقرف نا : لاق هل ةيادهلا ىف 6 نكس.

 : حيسملا نع لجو زع هللا ربخا امو ةيآلا هذهل زئاج. روضلا لمع موق لاق

 نينثالا مكحو ٠ ءايحالا ىلع بذاكلاك « ايؤرلا ىف بذاكلا (
 تايأب نونمؤيال :نيذلا بذكلا يرتفي امنا » : ىلاعت هلوق ىف روكذم

 (٠ هللا

20 



 - رودقملا نراقت ةردقلا َنأ نم قبس امل هيلع هل ةردقأل هنأ : امهدحل

 نيب اعمج كلذ ناكل « تقولا كلذ ىف دجو ول مايقلا نأ : ئناثلاو

 ةلمجلا ىلع نكمم مايقلا : اولاقف ٠ اذه هلع اضارتعا اومار دقو

 : هيلع ةردقلا مدع عم مايقلا ضرف : مهل لاقي هناف نيدضلا عمج فالخب

 ع ا

 ىهنم مايقلاب رومأملا ؛ ليق ناف» +: ناعلئاوباءاتمالا كَم
 رومأملا مايقلا ىلع رداق ريغ هدوعق لاح ىف دعاقلا ناك نكلف + هكرت نع

 اذهو ٠ فيلكتلا قلعتم وهو ٠ هنع ىهنملا دوعقلا ىلع رداق وهق « هب

 نيهجو نم لطاب لقعلا مكح ىلع وهو « كلذ ىف ركذ هجو برقا

 دنع لاحملا فيلكت نم ءامسلا ىلا ىقرتلاب رمآلا نأ : امهدحأ

 ىقرتلل دض وهو انكمم ارودقم نضزآلا ىلع رارقتسالا ناك ناو « هتافن

 ٠ ءامسلا وج ىف قيلحتلاو

 ٠ دوصقملا وه سيلف هنع ادهنم ناك ناو دوعقلا نأ : رخ كلا هجولاو

 « ءامسلا وج ىف قلحتلا وهو هيلع ةردق الام بلطلاب دوصقملا لب

 نوكيال دق ءىثلاب رمألا نأ :نيب : ًالومه نيركبويا سغملا لاق
 نع ايهنم سيل ضرآلا ىف رارقتسالاب رمآلا نأ ىرت الأ ٠ هذض نع ايهن
 « لاحم ءعامسلا ئف دوعصلا نأل « :ةهدض ناك ناو ء ءامسلا ىف دوعصلا

 ايد ىف مايقللب ومالا نأ مك < .مهددع هي فيلكتلا هجوديألا لامنلاو
 .٠ دوعقلا ىف بلطلا نكي ملو مايقلا الا بلطلا نكي مل هدوعق

 دلع دع
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 ت”ىبني نيدضلاب رمألا : اولاق ناق» قاعل اوكاغاتمالا نق

 نيدضلا عمج ةداراو ٠» :ةدارا بلطتب عمجلا نلطو « اقينمج ةنئاط نع

 اداره ثركي 31 بجي هب. رومالا نأ. ىلع نتبم اذه : انك ٠ :ةطتمم
 ٠ هلوق رخآ ىلا « كلذك رمآلا .سيلو ٠ رمآلل

 بجي +. نوفاللا نأ مهقت دق : وجم كوبا سغملا لاق

 ب مالسلا هيلعو ائيبت ىلغ ميهاربأ ه هللا رمأ ثكو 4 رمآلل !دارم نوكي نأ

 .. ادارم كلذ نكي ملو 0 ةدلو حمذب

 : ةيلع تمعنأو هينع هللا معنأ ىذلل لوقنت.ذاو.» : ىلاعت هلأ: ,لاقو . 0

 نأب :نمأ مع ىبنلاف: «© .كسفن+ ىف. ىفجتو .* وللا قتاو ِكجوز كيلع .ك سما

 ع." بازحنألا ] « ِكسفن. ىف نفختو. ٠ 5 ,قيحاو .كجور كيلع كم

 كلدبف : م اهكاسمال مكئاؤم ندع ءوهؤ اجل كس 1: ىف كَ يبنلاف

 ١ ا يحال سودا مصل يسوع ص

 م

2 

 له الق هؤمتزوجام : ليق ناف » ,ىلاعاوُباماتمإلا لاق
 , اعرمشا غقاو كبلذ هنع هللا ضر انكيش لاق :: انلق * اعرش هعوقو”قفتا

 عيمج" ئق هب نمؤيو ئبثلا قدصي "ناب :ابهن انآ رمآ قلاغت برلا ناف

 هببنأب  هقدصي ناب هرمأ دقف نمؤيال هنآ : هب ربخأ اممو + هب ربخيام

 مسا »© نيضيقن عمج كلذو « ةقدصي ال

 حصيالل ناميالا نآل نيب اذه و نومم نيركجؤبا سغم لا لاق

 « بهل انآ »> نأ مولعمو ٠ هثع ابتأ ام لك ىف زغو لج هللا قدص َنملالا

 هللا قدصي نأب رمأ اذاو .ءالقعلا نيفلكملا نم دحاو هنأ ناميالاب رومام

 : هفدصي ال هنأب « بهل ىبأ » نع ربخأ دقو « هنع ربخأ ام لك ىف
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 نم هب همذ امو « بهل تإذ اران ىلصيس .» .:. هلوق.نموب هدعوت اميف ذا

 ؛.راثثا ىف ةمواخو هرقك ىلع ليد. ىوقأ 8. بيل .نبإ ادي ثبتا# ؛ هلو

 ٠ نيضيقنلا عمج نيبت .دقف © قدصي ال هناب قدصن نأب رمأ ادا

 ايد 23

 هللا باتك نم ىآ تقطن هقو»ا 1 : لاحلاوباعاتمإلا لاق

 انلمحت الو ائير » : ىلاعت .لاقف هب ةقاط الام ةفيلكت نم ةذافتسالاب نلاعت

 تغاس امل + انكمم- كلذ نكي مل ولو' 5 587 ةرقبلا ] « هب انل ةقاط الام

 « هنم ةذاعتسالا

 ناك نأ . هنأ حيحص اذه ا : : ابومم نيركيولا نقل !لاق

 6-5 نال. -ةنه. ذعتسم ع تاك ناو هنم ةذاعتسإلل قضتقملا وه كلذ

 , وكف نكميإل
8 

 هاا

 لا
 نع ايهؤحتو موعطلاو ناولألا ىلع ةردقلا: 2

 جورخ متملع مب : ليق ناف>».-.-:. , ىلاعئاوُتاءاتمإلا لاق
 ةرودقم تناك ول : انلق * دابغلملا ةرودقم اهنوك نع موعطلاو ناولاآلا
 ينال تسون لقا ذأ “د اهيلع :اؤزدثقي مل ذا .+ اهنع زجحلاب اوسحأل

 0 هلوق رخآ يلا : دو

 لاوحأ نم ةنطاب لاح زجغلا :ةيرنوق رك قرفلا لاق

 قست اعاع ناك ولف .؛ هتاداراو هملعو هثردق كردي امك هكردي ناسنالا
 ةشعر .هدي شعرت ىذلا 5 اذهلو * .اهنع هزجع كردأو نم . هنآولأ

 اهيلع ارادتقا لو ناؤلألا نع ازجع كردي مل اذاف اهنع هزجع ةيرورف
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 ةردقلا تسال تازودقم تناك ول ذا: تارودقملا ليبق نع اهليبقب عطتق
 0 ظ ] ٠ زجعتا انما :نحب# اهدع ةزوهعم تناك وق ذأ ٠ اهيلع

 عقي الام ىلع ىلاعت هللا ةردق

 قيال هنآ ةناحبس يرابلا ملع ام ليتم ماتمإلا كاق

 هلوق رخآ ىلا « هل رودقم .هعاقياق + ثداوحلا نم

 عوقو زعو لج هللا ملع اذا ٠ قومِم نيركبوبأ:ىغملالاو
 ىرت الا + هل ردقم تقولا كلذ لبق هناف «٠ نيعم تقو ىف نكفم
 لازيال اميف عقت تارودقمب لزالا ىف تقلعتو ةيلزأ زغو كج. هللا ةردق.نأ
 هنأ هللا ملع تقو ىف دجو ول هنآل « لاحم كلذ نأ : لاق نم ةمئآلا نمو

 هسقت ىف نكمم لك نأ ادارملا اًهناو .٠ الهج ملعلا بلقنال ء هيف دجويال
 : هب زعو لج هللا ملع قلعتل رثأ الو « نكمم اذهو « زغو لج هلل رودقم
 نوكي الف نوكيال- هنأ هللا ملع امو... ةرثؤملا تافصلا .نم سيل .ملعلا ناف

 لصق
 نيف !

 هدلوتلاب .نيلئاقلا ,ىلع .هرلا ىلع لمتشم

 مئاقب الا قلعتتال ةثداحلا ةردقلا » .ىلاعزاوبدرمتمالا لاق

 عقي لب + اهب ارودقم ,نوكي الف ةردقلا لحمل انيابم عقي امو « اهلحمب
 دنع رجح عفدتا اذاف ٠ هيلع ةبعلل رادتقا ريغ نم ىلاعت ىرابلل العق
 تبهذو ٠ قحلا لهأ دنع دبعلل رودقم ريغ هعافدناف « هيلع دبعلا دامتغا

 ةردقلا .لحم ىتلا ةلمجلل وأ ةردقلا  لحلا .انيلابم :عقياش نأ. يلا ةلزتعملا

 2 0 ٠> هلوق رخآ ىلا « اهنم
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 .نوغبتم. هلوتلاب :نولكاقلا 2 : يومهم نيركبوبا غلا او

 .* مهل لاقي نأ : مهيلع درلا ىلع ليلدلاو « عئابطلا لهأو ءامدقلل اذه ىف

 ؛ ارودقم ناك ناف ؟ رودقم ريغ وأ رودقم ونه.له دلوتم هنوكب.هومتفصواام

 22 : نيوجو نم لطابف

 .دقف آبجتاو ناك [داق ٠ مهدتع ببسمللا بجوم. بسلا نأ : امهدحت

 .دوجبو نود هدوجو روضتل ارودقم .ناك ول ءبيبسملا ناف : :اضياو ٠ دجوي

 .ببستي نأ دبعلا نكمي غل زعو لج :ىرابلل .ارودقم ,عقو امل .كلذلو <« ببسلا

 ظ اج يجب ظ

 هناخيس فىرابلا : :اولاق ناف » : ىلاعم اوباماتمالا ىق

 .رداسقلا فلاخي سفنلاب رداقلاو ل ةردقلاب رداق ةبعلاو هسفئم رداق

 * هلوق رخآ ىلا ©« ةردقلاب

 .ةردقلا نال مهلوصال.كرت اذه 4 وجيم نيركسوبا ىنغللالاق

 :. ارداق رداقلا نوك هيف رتؤملا امناو + رودقملا ىف ةداهش رثؤت مل مهدنغ

 .نأ : متمعوب اذهلو * .هيوجول ايقاغ للعي) اقو ادهاع للعي مكحلا اذه. مق
 امك هتارودقم ىهانتتال دبعلا نأ متلعجو عارتخدل ارداق رداقلا' نوك رقأ

 + ديعلا ةردق مكعب مكتم ةآواسف اذهق - ىلاغت قىرابلا :تارودقم .ئهادنول

 ,مكتيوست' عم نيرمآلا فالتخاب متمكح :فيكف ٠ ' ارداق .ىلاغت يرابلا نوكو

 ظ :.:5 ماكحتألا مظعم ىف امهتيت
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 نون هانركذ امم لظب اذاف ١» . : ىلاعلاوباماتمإلا لاق -
 ةفاك:بهذم هلاطباب انينتعا ىذلا .مسقلا اذهو *" دبعلل ارودقم دلوتملا
 ناف « رودقم ريغ دلوتملا .نوكب مكحلا الا:كلذ دعب ىقبي الف « ةلزتعملا
 طرش ناف « ببسلا لعافل العف سيل هنأب احرصم ناك « ضاق كلذب ىفق
 ٠ هلوق رخآ ىلأ « لعافلل رودقم هنوك لعفلا

 ..ارودقف ةهحئوك- عقم اذا. : بومم نسر كوبا ىلا لاق 8

 ناكل « هل .لعافأل لعف دّجوَي نأ زانج ولو ٠ هيلا:ابستنم نكي مل غافل
 ئتخ + ئلافث :ىزاجلا_ قلع :ملاعلا دوجوب لالدتسالا .مهسفك ىلع ادس.كلذ
 ت:ببس. نع ادلوتم*:حقو :امناؤ ٠ ؛لعاف هلعفي .مل ملاعلا نأ .دقتعم دكتعي
 بهذم لكو ٠ .نيملسملا عامجإل ةفلاخمو نيدلل ةقرافمو . لاحم وهو
 نودرم وهف ملاعلا زعو لج هللا ثادحا ىف ككشتلا ىلأ هبحاص قوسي

 : / 5 البي 5 رسم : ع رمي كو ةنضيك 58 ةلاجمال

 ربحي , يدلوتلا ُُس يملا م ” :ىاعلاوكاماتمإلا لاق
 نأ كلذو ءادبلاب اهداسف كرديو « لوقعلا اهابات حئاضف هدقتعم ىلع
 رسقلا ىلأ "< ةيمزلاج مذملا قاضيا لبق ةينملا هتمرتخا .دقو امهسامر. نم
 ٠ هلوق

 - 0 نع 2. وم حسو
 وأ وزيررخ 7

 لعفلا نوبسني ,اوناك..اذا . . .: وعم نرجوبا سغللا لاق
 فلذا نإقا 2: :قلفتخ انهم زر اذلا مارلا ناقك# بيلا لفاق.ىلأ ةلوقلا

 مهسلا' لصوو :هلتاقم ةفني رخآ .مهس ىمارلا بيصي مث همهس ىمارلا
 ةدش نم اضيرم اميلأ ىقب هنكل ؛« هيلع زهجي ملف ناويح ىلأ هتوم دعي

 2 0.راط



 ةياع ملأتم هلك كلذ ىف وهو ةليولط اددم همسج ىف هتيارسو حرجلا» كل

 دقو ىمارلا ىلعف نم ىسه اهلك مالآلا كلتو ىكشتلا ةياغ ىكتشيو « علاتلا

 حض والود فيم ىلا لعق بستي»قيكقا ٠ ةلاضنلا تعزمتو هفاظع تمر

 ىعدا نم نأل .. ةلاعفاب زعو لج ىرابلا ةايح ىلع انلالدتسا رسكتال كلذ

 باحصأ ؛لوق هلطبي'اذهو ٠ كلاحفم ىعدأ دقف © تيم. نم لعف-  ناكما

 -: لاح وهف ثيم ىلا :لعق دانسا ىلا قاس ىأر لكو ٠ دلوتلا

 ' د6 داع دم

 يىرابلا درفت ىلع هب انللدانم_لكو 2« , ىلاعئاوُناماسمإلا لاق

 بيب 2 يققلا :اذه ىف“ « راج وهف « .ثداح لك قلخب ىلاعت

 '/ . :©6 بانسألا ةضح و تادلوتملا نأ معزي
1 

 ةييورع

 2 للطيب ناك اذا 5-5 . : ابويعم نبركيولأ غلا لاق

 يو نأ تيوأو ىرحاق 0 1 دحسي ةمئاقلا هلاعفأل ا ثدحملا

 تابيسملا 0 : 0 0 20 ىلا !اوباماتمإلا لاق.

 نأ اا /' ةيايسألا .خلاعنو 3 نقار دوصقلا بسح ىبلع ةعقاو

 ىعاودلا بسح .ىلع عفت .اهلاحمب ةسمئاقلا 5 ةردقلاب م ةرشابملا تارودقملا.

 رخآ ىلا « لامغألا قلخ ىف هانضقن امم ةوركذ ىذلا أذهو + دوصمقلاو

 و كلوق

 نوت4 مقس نأ ءالؤع مع رز © ؛دلومم نبركوبارسغم ا لاق

 نع .ةيزورض اهنوكل جرخت هل ةبستكم ريغ ةيرورض.ىعاود دبعلل هللا قلخي
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 رايتخالاب ىعاودلا ديقت نأ حصي مل كلذ زاج اذاف ٠ ةيرايتخا نوكت نأ

 لمعف ىلا ابستنم نوكي كلذك عقو ام نأ ىلع اليلد كلذ بصن ىتح

 مسمههقافتا عم دصقلا قيرط ىلع لعفت ءايشأ دجن انا : اضيأ.مث

 لكآلا“ نأ كلذو « ثدحملل الغف سيل هيلا دوصقللا كلذ نأ ىلع « انعم

 ىرلاو عبشلا نأ انملع دقو ٠ ىرلإ هدصق براشلا نأو ©« عبشلا هدصق

 « رزعو لج هللا لعف نم امه امئاو ٠ امهدوجو ىف انل باستكا ال نالعف

 امم مالآلاو « هيلا هل ةيعاد نع كلذ نوكي هريغ ماليا ىلا دصاقلا كلذكو

 فاخو لجو ىتح هريغ عور نم كلذكو ٠ اهقلخب زعو لج هللا درفني

 دصق بسح ىلع عقاو هلك اذه ناف « رفخو ايحتسا ىتح رخآ لجخاو
 + قلاخلا لعف نم هلك كلذ مث ٠ هيلا ةيعادلا ثعبو دصاقلا

 بصتنتال اهوضرق ىتلا ىعاودلاب مهلالدتسا نم : هلك كلذب نيبتف

 هنايب ىضح ام ىلع « .دلوملا ببسلا لعاقل الغف دلوتملا نوك ىلع اليلد
 ٠ هناهرب ققحتو

 3 د

 ةسب متدهشتسا ام : اولاق ناق » :ىلاعناوئاءاتمإلا لاق

 « هيف عزانتي ام لكو ٠ هليشو ليقثلا ' عفرو حرجلاو

 ئعارلا نك ٠ لاق ابك اذه : ابومم نيركيويا سغللا لاق

 دقو ءىظخت دقف هتيمر بيصت امكو تارات ءىطخي .دقف ةرات بيصي امك

 : هيمر نم كلذ ىوتسسيف + ىمرملا لتق اديرم هيمرب دصاقلا نوكي
 رمأآلا لصحتال ئغاودلا نأ: هلك كلذي نيبت دقف.م التقم بيصي الو
 . كلذك الا هدوجو حصيال ايضاقت هاضاقتتالو 6 دارملا
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 لصف

 لوقعلاو ىوقلا ىف

 نوكلا نأ ىلا ةفسالفلا تيهذ» ' .ىئئئاماةمالا ىق

 بيكرتلا دعي اهلذاحناو ةعبرألا رصانعلا بيكرت نع امهي ربعملا داسقلاو

 رمقلا كلق نع ظخنملا ملاعلا ىف ىرجي امو ٠ ىوقلاو عئابطلا راث# نم

 «*ةيعيبط راثآ 'اهلكف ةيرورضلا تالاحتسالا نم ةزادمو

 كاكرحتا“ اوه ةقسالفلا 5 بومم نبرككوبأ غلا لاو

 ىه نوكلا ةكرخو + داسفلاو نوكلا ةكرح امهو رهوجلل نيتكرح + اتس

 جاجزلاك رهوجلا كلذ نوكي نأ ىلا رهوجلا نوكي نأ نع ءىثلا جورخ

 راص جلوعو لوح اذاف: « تقولا كلذ ىف جاجزب سيلو ارهح نوكي الثم

 نأ نم غىثلا جورخ وه : لوقي نأب اذه نع ربعي مهضعبو ٠ اجاجز

 ىذلا رجحلا نال ظنت اذه ىفو + امسج. نوكي نأ ىلا امسج نوكيال

 داسفلا ةكرحو ٠ اجاجز سيل هئكل « ةلاحمال مسج وه اجاجيز نوكيس

 بشخلاك ؛ مسجلا كلذ نوكيال نأ ىلا امسج هنوك نع ءىشلا جورخ ىه
 امسج نوكيال نآ ىلا امسج نوكي نأ نع 2 هناف « هانقرحأ اذا الثم

 ومنلاو ٠ لالحمضالاو ومتلا امهو مكلا ىف ناتكرحو ٠ ادامر نوكي لب

 الثم-ومتي: رجشلاكأ ؛ اهضابقنا وه لالحمضالاو ٠ مسجلا داعيأ دادتما وهب

 ىف ةكرحو ٠ ةداعبأ ضيقنتف ىودي نأ هلالحمضاو + هداعبا ديازتتو

 : الخ ريصي رمخلاكو ارمخ ريضي بنعلا ريصعك ةلاحتسالا ىهو فيكلا

 ةكرحلا.ىهو ٠ نيأ ىلا نيآ نم لاقتنالا ىهو ؛نيألا ىف ةكرحو

 داسفلاو نوكلا ىهو « سمخلا تاكرحلاف « روهمجلا دنع ةروهشملا

 ٠ ىولعلا ملاعلا ىف ةدحاو امهنم دجوتال ةلاحتسالاو لالحفمضالاو ومنلاو

 نيآلا ةكرح دجوتو ىلفسلا ملاعلا اذه ىف ةدوجوم نيآلا ةكرح ىهو
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 نم ىرعلا ملاعلا ىف ىرجيامو » .: ىلاعتاوباعاتمألا لاق
 .بابسألا ببسم وهو * مهمعز ىلع زعو لج ىرابلا وهو ٠ لوألا دوجوملا ىلا دئتسي وهو + لوالا .ىناحورلا ىلا مهدنع ةدنتسم راثآلا كلت مث ٠ اهلوقعو كالقألا سوفن راثأ نم وهف ٠ ىفرآلاو 2و ءاوهلاو رانلا
 ش .. "© اهبجومو

 هللا نأ : نولوقي ءالؤم 0 : بونخم نيركيويارسغم ا لاق
 دع ضاف هسفن نع امي لقعلاو « لقعلإ وه دوجيو. هنع ضاف زعو لج
 عساتلا كلفلا . سفن هنع .ضضاف هكراب نم لفغ امبو « عساتلا : ,كلفلا دوجو
 < نماشلا كلفلا .سفن هتع ضاف .هسفن نع .عساتلا كلفلا لفغ اممو « هلقعو
 نماثلا' كلفلا سفن هنع ضاف « هكراي: نمو لوألا :لقعلا نم .لفغ !مبو

 :'رهقلا كلق:ىلا ىهتني - ىتح. مهدنع رمالا وه:!ذكهو .٠ هلقعو
 كا ٠

 نأ تاسعا .ىضتقم نم سفلو » . ناعئاوناماتمإلا لاق ش

 بنجوم اوه لب + هعاقيلا ىف رايتخا .ىلع :ائيش:لعفي لوألا :دوجوملا
 كلذكو ٠ هلقعو هسفن كلفلل بجوم .لوألا ىناحورلاو ٠ لوألا :ىناحورلل
 * رمقكلا كلف ىلا ءاهتنالا ئلا هئلب ىذلا- عم ىلعالا :كلفلا نئف لوقلا

 ريغ نم واعد اهلك "هذه انومم نيركتوبارسغم لالا 9

 ٠ اميلست مهتم ملستت نأ نولواحي امناو ٠ اهيلع ناهرب
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 : لوقيو ةلأاسملا هده ىف فصني ةقسالفلا نم انرصاع نم ثحلأ تاك

 ةضعب نأ اوهذأ قذلا ىلقنلا ملاعلا نم رظنلا ىف تقرت ان ةفسالفلا نا
 ملاعلا ىلا اوقتراأ مث . ءاْرَجأ ىف ةرثؤم ءاَرَجآ نأو 2« ضعب ئف لعاق

 . اهدشعبام ىلا ةطعيبطلا اوزواجت مهنا مق ٠ ىولمعلا
 3 حي اوقيتحسأ' ةئيبطلا مهترواحجم علنمو

 مكح ىف ىهلالا رمألا نأ اومعزف « رايتخاب لعفتال مهدنع ةعيبطلا

 لفهفلا وه امثا ةيبوبرلاب 'قئاللا لامكلا نأ اولهجو « ئعيبطلا رمألا

 امئاو- ٠ ناهربلا نضزعم نق هقسي مل ناو + :ديدس لوق وهو « رايتخالاب
 . .:قوبقم .نسح. هتاف « ىباطخلا لوقلا ضرعم ىف ةقاس

 نوكت نأ نع ةيعيبطلا لاعفألا.:اوعنم نا مهنأل مهنم بجعلا مث

 ديرملا نأل < ةدارالل ةلباق ريغ ةعيبطلا تناك ثيح نمف « ةيرايتخا ..

 ناك اديرم نوكيال ملف: « ىح رعو لج ىرابلاو ٠ اّيحح نوكي نأ دبالا
 2 حو هنوك ححصل هتايقيو

 فالتخا لأ ةّيساانتم ةيولعلا راثألاو ” ' : كاعئاوباماتمإلا كو

 ىلع اهريدقت روصتي آل سمشلاف < لاكشالا فالتخا لوبق اهروتعي « ايف

 لاكشألا لوبقل ضرعتي' امناو « اهيلع ىه ىتلا ةئيهلا ريغ ىرخأ ةئيها

 ىلوييلاب عضاوملا ةكذه يف توربعيو داسفلاو نوكلا ملاع ىلويه : ةنلدحملا

 « روملاب اهيفارعأ نع نوربعيو 3 رهاوجلا نع

 تائيه نأ مهداقتعال ءلؤه . :نومم ني ركيوبا سغللا لاق

 ٠ اهمدكب لوقلا مهمزل
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 ىولعلا ملاعلا نا مهلصا ةقيقحمت » -. ىلاعئاوباماتمالا ىاق
 عم لولعملاك لوألا دوجوملا عم امهو امهل حتتفم ال داسفلاو نوكلا ملاعو.

 نوكو ضارعألا ثدح ىلع ةعطاقلا ةلالدلا ميقن نأ انب ىلوألاو ٠ ةلعلا

 « مهلصأ ضصقن كلذ تابثا ىفو ٠ هيلع ناوكألا ضارتعال اضرعم ملاعللا

 ليلدلا نأل ٠ لاقامك اذه 2: الومم نير كوبا ىفللال3

 26 3 د

 ”ىق مهسفنال نوري الو » 0 : ىاعئاوباماحمإلا ىق

 راسففنلا رابتعا ىلع رابطصا تايهلالا اهنومسي ىتلا فقاوملا هذه.

 نومعزيو « كلذب نوفرتعي مهو « جاجحلا كلاسمب مهايا مهناحتماو

 ىح ىنلا تايضايرلاب ةحيرقلا بيذقتب اهيلا لصوتي امنا تايهلالا نأ
 لبق اهب بذهت نمو + ناحلألا ملعو عئابطلاو ةسدنهلاو دادعأالا صاوخ.

 8 ظ « جاجح ريغ نم تايهلالا

 منهلوق نم بيرغ اتفه +: كومم نب ركبوتا ىغللالاق*
 قدأو فراعملا ضمغأ تايهلالا نأ مهداقتعا عم مهنأل : مهرظن نم داسفو.

 مهئارزا عم ةنهربم ريغ ىقلتتو ةملستم لبقتت: نآل اهيف نوعنقي مولعلا
 ىلا اهتومسقي مث «٠ نيهاربب تسيل اهنأ مهمعزو « نيملكتملا ةلدآ ىلع.

 وع اميق .نومنقي مث ٠. ةيلدج. ةسيقأ؛ نوكتف كلذ نع تلعت ناو ةلظسفس

 ةجح. ريغ نم اهل ميلستلاب راظنلا هيف رظني ام قدآو فراعملا ضمغا
 ٠ رظن :ءادمأ الو.

 نت نك دن
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 دوجوملاب متيفتكا اله : مهل لاقيو » . ؛ ىلاعئاوباماحمالا ىت

 ىناحورلا هباجيا ىلع مكلد ىدلا امو ؟ ةاذعام لك باجيا ىف لوألا اة يح

 « ؟ هل لوصحمال مكحت الا اذه لهو ؟ هنودام ىناحورلا باجيبأ مث لوألا

 ٌْ درو | قاب يهل تق < 5
 لعق نوكي نأ ءالؤه ىفنال ١ كوهم نيكولا علا وو + تكبح

 ئذلا ,لوآلا ىناحورلا نأ وار « رايتخالا قيرط ىلع سيل ىلاعت ىرابلا

 ىج ىرايلا نأ امك ٠ امسج نكي مل نيح. هتع ضاق « لوألا لقعلا وه

 كلفلا مسج: كلذ نع ضافآ مث مسجب سيل رعو
 ناك امل هناأل « عساتلا

 دعبي مل « ايرايتخا هلعف اولعجو. باوصلا ىلا اوذدس ولو ٠ مكحت

 د دع

 كلف نود اميف عئابط ةومسام اماو »> .,: كاع وباماتمالا ىق

 زيحتملا نآل ٠ لاحم كلذق اهلخادت اهعامتجاب اوذع ناف « رادقأ ىلع

 رخآ ىلا « زيحتم ثدحب زيحتم مايق زاج ولو « ريحتم ثيحب موقي ال

 ٠ هلوق

 لشاتب اولق نا هذزه يوم نو كو شلل لوي
 ملاعلا نوكي نأ نكمآل :تلخادت ول ماسجالا نأل < لاحمب اوؤواج ماسجتلا

 ناف « دادضالا عامتجا :كلذ نم مزلي ناك مث « ةلدرخ. زيح ىف هلك

 كلذ ناكل ٠ بطر دراب وهو ءاملا عم تعمتجا ول ةمباي ةراح ىهو رانلا

 ؛ ناسباي نضرآلاو رانلاو بطر ءاملا كلذكو نيدض عامتجاب امكح

 دادضألا عامتجتاي اوضق دقق لخادتلاب مه اوضق ناف < اعمتجي نأ حصيال

 ٠ ةلاحمالا

0 
 ( .دانقرعلا مغ 6 عل



 زواجتت رصانعلا نأ اومعز ناو » -. ىلاعل ا ؤباماتماللا لاق

 ىلع طئاسب ىقبت نأ ىقبنيف هتروصب درفنم هزيحب صتخم رصنع لكو

 تاوذ زايحأ لغاوش اهتئاف ةزيحتم رصانعلاو + اهزكارم ىف اهروص

 اذه ىف كلذب .اوفتكاف ٠ روص ىلع هينالويه ءازجا ىهو ٠ لاكشأ
 « دقتعملا

 دلوتلا نأ ءالؤه معز اذا 0 فنومم نب بوبا ةللال اق 1 ش 5 ' : ع 3 نيج

 زواجتي ناك امنا « ناويحلاو تابنلاو نداعملا ئه ىتلا ةثالثلا تادلوملل

 رظا وجع تارزواجقملا نآل + امكح بجويال زواجتلا : مهل ليق <« رضانعلا ةذه

 ةمئاقلا ضارعالا اهيف رثؤت امناو « ضعب ىف اهضعب رتؤي ال رهاوجلاو
 فرع ىف.وهوجلا ىطسلا 4 نضع نق ازقوم اهمعي لاك ف هاه
 !ذاف < هب ةمئاق ةكرحب كرحتم رهوجلا نأ تبث دقو ٠ هب موقت ةكرخ. نع

 اهئثم دلوتام نأ ملعو مهلوق لطب اهنع دلوتم دلوت اهرواجت ضتقي مل
 ٠ هتكيشمو هتداراب قولخم هل عدتبم زعو لج هلل لعف وه امئاف

 لصضف

 تانئاكلا ةدازا ىف
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 افقلعتم لصفلا اذه انيار ال » -”. ىاعئاوباماتمالا لق

 ةدذه ميدقت اننأر « ردقلا تاقلعتمو لامعألا قلخو ةدارالا ماكحاب

 « تانئاكلا ةدارا ىف ٠ قحلا لهأ بهذ ركذن نأ ناح دكو .٠ لوصألا

 ٠ مهيفلاخم ىلع درلاو

 قلعت صتخيالو « هثودح ىلاعت هلل دارم ثداح لك نأ : انيهذمف
 < هلوق رحآ ىلا « فنص نود ثداوحلا نم فنضب ىلاعت قرابلا ةكينقم
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 زعو لج.هلا نا نيبت ال ٠ : بومم نيركتوباريسغملا لاق
 «٠ ثداح لكل اذيزرم هلئاج لج نوكي نأ هنم مزل ©« قولخم لك قلاخ

 ظ د د

 كلذ قلطي نم انتمثأ نم مث » . ىلا اوباماتمإلا لاق

 مل ىبلاغت هلل ادارم رفكلا نوك نع لئس اذاف ٠ ذايصفت هقلطي. ملو اماع
 هذكلو 2« همدقتعي ناك ناو < هب ةدارالا قلعت ركذو باوحلا ىف صصخيب

 ٠ هلوق :رخآ ىلا « للزلا ماييا نم هيف امل هقالطا بذتحي

 + كلك نم اويكتت' الكف 5 بومم نيركيوتا سغملا لاق

 (« رفكلاب رمايال زعو لج قرابلاو هب هللا رماب دارملا نأ سانلا رثكأ داقتعال

 م هوتي امل هلل دارم هنأ اصاخ اقالطا قلطي نأ ىغبني : ءالؤه وه لاق

 او دما يتكادلا مكي كلي .اهب رمأ هنأ مهوتم

 ىلطت نأ انم ذيرأ اذاف « هلل هلك ملاعلا نأ ملعن انآ ئرت الآ ٠ نعوصخلا

 لل دلولا : لوقن ئتح ةجوزلا ىلع وأ ضوضخلا ىلع دلولا ىف كلذ

 ٠ ماهبالا نم هيف امل قالطالا اذهو ٠ كرتت مل « هل ةجوزلاو

 36 + د

 فاضأ انتمثأ نم ققح نمو : ىلاع م اوثازماحمإلا لق

 « ذاصفمو ذامحم ندا اممعم ثداح لك ىلإ ةدارألا قلعت

انوممنب كونا سعلا لاق
 مالكلا عاقشأ ةريسفت زيمتي اذه : ' 

 - ىلاعت هللا عاش أ

 د6 2 د
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 ىف قحلا لنفضهأ فلتخا اممو 20 0 ىلاعل اوبارماتمالا لاق

 برلا بحي له : لئاقلا لاق اذاف ٠ اًضرلاو ةبحملا : هقالطا عنمو هقالظا'

 سخن * ةايأنو كىأالذ قللميال نم اننمثأ نمف ؟ ةاضربو رفاكلا رفك ىلاعنت

 : .هلوق رخآ ىلا « نيبزح اوبزحت هالؤه

 فرصي نمةمكألا نم | :الومي نيركوبارسغملا لاق

 زعو لج هللا لعف ىلا اهفرصي نم مهثمو + ةدارالا ىلا اضرلاو ةبحملا

 هرفكو رفاكلا نأ: لوقي:نا هتم زجي مل ماعناألا ىلا هفرعص نمق'هماعتا وهو
 رفقاكلا ميعنتو + ميعنتلا الا هدنغ ةبحملل ىتعم ال ذا « هللا امهبحت

 اًضرلاو ةبحملا فرصي مهتمو ٠ رفاكلل نوكتال هنم ةبحملا كلذكف ٠ نوكيال

 ةداراف + .مومعلا ىلع ال صوصخلا ىلع نوكي كلذ نكلو ٠ ةدارالا ىلأ

 ةدارالاو ٠ اضرو ةبحم ىمست دبع ميعنتب ٠ ةقلعتملا ىلاعت ىرابلا

 ١ اطخس ئمض هل باقعلاو هته ماقتنالاب ةقلعتملا

 نع عكي مل انتمثأ نم ققح نمو » : ىلاعئاوباماحمإلا لاق

 برلاف ٠ اضرلا كلذكو ةدارالا ىنعمب ةبحملا : لاقو ٠ ةلزتعملا ليوهت

 « هيلع ايقاعم ارفك هاضريو رفكلا بحي ىلاعت

 عفا لك نأ تيث اذا : دومم نس كوبا سغل هلال او

 نوكي نأ نم دبال ثداخلا نأ أانملعو + هل زعو لج هللا ثادحتل عقي امئاف

 هنع ئضرم زعو لح هلل تارم رفكلا نأ تيث « هل أدوصقم ثدحملل ادارم

 ٠ ةببسب ةنم ماقتنالا ىضريو + .هيلع رفاكلا بقاعي ارفك هديري هنكلو

 دك تو 3

 « ةدارالا ىه ةبحملا نإ تبث اذاف : ىلاعئاوباماتمالا ىق

 نأ وهو ٠ هدوصقم نم سيل لصفلا ىف ضرتعم رمأ كلذ ىلع بترتيف
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 * هلوق رخآ ىلا « هل لوا ال ىلزأ برلاو ؛ ددحتمب كلا

 0 ْ ] - يوتا 2
 5 ةبحكلا تأ تق اذ * ف ا. ا 5

 .ناف ٠ انتبحمب اقلعتم ىلاعت ىرابلا نوك كلذ عم لاحتسا « ةدارزالا

 بح و نفع 3 ددحتمل ةكيشم ةدازالا ناكل ع هدلع كلذ ةناحتننا بحروي ةمذخ

 ندح دارب ال ىقايلا ناك اذاق ٠ ةدارالا كش قلعتت أ لاختسا « مدقلا هل

 اقلعتم ميدقلا نوكيال نأ ىلوأو يرحلف هكاقب لاح ىف اددجتم نكي مل

 ةدارالل
 ٠ ٠

 مل نأ : هك ليق ٠ ةدارالا ىه تسيل ةبحملا نأ : معاز معز ناف

 ادمخ وآ اهل التم نوكي نأ امأ ٠ ءايشأ نم لخي مل ةدارآلا ةيحملا نكت

 نايواستي نيلئامتملا :نأل © ةدارا نكتلف اهل الثم تناك ناف . اهل افالخ وأ

 نيدضلا نآل اهل ادض نوكت نأ زوجي الو ٠ :ليحتسيو زوجيو بخب اعيف

 نأ ليكتسي كنت ىئىتح ةدارالاو ةيحملا مكح ضقفادتم الو 'امهماكحأ صضقااننت

 تناك ولو ٠ افالخ نوكي نأ الا قبي ملف ٠ هل ابحم « اه رمأل ةيرملا نوكي

 اقلتخا امل : ةكرحلا عم داوسلاك ةدارأالا دق عم دجوت .نآ بجول افالخ

 دهجوي نأو « ةكرحلا دض وه ئذلا نوكسلا عم داوسلا دجوي نأ زاج

 ءىثلل بحملا نوكي ىتح « ةيهاركلا .ئهو ةدارألا دض عم ةبحملا بجود

 ٠ ةدارا ةيحملا نأ ىلع لديام كلذ داسف ئىفو .٠ هل اهراك

 بوجو زعو لج ىرابلاب ةدازالا قلعت ةلاحتسا ىلع ليلدلا نمو .

 عامتجا ةلاحتسا ديرملا ديري نا عنتما « ةبجاو هتلاحتسا ستاك :ةلتطقتم

 ديري نأ لاحتسا ابجاو اداوس داوسلا ناك امل كلذكو ٠ امهبوجول نيدضلا

 + اداؤس ةاوسلا نوكت ةيرملا

 6 دع دع
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 ىلاصعت ىرابلا : ةلزتعملا تلاق .: ىلاعئ اوباماحمإلا لاق. آ. هلل ٠ ش 1 8 :

 ةيبرقو ةعاط هم ال ديرم وهو + ةهاركلاو ةدارالا ىوس هلاعفأل ثيرم
 ا لامو اهنم حايملا امأو + مهلاعفأ نم تاروظحملل هراك « دابعلا لاعفأ نم
 مه دنع ىلاعت برلاف « لافطالاو مئاهبللا تارودقم نم فيلكتلا تحت لخدب

 رخآ ىلا « لقعلا ىف ناكلسم كلذ ربس ىف ائلو ٠ اههركب الو اهديريال
 ٠ هلوق

 ىلقع ليلد ةلاسملا هذهل : ثومم نسر كوبا سغللا لاق يس - . ١

 قلاخ> زعو لج ىرابلا نأ نم .مدقتام : ىلقعلا .ليلدلاف ٠ ةيعمس ةلدأو

 دعرم كن ملاع هيلع رداق دل لعغاف نم الأ قلخلا حصي الو 4 دايعلا لاعف#كل

 ليلد + دابعلا لاعفأل اقلاخ ىلاعت ىرابلا نوك ىلع مئاقلا ليلدلاف ٠ هل

 نوكي نأ حصب هل ذا ٠ اهعارتخاو اهعاقنا ىلا دصاق اهل ديرم هنأ ىلع

 قيرلطلا اذهه ٠ .ةدارالاب | صيصختلا حصي إو ٠ اهدعب رخآتت وأ اهدلع

 .: ناقل

 د
 لصفلا صصخن نأ : ىناثلاو » .للا ااوباماتمإلا لاق .

 بجومو عمسلاب ةبوشم لامغألاا قلخ ىلع ءانبلا نع ةينغتسم قرطت:

 ٠ عرشلا

 نيالا ؛« ىلاعت عناضلا وتبتم قفتا : لوقت نأ هب لدتسي اممف

 ٠ هلوق رخآ ىلا ©« صقنلا تامس نع هسدقت دقو
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 تعقو ولو ٠ هتاطلسل ئوقاو هكلمل دشأ كلذ ناك © مهدحلأ ةذارا تدفن

 فيكف ٠ هتاطلسل افعضو هكلمل انهو كلذ ناكل ةيهارك ىلع هتيعر رومأ

 نيفولخملا ةديبع لاعفأ ىرجي بابزآلا بر كولملا كلم نوكي نأ حصي

 ؟ هتدارا فالخ ىلع « هتهارك ىلع مهلاوحاو مهلاعفأ ىرجم نيدنعتملا

 اومارو مهرظاوخ تشهدو « مقهبابلا هيف تراح ةلزتعملا هتفزتلا امل اذهو

 ٠ ماوعلاو ماغطلا اهلثم لدتسي ءايشأب كلذ نع لاصقا

 قلحلا ءاجلا ىلع رداق ىلاعت برلا .: .اوللاق نأ هوركذ اممف .

 اهل ةربا-بجلا قانعا لظت ةيآ رهظي ناب ناميالا لآ مهرارطضاو

 قوس ىلع اردققم نكي مل ول روصقلاب هفصو مزلي ناك امناو < ةعضاخ
 ٠ « دازأ ام ىلا اراسقاو اراهتقا قلخلا

 ىلع ىرجيال هولاق يذلا اذه ٠ فومم تبركيوئارسفم ا لاو

 زعو لج هللا هقلخي ال ناميألا نأ ىلع ةوقوطم نوعمجم مهناف مهدعاوق

 ةيآ لزنن نآ ىلع رداق زعو لج هللا نأ آودارأ امثو « دابعلا بولق ىق.

 ىلع تانآلا زهلظأ دق ىلاعت ىرايلاو ٠ ةعضاخ اهل هبال قاعأ لظت

 اصع نأ ىرق الأ ٠ نساثلا نم دازقا هلا امي كهي علق « دايس دبا

 كلذ ىلع داز امق ٠ انايعث تبلقنا - مالسلا هيلعو انيبن ىلع  ىسوم

 ناميالا لصحيال نارقلا ءىجم ناك اذاف ارابكتساو اوتع الا هموقو نوعرف

 هللا فصو. نم هيلا مهانقس امع ةلاصفنا اذه ةلزتعملا ردقي فيكف « ةرورض

 [؟ رمقلا] « اوضرعي ةبآ اوري ناو » : ىلاعت لاق دكو ؟ روصقلاب زعو لج

 امف « ةميظع ةيآ  مالسلا هيلعو ابيبن ىلع . حلاص ةقان تناك دقو

 ٠ اهرقع ىلا بدتتم مهنم بدتنا ىتح ارفك الا دومت تداز

 كلذ ناك امل نامتالا ىلا ةدابع أجلا ها اي ولو

 حيبقلا ديريال زعول جي :برلاو . ا احيبق ناك لب « ةيلع اباثم انسح ناميالا

 مهئاميآ نوراتخي ال ءالؤه ناك اذاو ٠ باوثلل .لصحملا ناميالا ديرب امئاو

 ' رارطضالاو ءاجتلالا نأل هيلا نواجلي مهئاف ©« مهسفنأ دنع نم هيلا نوتعبتيالو
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 هب اونمؤي نا وهو هدابع نم رعو لج هدارأ ىذلاف « رايتخاالا ىفاني
 .ناميالا نم .مهف هقلخ ىذلاو ٠ هقلخ .ىلع ردقي مل « هيلع نوباثي اناميا

 ,ىلع ايراج لعاقلا لعف نوك ذا ٠ روضقلا نم نيبأ اذه نأكف ٠ هدري مل

 . هتدارا فقالخب ىلع

 نوكي نأ زاج اذا اولاق ناف » :ىلاعئاوباماتمإلا لاق.
 ءقي الو هركيام عقي نأ اضيا عنتمي الف « هب رمأ ام نوكيالو هنع ىهنام
 عقي مل امنا هب رما امم عقيمل ام ناف مالكلا نم طقاس اذهو « ديريام
 ٠ هلوق رخآ ىلا © عقي نأ دري مل هنآل

: 7 7 50 9 
 ىرابملا نآل ٠ حيحص اذه : دومم نيركيوبا سفملا لاق:
 مل امئاق « عيطملا ةعاط عشت ا هلذلج لج دارأو تدنعتو رمأ اذا ئىلاعت

 رمألا عقو نيح روصق ىلا كلذ عجري ملف ؛ اهدري مل ثيح. نم عقت
 اولعف دايعلا نأب | ومكح مهنأل ةولاق اميق روصقلا امئاو 3 ةدارأ ام ىلع

 هللا ةدري مل ام

 دن د ع 0
 كسبمتلا ىوقياممو » :ىلاعئاوباماتمإلا لاق

 ب ءارآلا بارطضاو ءاوهاللا روهلظ لبق نيحلاصلا . فلسلا عامجا : هب

 + مهلوق ىهو تالواتملا تالمحملا نم ةدودعم ريغ لوبقلاب ةاقلتم ةملك ىلع

 « نكي مث ءاشي ملامو ناك هللا عاش ام

2011 

 لدو ٠ ناك نيصاعلا نايصعو .نيرفاكلا رفك نال ةلزتعملا هلاق ام لاطبا
 ,ىداعملا نأ : لاق نمو ٠ هب زعو لج هللا ةكيشم قلعت ىلع هدوجوو هنوك
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 ف



 .قراخ وهف :اهعيمجل ءاش الو اهل ديرم ريغ زعو لج هللاو < دجوتو عقت

 ليبس ريغ عبتيو ئدهلا هل نيبتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو »

 1١6 ١ ءاسنلا ] « اريصم :تعاسو منهج ةلضنو ىلوتام هلون ©« نيتمؤملا
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 ,قافتا :.مهلوقع سيطي اممو » :ىلاعئاوباماتمالا اق
 هللاو : لاقاذا « هتمذ ءاربا ىلع رداقلا نيدملا نأ ىلع ةبطاق ءاملعلا
 بورضملا لجألا مرضت اذاف < ىلاعت هللا ءاش نا ادغ ىميرغ قح نيضقأل
 هللا ةكيشمب هئانتتسال تناحلا تنحي الق + هضقي ملو بوقرملا دمألاو

 ءاش نا ئميرغ قح نيضقأل : لئاقلا لاق ولأم ةلزنم كلذ لزنتيو ىلاعت

 ناك ولف + ثنخحل املع اهب طحي ملو هتئيشم تمهبتسا واو ٠ ءاشف < ديز
 لاق ولام ةلزنم كلذ لزنتل ةلاحمال نيدلا ءاضقل اديرنف ىلاعت برلا

 .تنحيف همفقي ملف ديز ءانش مث ٠ ديز ءاش نا ادغ ىميرغ قح نيضقال

 ْ ©« ةلاحم ال

 :نأ + ةقزقعمللا .تناق: ال ١ وممن كونا مقل ل

 تلح. اذاف ٠ مزال رمأو ةعاط نيدلا ءاضقو ٠ تاعاطلا ديري زعو لج برلا

 ءزعولج هللا ةدارأ دق نيدلا كلذيلطملا نأ كلذ ملع 7 نيعيلا ةملكلا هذه

 ملاتما وهو ةمآلاا نم عامجا اذهو ٠ ةب .نيميلا ةخطنا امل هدزي مل اذأ

 3 كاضصقتا فدع اودجي

 ةملك هذه نأ : لاق نا مهقذاح « مشاه وبأ » هيق لاق ام ئراصقو

 .لقتسي لوق اذهو + اهانعم لقعيال + .نيميلا ,لحلا عرشلا ىف ثتعضو
 ٠ لطظاملا لطم ءاش زنعو لج هللا نأ هرهاظ نآل « هومزلا امع .لاصفنالاب

 .فيكف ٠ هلطم ىف ملاظ هناق ادجاو ناك اذا لطاملاو + لوقلا رهاظ اذهو
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 قح. ىف .مكدنع زوجيال امب ناميالا لحت عرشلا ىق ةملكلا هذه تءاج
 ٠ هلهأ ىلا قدا فرصو.ةمذلا ءاربلا :.هقدارا نم ىلاعت هللا

 ني سن ند

 : لوقن نأ همازلا ىوقي اممو » ىلاع م اوباعءاتمإلا لاق

 : همكح ىف بجاو كلذو + نيرفاكلا ناميا ديري مكدنع ىلاعت برلا
 ررقتت ىذلا تقولا اوحضوأو هنع مكلئاسنام ةلزتعملا رشاعم اونيبف
 نوطبضي نوداكي الق ٠ ةدارم ريغ مكدنع ةثداح ةدارالاو + هل ةدارالا

 « اتوبث مهسفنأل نوقلي الو « اتوقوم اتقو كلذ ىف

 يسيح لولا اكو . نومم نب ركيوبارسعملا لاق

 هللا ةدارا ناك اذاف ٠ ةدارالا : ةدوجوملا ءايشألل .صصخملا نأ ملعن انأل

 ررش ىذلا امو 9 ةدارالا ةذش عشت ىتمف 0 ةبجاو .نيرفاكلا ناميا رغو لح

 نوكي امتا صيصختلاو ؟ ةدارم ردع ىعو هرخأتت الو همدقتت ال اتقو اهل

 مهناق ؟ ثودحلاو بؤوجولا نيب اوعمح :فيك نولأسي مهنأ مث ٠ ةدارالاب

 ةدارالاو نينمؤملا ناميا ديري نأ هيلع بجي زعو لج هللا نأ : نولوقي
 بوجولاو تاكمالا نيب عمجلاو ٠ نكمم ثداحلاو ةثداح اهوبجروأ ىتلا

 : مهكئازآ بارطَصا, هلك كلذب نابق زكاج ريغ
 ةلزتعملل ةهبش

 ءركذ ىفو ٠ هب اوكسمت اممف » 2: ىلاعلئ اوباداحمإلا ىق

 نمضتي ءىشلاب رمآلا : اولاق نأ + هيف عزانتم لصأ ديهمت هنع لاصقتالاو

 ٠+ هلوق رخآ ىلا <« رمآلل ادارم هنوك

 رومأملا نأ اومعز ءالؤه : دومم ْن رح ءونأ عملا لاح

 ليئاقلا لوك نيب قرفال هنا : اولاقو ٠ هب رمآلل ادارم نوكي نأ دبال هب

 عض



 : ناميالاب رومام فلكم لك نأ تبث دقو اولاق ٠ اذك كنم هزكأ هلوق نيبو
 ٠ هل ارومام ناك ثيحع نم هلل دارم فلكم لك ناميا نوكي نأ بجوف.

 1 :لحرلا كوقيا نإ: اهذدكو. اعرجيبأ نح .ةلدعلا اذه ىف“ ةعتأللو

 ةياغ مهب لكنيو مهباذع ريثكتو مهباقعو مهيرض ىف غلابي ديبع هل نأك
 - تقاولا :ناطلس دنع كلذ عاش ىتح «٠ حيربتلا دشأ مهب حربيو ليكنتلا

 مهتفنعام ىنا كلملا اهيأ : ارذتعم لاقف ٠ هتبوقعب مهو « هرضحاف

 عهاهناو ىنوعيطي الف مهرمآ ٠ ىل ةفلاخملاب مهنالعال مهيلع تددتشا الو

 ىل نم ٠ ُكلنم ئوعد هذه : هل ناطلسلا لافف ٠ ىهنملا كلذ !ويكتريف

 ظيغلاب رعتساو هبضع هيلع دتشا دق هلك كلذ ىف .ناطلسلاو ؟ اهقدصي
 ىنوصع ناف كترضحب مهرمآ ىفنا كلذ ةيآ : ناطلسلل ديسلا لاقف ٠ هردض

 ىاوعد بذك تلمع ىنوعاطأ ناو < كباقع نم توجنو ىلوق قدص تملع
 كبذكو كقدص نم كلذ ريتخاس : كلملا هل لاقف ٠ كتبوقع ىلع تبجوو

 ىضتقي وهو «© كللا ىدي نيب مهرمأي لعجو مهراضحاب ناطلسلا رمأف

 ديريال ديسلا نأ لقاع كشي لهف هب مهرمأ اه لعفب ةعاطلا مهنم

 ميلأو ناطلسلا باقع نم كلذ ىلع هقحتسي ام عنم الا هب مهرمأي ام
 .. سال كارم نوكيلا قدم روكا أ ةروصللاا هذه يق قس دقعا# هلاكم

 د 6

 ئف هنم ردصي ام اولاق ناف » : ىلاعئاوباماتمإلا لاق

 هنتم ضرغلا سيلو ةفيقحلا ىلع رمأب سيل اهومتضرف ىتلا ةروصلا

 ديسلا نم ردب اذا رمآلا ناف ةرورضلل دحج اذه : انلق + ةعاطلا ءاضتقا

 ٠ هلوق رخآ ىلا « ةعاطلا ءاضتقال ةعطاق هلاوحأ نم نئارقب انرتقم

 ءانتقا نلع لذي رمال ٠ ١ ةبوميم نيكو غلا لاق
 هصقب رومأملل .ملعلا عقوت نئارقلاو ٠ ةغيصلاب نرقت ٍنيارقب ةعاطلا
 كلق ةدهاشمل ةعاط ءاضتقا هنوك نوملعي نورضاحلا كلذكو « رمأآلا

100 



 اضيأ ناطلسلاو « .مهتعاطل ضتقم هنأ اوققحت دق ديبعلاف ٠ نيارقلا

 ارذع كلذ ناك ام ةقيقحلا ئلع رمآ هناأل هققحت لولو ٠ كلذ ققحت دق

 .هرذع نأ ملع « هنع كلملا حفض نيبت املف ٠ .بنذملا باقع هنع طخ الو هل

 ةقداص ئوعد هئم ةقباسلا هاوعد' نأو لبق دق هب ءاجام نأو حضو دق

 ٠ هيبعلا ةاضع ذا

 هوو 3

 هب رومأمللا نأ ىلع لدي اممو » : ىلاعكاوئاعاتمالا ىق

 ٠ هتوبت دعب مكحلا عقر هناف + خسنلا لصأ : رمآلل دارم نوكب نأ بجيال

 2 مرحو رظح اذا بجاولا ناف ٠ ادارم خوسنملا نوك ريدقت ليحتسيو

 ريغ كلذو ٠ اهوركم ادارم ناك ام دوعب نأ ةلزتعملا لصأ ىلع بحب

 ٠ ءاديلا ىلع - تبث ول  لاد وهو ٠ اعامجا ىلاعت هللا ماكحأ ىف غئاس

 رومأملا نأ : كلذ نومكم نم جرخيف قة بلقنيال دارملا 2 ررقتو

 « رمألل ادارم هعوقو نكي مل الوأ هب

 اذا ةلزتعللا نك نيس اذه : بومم نب كوبا :للا لاذ

 ٠ هلل اهوركم نوكي نأ ىغينيف مرح اذاف « هلل دارم هب روماه لك نأ اولاق

 حممتلا ةلأسمو هل فصويال رعو لح ئرابلاو 0 ءاذبلاب هفصو أذَه ىفكو

 ٠ حسنلا مهلاطبا ىف دوهيلا ىلع درلا دنع تاوبنلا ئف تيدتت امنا

 36 2 ع

 نأ ىف ةمئالا هب كسبت اامموب » .قئنتوباماحمإلا لاق

 ىلع حيبذلا هدو ميهاربا ةصق : رمالل ادارم نوكيال نأ روحي ءاد رومأملا

 « ةنم كلذ دري ملو هدلو حبذب رما دي هناف مالسلا مهيلعو انيبن

 2آ!5



 نأل ةحضاو ةحح ةذه ١ ابونجم نب كونا 1 لاو

 دجوي مل املو ©« حبذلا دجول ميهاريا .دلو حبذ دارآ ول رعو لج ىرابلا
 !دارم نوكي نأ هطرش نم سيل هب رومأملا نأ كلذب ملع هب رمأ دق هنأ عم:

 ه: نسسكلل

 دج 26

 ةجح ءرد ىف طبخ ةلزتعمللو » :ىلاعئاوباءاتمإلا لاق
 ميعاربا نكي مل : لوقي نم مهنمف + مهب ديرأ امع مهينغيال ٠ ىلاعت هللا
 هملح ىف ارمأ ليخت امناو ء اقيقحت هدلو حبذب ارومأم مالسلا هيلع

 قيكو + مهرادقأ نم طحو ءايبنألا ىلع ميظع َءاردزا اذهو .« ارمأ هبسحو.
 حبذ ىلع مادقالا نمحرلا ليلخ ميهاربا ىلا بسني نأ نيد وذ زيجتسي

 ارومام هنوكب املع هدلو طيحي الأ غوسي فيكو ؟ مزاج رمأ ريغ نم ةدلو

 لنا رماوأ نم نولقني امب ةقتلا طقسي كلذ زيوجتو ؟ رومام ريغ وأ

 © ىلاعت

 مس هلزسلا بن اولا ام ؟نومم نير كموُؤ رسل لذ
 هيلعو انيبن ىلع - ميلكلا ئنوم نأ قبس امك مهتم ةفئاط تلاق ٠ عءايبنألا

 اهتلاحتسا ىلع . ةنكمم ةزئاج هدنع زعو لج هللا ةيؤر ثناك مالسلا

 دلو حبذل ايهت ميهاربا نأ : ءالؤه لاقو ٠ اطلاغ الاز اهلأسف . .مهدنع

 ٠ هريغ نم رمآلا زيميال هنأ : اليلخ ذختملا ىبتلا ىلا اوبستف « رمأ ريغ نم

 ٠ ارمأ هيمسي حيبذلا نوكيق ©« رمؤتام لعقا » : هلوق ىف حيبذلا اويذكو

 هللا تاولص ءايبنآلاو « ارمآ هنولعجي ال ءالؤه نوكيو ٠ كلذب ىلتبملا وهو

 ريتخا نم مهنم راتخاو + هتوبنل زعو لج هللا مهءاقطصا ناب مهيلع

 مهايؤر تناكف ةظقيلا ىف مهمَصع امك مونلا ىف مهمصع « هتلاسرب



 هتازجعملا تدهش دقو « ىئحو ءايبنالا ايؤر » : رثكع هللا. لوسر لاق ٠ ايحو

 لوق ةلزنم تلزنت اهناأل « زعو لج هللا نع هنولقني اميف .مهقدصب ءايبنألل

 ىلع مدقي هنأ هللا ليلخب نظي فيكف ٠ ىدبع قدضص. زعو لج.ب هللا

 ىرديال ٠ سبتلم رمأب « دلو حبذ نم ةقفشلا نيابيو ةمحرلا ضقاني ام

 ٠ مزاج رمأب سيل مأ مزاج رمأ وهأآ
 6 2 د

 ارومام ناك امنا لوقي نم مهنمو » كاعئاوباماتمإلا لاق

 .حبذلا تامدقمل ضرعتلاو ةيدملا فاهراو < نينجلل لتلاو طبرلاو دشلاب

 داقتعا نم رارطضا ىلع ملعن اناق ٠ لوآلا زارطلا نم اذهو ٠ حبذلا نود
 اذهلو + هدلو حدي ىلتبا  مالسلا هيلع انيبن ىلع  ميهاربا نأ : ةصقلا
 هؤادتقاو « نيبملا ءالبلا وهل اذه نا »> : ىلاعت لاق امك + هؤالب مظع
 رمأ ىف ىبنلاب دقتعي نآ غوسيالو < كلذ ىلع ةيآ قدصا ميظعلا حبذلاب

 « هةاضتقم فالخ ىلاعت هللا

 هثع هللا ىخر. هلاق امك اذه : بومم نيركبوبا سغملا لاق

 نوكي نأ اما نيلاح دحلأ نم ولخيال مالسلا هيلعو انيبن .ىلع ميهاربا ناف

 بمصنم نم اعضو اذه نوكيف « هب رومأم ريغ وهو حبذلاب دقتعا هنأ

 لاقي وأ ٠ هيلع هجوتملا رمآلا ةقيقح ملعيال هنأب فصو نيح ىتح ٠ ةوبنلا

 اذهو ٠ حيذلاب رومام ريغ هنأ ملعو © لتلاو طبرلاو دشلاب رومأم هنا

 دشلا ىف ال حبذلا ىق وه امنأ نيبملا ءالبلاو ءالتبخلا نك « ةيهل ضقاتم

 هيلع ناهل حيذلاب رتؤي مل هنأ ميهاربا ملعي مل ول ذا « لتلاو طبرلاو

 ميظعلا جبذلاب هؤادتفا عقي ملو هنع هنحملا تعفتراو لتلاو طبرلاو دّقلا

 امنأ :ءادتقالا نآل ىنعم ءادتقالل ناك هلو + ةحارلاو رورسلا عقوم © هنم

 لواآلاب ضوعلات لزاتلا رمآلا عقول ضوعلا كلذ هلول + رمأ نم ضيوعت وه

 ٠ ةحيذب ارومأم حيبذلا ناك كلذكف ٠ حبذ ميظعلا حبذلاو ٠ هنم ضوعملا

 - هولاق ام داسف ىلع لدا احيبذ هتيمست ىلع ءاملعلا قافتاو

 تن دك
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 مل هنأ ىلع ليلدلا : اولاق ناق : ىلاعئاوباماحمإلا لاك.
 ليق ٠ نيبجلل هلتو اطابر هيلجرو هيدي دش أمل هنأ : حبذلاب ارومأم نكي
 ىفتقم هلاثتما ىلع كلذف ؟ ١٠١5 تافاصلا 1 « ايؤرلا تفدص دق » : هل
 .ليقام هناف ٠ قحلا نع لوهذو مهنم ةلفغ ةذهو ٠ ةاهتنم هغولبو رمألا
 اهقدص تدقتعا ىأ « ايؤرلا تقدص » : هل ليق لب « ايؤرلا تققح : هل
 كدع عفر دقف « رمالا ءاضما نع نآلا زجحناف « هب ثرمأ الل تردتباو
 « ميظعلا حبذلاب < هب روماملا حبذلا نع كدلو ىدفو

 يح 7 27 ا
 « ىلاعت هلوقب .مهلالدتسا :: ايومم نبركوبا سقما لاق
 ميهاربإ نأ ىلع ليلد : نيبجلل هلتؤ هدضش نيح « ايؤرلا تقدص دق »
 ٠ مالكب تسيل لاعفأ لتلاو طبرلاو دشلا نأل ٠ فيعض : كلذب الا رمؤي مل

 هنتكلو مالكلا نم رمألا : ليق ناق ٠ .مالكلا ىلا عجري امنا قيدصتلاو
 ا.هيف رومام وهو ايؤرلا تقدص : ليق فيكو + بذكيال هنأ امك قدصيال
 ليقف ٠ ربخلا قدص ىف ىتاي دق رمآلا نأ : كلذ ىف باوجلاو ؟ .حبذلاب
 « ربخلا ةغيص ىلع قيدصتلا غقوف « كدلو حبذب كترمأ دق ميهاربا اي : هل
 وأ تققح * هل ليق امتاوب ٠ تق : هل ليق اك هولاقاع هاولآ ناك ولو
 ٠ اهب ترمأ ام بسح ااهتعقوأ

 د 2 ع

 عطقي ميشهاريأ ناك ول : لبق ناف » 157 !ائل اوُباماحمالا لاق

 ٠ هلوق رخآ ىلا « هجادوأ ىرفيو هدلو موقلح

 موقلح حبذي ناك ميهاربأ نآو عقو دق حبذلا نأ : اومعز + هنم دري ملو
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 هنيوات ىف ةءاساو ىلاغت هللا باتك ىلع ءارتفا اذهو ٠ كلذ مثتليف « هدلو

 ةللذ دفع عقو نيبجللا هلو ملأ اش هنأ ريك اخ زعم لج ئرابلا نف
 ٠ احيذ كلذ مسي مل « هقش رثأ ىف مأتلا اذاق قشلا حبذلا نأ مث « ءادتفالا

 هسقت تفت مل حيبذلا نأل « ىنعم ءادتفالل نكي مل كلذك رمألا ناك ولو

 ؟ هجادوأ تيرفو هموقلح عطق دقو ىدف عئش فالف « حيذلا كلذب

3 

 عسمجلا ضقانت نم هوركذ امو »> :سىلاعلاوب اماتمإلا لاق

 عمجلا ىف اندنع ضقانتالؤ + .ىوعد هتيهارك ءادباو ءىثلاب رمألا نيب

 نيفلكملاب هقلعت ماع ىلاعت هللا رمأو ضقانتلا ىوعد غوسي فيكو + امهنيب

 ةرفكلا ناميا دري مل ىلاعت هللا نأ ىلع ةلاد < ليوأتلا لبقي ال صوصن عم

 هنأ ىلع اهب كسمتن تايآلا تلدو اقلعت رمآلا مع اذاف ؟ ةرجفلا ةعاطو

 « هي اوهوم ام كلذب لطبيف « ىدتها نم ىدهو لض نم لالض دازأ ىلاعت

 لج هللا نأ ىف باّقثرا ل - ؛ دومم نب كوبا للا لق

 ٠ مهيلا ارذئم « ؛لسرلا ةقيلخلا ىلا لسرأو « فيلكتلاب قئالخلا مع زعو
 اذاف ع +5 رطاف ] « ريذن اهيف الخ الآ ةمأ نم ناو : » ىلاعت هللا لاق

 لالذا .دازآ هنأ زعو لج هللا ربخآا دقو رشبلا عيمع ىف اماع ناميالا ناك

 نك نوك ماعدا اذه عم حضي فيكف « مهبولق ىف ناميالا قلخي مل هرفك

 تي

 نأ : كلذ ىلع ليلدلا نمو » : ىلاعماوباماتمإلا لاق

 « كتدع ع ا ا انيس د ستاتي

 ىةرألا ىف ىتسنو قرضلا عطقتو رجفت كنأيب اعطق ىملع عم روخنلا

 ع



 "كلذ دعي )١( الف.« داشرلا .فالخ. ىلع هب كتددما امب نيعتستو داسفلاب

 ٠ هلوق رخآ ىلا « اقالطاو افرع + اضقانت

 هننا نأ ةلزتعمللا لوصأ نم + بومم نب ركيوبا سم لالا

 نعسيا هلاهما ىف تأ ملعيو « .هلجنأ يف دميو ةلهمي نم حالد ديري زعو لج
 اذهو « زافو اجنل فيلكتلا لبق همرتخا ولو ٠ ىذمهلا عبتي وأ ىدرلا ىلع
 رمل نوك ضقانتيال ناق للا قس ىف ردق اذا © مهدنع اضقاتتم نكي.مل.نأ
 - ىلوأ هب رومآملل ديرم ريغ

6 2 

 : اولاق نأ اريثك هب نوكسمتي اممو » -. ىلاعماوثاماتمإلاا لاق

 ٠ ,اهفس ةدارالا تناك اهفس دارملا. ناك:اذاف اهب دارملا ةفص بستكت ةدارالا
 ريغ + ليلدلاب هيلع نوبلاطم مهو ليصحتلا نع ىرعلا مهلييخت نم اذهو

 . هلوق نخل :ىلا © ىوعدلا فحم ىلع زاصتقالاب نيلخم

 سايق ةلزتعملا باد نم : ابوهم نبركبويا ىقللا لو

 عرشلا هع رم وه امثا هقسلاو « دابعلا لاعقأ ىلع زعو لج هللا لاعفا

 امومَدَم ناك .ةدارا وأ هفسلا نيفلكملا نم ملعي نمف « فلكمألا هن فصتني الق

 اولاق اذا « اضيأ بجول دازملا ةفض.بستكت ةذارالا. نأ, ولو .. عرشلا قحب

 نم ىأآر اذهو . اعيطف اضيأ نوكيف ةعاطلا دارأ برلا نا

 هقسلاو هيلزأ اندنغ هللا ةدارا. مث « هقلاخ- مظعي الو هكراب سدقي ال

 انأ ىرِت الآ ٠ دوجولا !دتبملا ثداحلا هب فصتي امثا كلذ وحنو ةعاطلاو

 ةسام ةجاح ريغ نم روجفلاو شحاوفلاك « املع بستكا نم نأ ملعت
 اهريخ اهلك تامؤلعملا ملعي برلا نأ : انملع دقو ٠ هفس وهف كلذ ىلا

 ط ::دعيف )١(

0 
 ( داشرالا حرش ١” م )



 انملع « هي فصتي امي فصتي نأ نع هزئتي ىذلا ميدقلا هملعب اهرشو
 )١( .٠ بستكملا

 اوطتخي مل هللا باتك نم رهاوظب ةلزتعملا لالدتسا ركذ ىلع لمتشم
 ٠ اهانعم اوكردي ملو اهاوحفب

 ىضري الو 02: ىلاعت هلوق اهنم 22 ء 2 وبامءاممإلا لاق

 : ناكلسم ةيآلا ةذ.ه نع باونجلا نئفو 1 رمزلا ] « رقكلا ةدابعل

 ٠ هلوق رخآ ىلا « اهبجوم ىلع ىرجلا : اهدحا

 نم ةمّئالا نم نأ مدقت 2 : نوب رك غال اَو

 ىلعف ٠ نينمؤملا ميعنت ىلع وأ نيثمؤملا ناميا ةدارا ىلع اضرلا قلطي
 نم ميعنت .ىضريال وأ نيرفاكلا رفك ىضريال زعو لج هللا نأ : لوقن اذه
 انهه هللا دابع نا : .لوقنف « ةمكألا مظعم هب لاق امب انلق ناو « رفكي
 ٠ ماينو مئانو مايقو مائاق : اولاق امك « دباع عمج وه امناو نع عمج اوسيل
 « هدري ملو رفكلا مهل ضزي مل هتدابعل رعو لج هللا مهققو نيذلا دابعلاو
 نوشمي نيذلا نمحرلا دابعو » : هلوق اذه ريظنو ٠ مهيف هقلخني مل نيح
 «ةللا ةابع اهي برشي ائيع» : ىلاعت ةلوقو 09 ناقرفلا] انوه. ضرالا ىلع
 نوفطصملا مه امئاو « .قلخلا عيمج اوسيل ِءالّؤه نأ ملعتو [ 5 ناسنالا ]

 مهفرش « دبع عمج دابع نوكي نأ .قمهي دقو ه ميقملا ميعنلل نوصلخملا
 هللا ةقان-» : هلوقب ةقانلا فرش امك « هيلا ةفاضآلاب زعو لج. هللا
 : هللا تيب ةبعكلا:: ءاعمج ةمألا لوقت امكو [. ١1 سمشلا 6-1« اهايقسو
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 !ادتسا ] :ةلؤتعملا' لالدتسا ركذ ىلع لمتشم لصف : ط ىف )١(

 خلا ٠.١ رهاوظب ع ةلزتعملا

 يدلل



 هلوق هيلا نوحورتسي اممو » :نلاعئاوُباماتمالاَّلاق
 ( +١54 ماعنألا 1 « انكرشأ ام هللا ءاش ول : اوكرشأ نيذلا لاقو » : ىلاعت
 مهنأ نيبو مهنع ربخأ ىلاغت برلا نأ : ةيآلا هذه نم ليلدلا هجوف : اولاق
 نيقطاناوناك ولو « مهتلاقم درو ميخبو مث « انكرشأ ام هلا ءاش ول » : اولاف
 نؤازهي :اوناك مهنأل اوبجوتسا امنا : انلق اوعرق امل ؛ قدصب نيحصفم قحب

 + هلَوق رخآ ىلا « نيدلاب

 50 ا : نومم نيركوبارسغم لا لاق

 غو" لج هللا ىلا رومألا ضيوفت مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ةداع نم ناكو

 لك نال «' هب نوقطني امب ءايبنألا ىلع درلا اومار عرشلا ليقتب اويلوظ'املف
 ملع' مهساوفن ىف نكي ْملو « هتكيشهو زعو لجأ هلل ةدارا ىلا .خجار ءىش

 مهنؤكلوا هتاقض لِهَجَي هللا لهجي نمو ١ 8-1 ارافك .مهنال "' كلذب

 ع 13 4 “ هكيبوت ىف مهل هللا لاق هل نيئاظ وأ « اولاق امي نيلهاج

 ع 144 :ماعتالاد] « نظلا الا نوعبتت نا انل'هوجرختف ملع نم مكدنغ له

 . [10: مجخلا ]6 اق قمللا "للم ىتقيبالا ناقل. نا » هللا ملعأ دقو

 0 دنع د

 : ماوعلا هب نولزتسي اممو » ٠ كاعئاوباماحمإلا لاق

 » نو هيأ 'سفالاو نجلا تقلخ امو. »:: ىفافت هلوقي لالفتسالا
 , صصختلا لوبقل ةضرعتم اهغيص ىف ةماع ةيآلا هذهو 53 ثايراذلا ]
 غوسيالو '٠ مومعلا ىركنتم دنع (1) [ هلمجم 1 مومعلاب نيلئاقلا دنع

 5 )0 كامجتالا ىدصتي وأ 0 نضرعتي امب تايعطقلا ىف لالدتسالا

 :]:لدتسالا ةدس 2 هلوق هنم ابيجع ٠ ل1 ع اذه 62

 .بجعتي هنآل « لامجالل ىدصتي وأ لامتحالل ضرعتي امب تايعطقلا ىف
 ابمك مرظن ىف اهتلذآ. نآ عم « ةيفالخلا لئاسملا رئاسلو ريجلا بهذل
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 ىف المجنم راص صيصختلا هلحد اذا مومحلا نأ: هلزتعملا تقدم سو

 ٠ هلوق رخآ ىلا « تابمسلا

 ةيآلا هذه نأ انملع دق : بومم نيركبويارسغملا لاق
 فلك هلو لافطألا فلكي مل زعو لج هللا ناب نيناجملاو نايبصلاب ةصصخم
 صيصختل تضرعت اهمومع .نع:تجرخل اذاف * ةدابع مهمزلإ الو ,نيناجملا

 قس مهلا رانش ةنالل هدو قمم لطول لج هللا نكز لاق نوع ةنكألا نم .٠ رق
 قزر نم .مهنم ديرأام » : لاقف « ةهيلأ هدابع راقتفاو .ةدابع نع زعو

 ةدابعلاب مهرمآل_ مهتكلخ. امناو [ 017 تايارذلا ] « نومعطي نأ ديرأ امو

 وه للذملا ريعبلاو ٠ ةلذلا اهاتعم ةدابعلاو ٠ فيلكتلا مهيلا .هجواو
 رفاوحخ. اهيف ترثأ ىتلا ئه ةدبعملا قيرطلاو « نارطقلا هلذإ ىذلا

 عضخ نمم « هلذلا مهيلع رهظتل اوقلخ اذأف ٠ ةرايسلا مادقلو باودلا

 هيلع ثودحلا راثأف « دئاعو دحج نمو « هعوشخ.و هلل هتلذب ارايتخا كك

 مهل اليلد ةلزتعملا اهدقتعي فيكو ٠ ةقطان هيلع راقتفالا دهاوشو ةيداب

 نآ ملع -ىلاعت برلا نأل ؟ ىنعملا ضقانتل مهيار ىضتقم ىلع تناك ولو
 + رصكي هنأ تملع ما كلب و ريدقتلا نوكيف « نورفكي قئالخلا مظعم

 . .ةيآلا ىنعبم هيلع .نوكي نأ حصيال اذهو.٠ نمّويل الا

 دج دع د | ظ

 ىلاعت هلوق : هيلع نولدتسي اممو » :كاعئاوباءاَتمالا لاق .
 « كسفن نمف « ةئيس نم كباضا امو هللا نمف ةنبمح نم ِكِباَضأ ام »

 نالطب ىلع ةعطاق ةلالد ةيبألا ةذه ىلع ةمدقتملا ةيآلا : انلق [ 5 ءاسفلا ]

 ةذش : اولوقي « ةنسح مهبصت ناو » : لاق لئاق نم زع هناف ٠ .مكبهذم

 دنع نم لك : لق ٠ كدنع نم هذه اولوقي ةئيس مهِبصي ناو « هللا دتع نم

 ٠ هلوك رخآ ىلا [ 78 ءاسنلا 3.« هلل

 «نيركمأ فلا لق: نا تقتطآ اذا :ةنلصتلا : نومم

 ج1



 برشلاو لكلا 'هباصا : لوقت لو ٠ باقعلاو ليكنتلا هباصأو ضرملا دي

 لك ؛ رايتخالا لمس يلع ىثملاو ليخلا ٍبَوكَرَو عدوتلاو هفرتلا هباضأ 1

 ةئدس مق اذا اوناك تير ناقكا نأ ةيآلا ىنعم امئاو ٠ لاقيال كلذ

 دعس اوكرذأو اظح الانا اذاو دلع ةمحم نلا كلذ د © ةدش وأ ل وأ

 ١ وسر بظاخو مينغ كلك للا درف غ انتهلآ نمي نمو انم اذه : اولاق

 كباصأ امو » ةمعن نم ىأ « ةنبح :نم..كباضأ اه » لاقف نوينعملا مهو

 قيضلاو ةمعئنلاو ٠ كلمع ا م نم ىأ 4« كسفت نمف ةكيس نم

 عه انآ اكلاخت ةلزتعلا نأ مث ٠ اهيلا هدصقي الو. ناسنالا ٠ هردقت ىرجيال

 ةردق الو : مهردقب ةدوجوم اهرتقاو اهريشي ةابقلا لاعفأ نأل ةبآلا ةذه

 ةنسحلا دنسأ دق زعو لج ىرابلاو ٠ كلذ نم ءىث ىلع زعو .لج هلل

 ش «..كايؤمخ هتسح نم كباصأ ان ل هلوقب هلعف ىلا
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 لامعألا قلخ ىف.اولدتسا .امبرو » .ىلاعئاون دارماتتمإللا لات 3

 [ ١5 نؤنمؤملا ] ©« نيقلاحلا نسحأ هللا كرابتف » : ىلاعت هلوقب

 اذبو ٠ عارتحالاو قلخلاب دابعلا. ,فاصتا ىلع. لدي كلذ نأ : اومعزو

 ءاذحلا ىمس كلذ نمو « ريدقتلا هب داري دق قلحلا ناف ٠+ للزو مهذم مهو

 . : ةلوف رحآ ىلا « ١ اقلاح

 ريفقتلا نتتسب قلكنلا حلقو يوم نيكو سلا ل

 ىرقيال مث قلخي موقلا:نضعبو' ٠7 تقلحام ىرفت .تنالو

 نسف 8 د 13 ١ 0 عشب .ىبت ينيايق وو 0

 اي وق ا ل سوس ور صام

 1 هدو

 اذ



 ٠ نيردقملا ىأ « نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف » : لاق « قلخلا راوطأ ىن

 مسه دعاوق ىلع كلذ قرج امل « نيعدبملا نيقلاخلاب دوصقملا ناك قلو

 الذل هقلخو - تاعاطلاو هسفنل :1 نافيالا قلخي دبعلا نا : نولوقي مهنأب

 5 نيقلاخلا نسحلأ مهدنع ديعلاف ٠ .ضارعالاو ماسحألا قلخ. نم نسحأ

 5 ٠ كلذ نع هللا ىلاعت

 دي دع

 صوس-صنب كلذ دعب كسمتن مك » :ىلاعلاوتاماتمإلا لاق

 ولو : > ىلاعت هللا لاق ٠ ىلاعت هلل ةدارم تانئاكلا عوقو ىف « باتكلا

 ءاذلابق ءىش: لك مهيلع انرشحو ىتوملا مهملكو ةكئالملا مهيلا اَنلْوَت اننأ

 « :نوليدي ممرتكأ نكلو هللا ةاسنشي نأ اللا اوتمّويل اوناك ام

 : نيهحو نم ةلزتعملا ئلع درت ةيألا هذهف [ ١١١ ماعنألا ]

 . هيف هقلخو هنم هللا ءاش نمم هلا نوكيال ناميالا نأ ملعأ : امهذحأ .

 لذي ىتح. اهقلخ. ىلع رداق“هللأ نأ اومعز ىتلا تايآلا نا : ىناثلاو

 ملك اهب ىتاي ناك هنأ زعو لج ئرابلا نيب دق 4 ةربابجلا باقر اهب

 00-0 مهيلا ةكئالملا ليزنت نم يي 'ةبآ ةبأو ٠ (قدنَع نولشؤيذل

 : : نلت لا عاشم نأ الآ © راو لوضحبي لقتسا ذو

 لصف

 نالذخلاو قيفوتلا

 32 ع : 2 3 1

 , ةعاطلا ةردق قلخ : : قيفوتلا ,:ااعلاوباماجمالا لاق ظ

 2 © ةيصعملا ةردق قلخ : نالذخلاو

 ىلا



 نم ةذوخام قيفوتلا ةظنل + بوه نيرككبوتا سغم لا لاق
 كرتلاب هيهن قفاوو لاثتمالاب هبر رمأ قفاو عيطملا نأ كلذو ٠ ءىقلا قفو

 دبعلا هي ىمسو اقيفوت زعو لج هللا لغف نم كلذ ىمسف « بانتجالاو

 لصحتي ال « لاثتمالاو ةعاطلاب نوكيام وه امنا قيفوتلا تاك اذاو ٠ اقفوم

 اذاو ؛ قيفوتلا ىه تاغاطلا ىلع ةردقلا هللا قلخ ناكف ةردقلاب الا اياستكا

 نأ نم هئايب مدقت امل  ةلاخمال عاطأ + ةعاطلا ىلع ةردقلا هل تقلخ

 ىلع ةردقلا لوذخملل قلخ اذا كلذك  رودقملا نراقت ةثداحلا ةردقلا

 ّْ ٠ ةلاحمال نايصعلا دجو نايصعلا
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 لاا 5 نه 5
 قلخ ىلا قيفوتلا ةلزنعملا فرصو » ,ىلاعئاوباماحمإلا لاق

 « فطللا عانتما ىلع لؤمحم نالدخلاو ٠ هدنع نمؤي هتأ هللا ملعي + فطا

 قسيفوتلا ةلزتعللا فرص :٠“ ٠ : انوي يركن يقل لاق
 مسهتأ كلذ ىلع .مهلمح امناو « مهفيالو ملعيال ٠ مهبم رمأ فطللا ىلا

 زعو لج هللا نأ اوارو + مهلاعفأل نيقلاخ نيكدحملا نأ اودقتعاو اوأر امل

 « وهام ملعي رمآ ذاب هوفرص « هي ديعلا ىلع معئي اقيفوت هل نأ ربخأ دق

 ناف ؟ هب نوعيطي نيقفوملا ىف قولخم وهأ ٠ فطللا كلذ نع نولاسي مث

 خدابعلا ىق فالتخا الا مهنيبو اننيب نكي ملو « هيلع مهانقفاو كلذ اولاق

 هدنع نمويف هقلخي رخآ رمأ هنكل « مهيف قولخمب سيل هنآ : اومعز ناو
 اهملعي ال ىوعد .ىهف + كلذ وحن وأ مهل اهرهظي ةيآك نمؤم هنأ ملع نم

 ظ ظ ٠ نوقفوملا اهدهشي الو نوعيطملا

 عيمج :قيفوت ىلع ردقيال ىلاعت برلا نا : نولوقي ةلزتعملا نأ مث
 انكش ولو » ىلاعت هلوقك « زيزعلا نآرقلا صوصنل در اذهو ٠ قئالخلا

 سانلا كعجل كبر ءاش ولو ».: [ .١ ةدجسلا ] « اهادج سفن لك انيتآل

5: 



  زجعلاو روصفلا ىلا مهثراب ةبسن ادبأ ةلزتعملا بآدو « ةدحاو ةمأ
 ةراتقو « عارتخمالاو قلخلا ىف هنوهاضي ةراتف كلذ نع هللا ىلاعت
 نا : نولوقي ةراتو « هتياده ءاش نم ةياده ىلع رادتقالا ىلع هنوزجفي
 نع دعب كلذ لكو ٠ ةديريالو ىلاعت هللا ةهركيام نولعفي نيبنذملا ةاصعلا

 . ةيهولألاو ةيبوبرلا قحب لهجو ؛ ههيزنتو « زعو لج هللا سيدقت
 د!

 نافق ٠ قيفوتلا ىه ةمصعلاو ) 3 كاحم اوباما مالا لاق
 « انفاَخ اقيفوت تناك تصخ ناو « اماع اقيفوت تناك تممع

 ةمصعلاو .قيفوتلا لعج : وعيت نيوبارسغملا لا بشق 2 نايل : , 0
 5 هثادب مدقت امك ل دوجو ىلا عجرب قيفوتلا ناك ناو + دحباو نحمي
 > هللدع .فافكنالاو بذذلا نع دعبلا اهانعم نال مدع ىلا مجرت ةمصعلاو
 ىتعم ىلا اعجلر ةعاطلا لعف و ناك اًمتا بنذلا نع فاقكنالا نك
 تاولص ب ءايبثآلاو ةكئالل اك بوكئذلا عيمج - نع ديعلا مصع اذاف ؛ دحاو

 مسصع اذأو + قالافلا نك امربقتلت يقم دحنأ و لك .ىمم ب مقيلع هللأ

 هللا لاق : دييقتب بنذلا كلذ نع اموصعم ىمس نيعم بنذ نع دبعلا

 مقرا فسوي ] 6 مهعتساق هيسكم نع هتدوار دقلو » : ىلاغت

 : لكلا كلذ : نغ

 لضف

 ةيزدنلا مذ

 ةيردقلا مذ ىلع للملا لفا قفتا» + ىاليؤياماتنإلا لاق
 يبس ناسل ىلع ةيزدقلا تنعل » : 0 هللأ لوسر لاقو ٠ مهنعلو

 . + 'هلوق رخآ .ىلا < زكنم ةيزدقلا .نعل ركنيالو.١6) ©«..ايبن

 ردقي دبعلا نإ 7”نّولوقي نيذلا'”مهأ فلؤملا رظنا ىف ةيزدقلا ©0) “
 ٠ لعقيال وأ لعفي نأ ىلع
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 اعمق هوما ةودشلل 3 بوم نيركيوبارسغملا لاق :

 ةيردقلا متنأ : انل اولاقو ٠ عئارشلا ىف مهمزل ئذلا نيشلا اذه مهسقنأ نع

 ةتهابم مهنه اذهو ىلاعتو هناحبس هللا ىلا ةردقلا ةفاضأ متدقتعا نيذلا

 الوح انسقنال لعجن ملو ىلاعت هللا ىلا رومألا اتملس نحن اناف . حقاوتو

 ىف مهل اوعلجو « رادتقالا .مهسفنال اوقاضأ .مهو « )١( هب الا ةوق الو

 اذهب :ئلحتلاو: : نينفلأآ آد .لفحتب ىلوأ مهو ٠ رايتخالا .مهلامعأ

 ةذصه سوجم ةيردقلا » : قط هللا لوسر لاق دقو اميسسأل ٠ مصولا

 (7) « ةمآلا

 هنومسيو؛ رونلا وهوريخ لعاف امقدحنأ نيهلا تدقتعا ةيونثك سوجملا ناق

 معرتةيردقلانأ امك «نمرهأ» هنومسيو ةملظلا وه رش لعاف رخآو «نادزي»

 لب اهديري الو رعو لج هللا ايلعفيال ىتلا ؛ ىضاتغملاو رفكلا لعفت اهتأ

 ٠ اهديري هللا ناك ناو مهردقب اهنوقلخيو تاعاطلا نولععيو ٠ اههركي

 يدان ةمايقلا تماق اذا » : لاق هنأ كي هللا لوسر :نع رثآلا ئف ءاجو

 مهتاآلا ( ةيرمقلا موقتف ؛ " ىلاعت هللا ءامصخ نناآ عمجلا لعأ ىف هانم

 ةعدبم اهلك مهلامعا .اولعجو  .مهمعز ىلع - قلخلا ىف هللا اوكراش نيذلا
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 لومحاال ةثآ .دقتفُي' ملسم لك ناف + رسفللا نم ةظلاغم هذه (5)

 زاعيتخا ئف رخ-اشنالا ؛نأ 1٠ !نؤلاق امل ةلزتعملاو-«-. هللاب الا. ةوق الو

 املف“» ::نآوقلا قِف.,لاق هنل + ناسنإلل هللا. اهحنم .ةوقب,+ اولاق ؛ ,هلاعفا

 ايمدعب الاب « :بولقلا: خزي مل: هللا نأ قأ: 0 مهبولق : هللا غاز] 1 .اوغاز

 هببنأ يأ 2“ نيقسافلا الا هب لضيامو » : لاقو ٠ الوأ غيزلا قاسفلا راتخأا

 ٠.راقابمفلا نم قسفلا دجاوي امدعب لب ؛« ءادتبأ لِضِتأل

 2 ىناربطلا ةآور (8)



 راب
 # ن

 زيوجتلاو ليدعتلا ىف

 ؛ . مكداشرا هللا نسحا . اًؤملعا» ..ىاع2لؤبافاتمإلا لاق
 ٠ لصقلا رخآ ىلا « ميسجلا بطخلاو ميظعلا لصالا اذه نومضم نأ

 لصق

 حينقتل او نيسحتلا

 امئاو ٠ فيلكتلا مكح ىف هحبق الو ءىش نسح ىلع لدي ال لقعلا »
 لمصاأو ٠ عمسلا بجومو عرشلا دراوم نم جيبقتلاو نيسحتلا ىفلتي
 ةمزال ةيسفن ةفصو هسنجو هسفنل نسحيال ءىثلا نأ : كلذ ىف لوقلا
 ظ ٠ هلوق رخآ ىلا « حبقي اميق لوقلا كلذكو .+ هل

 حبقلاو نسلا لاقول 1 بوُمِم نيركويا سغللا لاق“
 هرحي دق ءىثلا نأل < خسنلا باب دستال ةيسفن تافص ىلا نافرصني
 : ةيسفن ةفصب حيبق هنأل مرح. امنا مرحملا ناك اذاف « ئرخآ لحيو ةرات
 سقنلا تافض ذأ هتسحل لحي ىتح. انسح نوكي نأ اذه عم زوجي الف
 مكل لحلو » : ىسيع ىف ىلاعت هللا لاق .دقو ٠ اهيالقناو اهريغت زوجيال

 :ىئأرب اودرفنا ةلزتعملا نأ مث [ 6+ نارمع لآ. 1 “« مكيلع مرح ىذلا ضعب

 ىللا ”عجّري ىذلا روهشملا اولعج مهنآل « رخاتم الو مدقتم دحأ هب لقي مل
 نأ :حصي الو "٠ كلذك.الا لقعلا ىف نوكيأل ىذلا لوقعملا مكح.. ىف ءارآلا
 اومسق دق ءامذقلاو - ةلوقعم هفكح. ىلع الا اسوضم هدوُجَو نوكي
 اًروهشمو اسوسحمو .لوأ الوقعم : ماسقأ ةعبرأ ةيؤر الو رظنب كردي الام
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 3 ةقسقلا ب الخادت كلذ ناكل لوبقملا ىلا روهشلملا عر ولق » ال ودقمو

 نسل حجيقلاو نسحلا هب ةيردقلا تقفرص' خو أتدأ لخاادتت ل ةيمكحلا ةمسقلاو

 عرشلا امهوفقي مل نيتيسفن نيتفص.ىلا

2 3 

 نكحبق هب ةطاحألا ١ نحيا الدهو 5 : ىلاعئ اؤباماحمالا لاق

 : اولاقف ٠ ةظفل قالطا ىف اوزوجت انتمثأ نأ : ةجاحملا ىف ضوخلا

 ا حبقلاو نسحلا 37 مهوي اذهو ٠+ عّرشلاب حبقلاو نسحلا كرديال

 * هلوق رخآ ىلا « عرشلا ىلع

 قلنا لها ةيمست ىتعم - ؛لوهم نركوما سغلملالاق'

 ره فلا لا : ع ىتعمو * مرحم روهحم هلأ ع ةنأن عىشلملا

 هب زمآلاا ةورو يلع قبح ىف قا هلو .؛ هب ىهنلا دورو نم حبقلا

 لب « رخآلا نع ىهنلاو امهدحاب رمآلا هوروب ابستكي مل“حبقلاو نسحلاو

 ؛ رخآلا ىلا ىهنلاو امهدحا ىلا رمآلا هحوت دعب لب نيتددجتم نيتفص امه

 ٠ عرشلا .دورو لبق امهمكح ىلع

 نمحلا اومسق ةلزتعملا مث »  .ىلاعئاوثاماتمإلا لاق
 + ىربخلاو ةهيدبلا ىلع هنسحو هحبق كرديام اهذم.نأ :.اومعزو ٠ حبقلاو

 رفغنب هيف حبقلاو نسجلا ِكرديام اهنمو ء رظن ىلا جايتحا ريغ نم

 ٠ ٠ هلوق رخآ ىلا « ىلقع

 ؛لوقلا مهيلع هج نا انليبسوأ» : نوم نبركبوُبا_ىفملالاو

 نعو 3 نوعزاتم هيفا مهسأق 34 ةرورض هحبق وأ ةدسكح متيعدأ ام : لوقنف

 تايرظنلا در هب لطب ةرورْملا ءاعدا لطب اذاو ٠ نوعوفدم مكاوعد
 « اهيلا
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 اهنأ :تمعز امل ةلزتعملا : ادومم نب ركبوا سغللا لاق

 :تارورضلا : مهل لاقي ٠ ةرورضلاب ةحبق مولعم رفكلا نأ : ةرورضلاب ملعت

 مهلمع ىف نوفلتقي هل ههتأ ىرت هلآ ٠ ءالقعلا اهيق فلتحتال

 امولعم رفكلا ناك ولق « مهتاسوسحم ىف الو مهلاوحأ .نطاببو < مهسوفنب

 ىرت الأ ٠ نينمؤملا هيف اوفلاخ الو رافكلا هعقاو امل ىرورضلا ملعلاب هحبق

 رفقكلا ناك ول مث ٠ ةيرورضلا مهتامولعم رئاس ىف مهنوفلاخيال مهنأ

 ملع امب فيلكتلا عقيال امك هب فيلكتلا عقو املو + ةرورضلاب هحّتق امولعم

 دقو مكلثم ءالقع نحن :: :مهل لاقي مث ٠ اهريغو تاكاردالاك .٠ ةرورعض

علا متيعدا ثيح. نم ةرورض رفكلا حبق ملعن ال انآ ىف مكانفلاخ
 ٠ هنم هب مل

 :هحبفف ٠ ةرورض عرشلا ىف هخبق اندنع رتاوت ثيح نم ةرورض هملعت معن

 ٠ هحبق نع رابخآلا كك ىبنلا نع رتاوت ثيح نم هانملع

 « ىرورضلا ملعلا مهتاعداو .مهلوق نالطب ةلزتعملا انمزلا اذاو

 .ىلع انوقفاوت متنا : انل اولاقو ٠ كلذ نع الاصقنا اومار * مهل انفالخو

 .حيبقتلا نأ : متنا متمعزف + 'تفلتخا انقرط نكل نيسحتلاو حيبقتلا

 ٠ لقعلا ىلا عجار. هنأ :: نحت انمعزو * عرشلا ىلا عجرري نيسحتلاو

 .رتاوتلا رابخأ ناف « هةجولا. اذه .ىلع ءالقعلا اهيف فلتخي دق تارورضلاو

 2-0 ٠ ىرورضلا ملعلا اهبقعي

 «ترستاوق أمب ملعلا قيرط .نأب : هعايشأو « ىبيعكلا » معز دقو

 د ملعلا 31 + قروزضلا' ملعلا ىف قلك مفقي.ملو ىتالدتمأا :3: هيرابخألا
 : مهل حصيال : الاصفنا هنأ اومار ىلا اذهو ٠ هقرط تفلتخا ناو لصخ

 اسيلو ٠ حبقلاو نشحلل ني نيكتيات نيتفص اسيل حبقللو قسننلا نأ اتمالق ةناق
 .قيتفص مهؤاهدأف لقا نع ىلا امهدحاب رمالاب عرشلا دورو نمرقكاب
 يقوم وها ةرورضلاب ناملعي امهنأ : مهمعزو  ؛نسحلاو حيقلل نيتتبات

 0 . دخأو بلظَم ىف مهعم ديتجإ ام قحتفا ه انعازن

 5 3 ع 55 2 5 11

 5 ََ 1 1 زرعت ١
 : : ل 2 - 6-2 212- م اع - 2 3 كك ةيذ .. ا نع 1 3

 2 نا 00 8 0: 2 5 5 0 م د هاكط :

 نب نوط عبري ع معتخ دخل ل 2



 نسع مهثرد ىف قحلا جضوي اممو : ىلاعم اوباماتمالا لاق

 مهوقلاخم قبطأ دق ء ةهيدبلا ىلع احيبق ةوعدا ىذلا نأ : ةرورضلا ىنعم.

 مهناف ٠ انسح هنوكب عطقلا عم + ىلاعت هللا لاعفأ نم اعقاو ةزيوجت ىلع

 قاقحتسا ريغ نم ءادتبا ةديجع نم ادبع ملؤي نأ ىلأعت برلل : اولاق

 ٠ ملآلا ىلع نييفومرض عقدو عفن بلج ريغ نمو ملألا ىلع ضيوعت الو

 هنأب اوعطق كلذكف « ىلاعت هللا ماكحأ ىف كلذ زيوجتب اوعطق امكو

 ضرف هيفو ٠ هعفد. ىلا ليبس الام اذهو + انسح ناكل عّقو ولا

 حيبقتلاب ىرورضلا ملعلا ةلزتعملا ىعدا ىتلا ةروصلا ىف )١( لقعلا

 ٠ (؟) © اهيف

 ءاعغدا نوك لطب اذاو 3 نومم نيرككوتارسغم ا لاق

 قىوعد نم اوملسي مل « ءالقعلا نم اهيف مهقلاخ نم فالخب ةرورضقلا

 ىع ةزورضلا اوملع .مهنا : اولوقي ىتح « هولاق ام ضيقن ىق ةرورضلا
 نيع ىف ةرورضلا نئعدا نم ناش نأ ة ةوتسحام حبكو 00

 ٠ ةأآوعد بلقت نا ؛ اهعضوم

 نا يلع لسؤال < :اولاق قاف هور . : كاعلاواماسمإلا لاق

 (") تاوينلا ىدحاجو عئارشلا ىركنم نأ ©« القع ناكردي حيبقلاو نسحلا

 فقوتي كلذ ىف رمآلا ناك ولو : ركشلا نسحو رذكلاو مللظلا حبق نوملعي

 هوركذ ئذلا اذهو ٠ حيقلاو نسحلاب هركنأ نم طاحأ امل (4)“عرشلا نع

 طا: لقعلا )١(

 ٠ مامالا مالك نم اهنأ لصآلا نم مهقي خلا :٠.٠ لطب اذاو (:)

 ه٠' ةطقاس رسفملا لاق نأل

 ط : تاوبنلا ىدحاجو (9)

 ِظ : عمسلا (5(



 ىلع ةرورضلا عضوم ىف جاجتحا هنأ : هيف ام لوأو + هل لوصحمال
 « مهاوعد

 هاوعد دتما نم مكح 2 .: نومم نيركوبا سغملا لاق
 هلاقتناو ٠ لالدتسالا ىلا'اهنم لقتني هلو اهيلع رمتسي نأ ةرورعقلا ىلا
 اهل مهاوعد نآب فارتعاو « ةرورضلا كرتل هنم ميلست لالدتسالا ىلا
 عرشلا ركني :نم ناك ول .تبثي ناك امنا هوركذ قذلا اذه مث ٠ لطاب

 . -هب .ماملع اونوكي نآ ريع اهل. نودقتعم- مهلعلو © نضلاو جبقلاب نيملاع
 رمألا سيلو ٠ هب ةملاع اهنظيو « ارمأ ةقيلخلا نم ةريبك ةفئاط دقتعت دقف
 كلذك ٠ احيبق ملظلا 111 ةدماولاو هما يدطيإ كل...

 ودير يب دب بيها حم ناجي

 نيعفشو انيبن بيذكت ىلع نؤممصم دوهيلا' نأأ ىرت هلآ ٠ امولعم هيلا
 ىَراَضصَتلا ميمضت كلذكو * ' ملغ ال 'لهج كلذك ”مهداقتعاو هتيم 'دمحم
 ىركنُمَ اعجا ناك ولو * ملع ال 'لهج هل مهداقتعاو ثيلثتلا ىلع
 ميمصت ناكل « هسفت ئف اقح' هئوك ىلع اليلد ملظلا حبق ىلع عئارشلا
 . هسفن ىف اقح. هيلث [قمفصاَم نوك ىلع اليلد اضيأ ءالؤه

 0 0 ع# ظ

 ىف ةلزتعملا هيلع لوعي اممو » :٠ ىلاعماوباماتمإلا لاق
 اهنم هضرغو ٠ ةجاح هل تحنس اذا لقاعلا اولاق مهنأ : ةروريفلا ءاغدا

 ىلع امهدحأل ةيزمالو ٠ هنع ردصي بذكلاب اضيأ لصحيو قدصلاب لصحي

 000 . ةساقملا ايه دع 7 2 -!ديفلا ىف ا ىذلا ٠ ع ”نامهزيا وأ

 ٠ ىلغالا هللا انمهارت ردتعب ة ىسمايسو ىعامتجاو ىنيد ماظن

 - ٠ فورعم وهام ىلع ٠ عبرأ تاقبط ىلا ةمآلا ميسقت هلوصأ
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 اذاف + امهب هنع ررضلا عاقدناو امهب عافتنالا بلح نم هنكمت ىف ىناثلا

 .بنتجيو ةلاحمال .قدصلا رتوي لقاعلاف « هجو لك نم الثامتو هيدل ايواست
 .ىه ةعقوتيام .ىلع ادقاز' ضرع هل :ليخت اذا :بذكلا زاتخي امئاو + بقكلا
 نع نقاروعالاب نفاق لقفلاق < ضارغألا توابق اذا اياف + قدمعلا
 اذهو + القع انمح .قدصلا نوكل الا كلذ امو + قدصلا راثياو بذكلا

 + هلوق رخآ ىلا « هوجو نم لطأب ةوركذ ىذلا

 مسصدانسا دعب هلؤع :- .:.يومي نيركيوباسفملالاق
 لالذتسالا قرط ىفو رظنلا بيلاسا ىف اوذخأ + ةرورضلا ىلا مهاوعد

 ؟ اهيلع لدتسيال تاكردملا نأ ئرت لآ « اهيلع لدتسيال تارورضلاو

 *مىش ماهفالا ىف حصي سيلو

 ليلد ىلا راهتلا جاتحا اذا

 .ضقانم .: ئواستت قدصلاو بذكلا ىف ضارغألا نا مهمعز مث

 انسح.  قدصلا ناك“ اذا مث ؟ ضارغألا لئامتت فيكف « احيبق كلذ ناكو

 فيلكتلا امهب ىرحيال نأ كالذل ىيقيفا ؟ ع .ةسكئل هن 0 كسفنأ

 هةمكح ناك « هومعز امك قدصلا قاف اياد هقلط كسب -- / ا

 فيلكتلا: هجوتيال .« هيلع 'لقاعلا ربجأ امو ٠ هيلع لقاعلا ربجي ام مكح
 . هةبل

 نع كنت

 .ىف مالكلا انبضرف : اولاق ناف » -: ىلاعتاوباماحمالا لاق

 ضرفلا اذه عم لقاعلا ناف + الصأ عرش هغلبي مل نم ,-. عرشلا ىزكنم
 مذلا قاقحتساا هدف مالكلا متروض نم داقتعال كلذ امنا ٠ قدصلا رثؤي

 .لوقيالنميف كلذ روصنم ناف * بئتخم روظحم كلذو ٠+ القع بذكلا .ىلع

 1ك



 نم بذكلاو قدصلا هيدل ىوتساو عرش هغلبي ملو هنيسحتو لقعلا حيبقتبإ
 لبي « ةلاحم ال.قدصلا رثؤي هنأ هذه .ةلاحلاو ملسن انسلف « هجو لك

 © بذكلا تابثاو قدصلا راثيا نم عنتمي

 ماخالا هلاق ىذلا اذه : بومم نيرككوبارسفملا لاق

 اذاف + مالك ريخلاو 2« ربخ قدضلاو © ريخ. بذكلا نذل ' نيب حيحص

 ؛« روصملا اهروص ىتلا تاهجلا كلت نم ةهجب قدصلا ةدنع حجرتي مل

 فيكو ٠ بذكلا ىلع قدصلا حيجرت .نم هل دبال هنأ : لاقي نأ حضي مل

 اذهو ٠ رخآلا ىلع امهدحأ حجرتي فيكو ٠ بذكلا ىلع قدصلا حجرتي

 ؟ اربخ امهتوك ىف ناتوافتيالو ٠ ربخا

 : اولاق_ نأ هيلا نوجورتسي اممو 200 ىلاعئاوتاهاتمإلا لاق

 + هدورو دنع اضيأ مهف امل « عرشلا:.دورو لبق لقعي مل ولا ندكنلا نا

 يلا فيلكتلا مكح ىف حبقلاو نسحلا انفرص اذا اناف مالكلا كيكر نم اذهو.
 -. ةدورو لبق ةدورو ردق اذا رمألاب ملعلا عنتمي الق <« ىهنلاو رمآلا دورو

 ىلع لادلا نا تازجعملا روهظ لبق٠ملعنف <« تاوبنلاب ملعلا ةباثمب اذهو

 عونقو لبق كلذ دقتعي مث ٠ تاداعلا قراوخ : ثعبي نأ زوجي نم
 ©« تاؤبنلا ىوعدو تازجعملا

 نسحلا انفرص اذا نهح : بوم نس ركوبا ىغملالاق
 عرش هعلبي :مل نم .نوكي نأ زوجن ائاف + عرشلا. دورو ىلا حبقلاو نبسحلا

 رمألا كلذ نوكيف رمأب انرمأي عرش انعاج- ول : لوقيو هسفن ىف ركفي

 ملو كلذ روصتل « احيبق هنع ىهنملا كلذ نوكيف ءىش نع اناهنيو انسح

 جيقلاو نسحلا نأ اودقتعا٠امل « انيلع ذايلد اذه اونظ.امئاو ٠ دعبي
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 تح

 نأ لطب عرشلا .دورو ىلإ امهاندنسأ اذاف نحت امأو ٠ عرشلا ىلع نيدكاؤ

 ٠ انيلع' اليلد كلذ نوكي

 ىلا عوجرلاب نوبغشي اميرو » .ىلايئاوبارتاتمإلا لاق
 صيلحتو ىقرغلا ذاقناو ناسحالا نونسحتسي  ءالقعلا َ نولوقُيو' + تاداغتا

 اذهو ٠ عمس. مهل رضحي مل. ناو ناودعلاو ملظلا نوحبقتسيو ىكلهلا
 .هلوق. رخآ ىلا.« سيلدتو سيبلت

 ١

 هس 2-بد 9 تب 0 ١ فيلا

 نيسحتلاب دصقَت امنا نكق | 5 بومِم قب كوبا فلا ل اد

 عجري ام امأو ٠ هيلع باقعلا درو ام : حيبقلابو ٠ هنع باوثلا درو ام

 عقو ول كلذ نأ ليختت اهنآل ملظي نم ملظ نم .ملاتت سوفنلا نأ كش الف

 ئوذ 'نم .ازيثك نأ عم هسفنل احيبق ناك ول حيبقلا مث ٠ اهاذأل اهب

 ىأرمب ضعيب مهضعب رجفي ديبعلاو ءامالا اوكرتي نأ نوحبقتسي تاءورملا

 .٠ لاح لك ىف احيبق كلذ ناكل هسفنل اهيبق

 ؛« هدنيبع مهو لاجرلا قلخ زعو لج ىرابلا نأ ملعن نحنو

 : . ةتوحوم مظهدنع قوسفلاو ريدثك مولا روجفلاو ةؤاما. مو عاسنلاو

 هل حبقلاو نِسحلا عوجر نم.:مدقت امل: 00 هفح ىف جيبق: كلذ نأ : لاقيالا مث

 ٠ ةريغ برال فلكملا زعو لج وهو. « عرشلا
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 ؟.هومتبصن ام ىلع مكليلد امف » :٠ ىلاعئاوباماتمالا لاق
 انلمح امنا :”انلق ؟ مههبش ركذب ةلاسملا متحبقتساو بيترتلا متريغ ملو

 2 ٠ هلوق رخآأ ىلا ©« ةرورضلا انموصُخ ءاعدا كلذ ىلع

 عا
 ( داشرالا حريشش ب #9 مه )



 ,نسحلا نأ ةلزتعملا نظءامل .. : بويع نيركجويأ لسكس

 لدتسيال ذا ٠١ جاجتحالا ضرف .مهعم حصي مل ©« ةرورض ناكردم جبقلاو

 قوعد كرك نمف ٠ اهضقنو هاوعد نسكب الوأ نيديف ؛ تارورضلا ىلع

 + حيبق هنا ءىشلا ىف انلق اذا : هل لاقي ةناف © ةلأسملا هذه ىف تارورضلا

 : لاق نق.« سفن .ةؤضت لأ عجري نأ اما : نيكيش دحأ نم كلذ لخي مل
 لئامي  املظ لتقلا : ليق:ناب هيلع كلذ در « هسفن' ةفص ىلا عجار هنا

 ىف فاضنالا رهظيو ةرات' ىف روجلا ىدبي فيسلاو :« اصاصق لتقلا
 ئرفو :مدصقا# زد ايقيبلك ناكأ نيلققلا لك قآ ىف ةلاحم لو ء :ىرخلا

 ءظولا كلدكو :نكتإلا تاك ةيمج ىف .نايواستن ىالكلاو - عادوا
 .هتكيهو 0 فايا كلذكو ) ولا حبقو اهدا لست دقو 2 لالحلا

 - رخآآلا خبقو امهذخأ نسح تقو' « مثزعلل دودبعلا ةقيهل“ ةلئامم

 : مهقلا اذه ماسف حضوي اممو .» . . . كاعئاويارءاتمإلا لاق
 :ةنوكب .فصتيال هناف « فلكم ريغ ىبص نم ردص ول لقاعلا نم ردي ام.نأ
 'ء « ةدوجو عم احيبق

 نمانققاو نم )١)( اماف 1: بوم دوم نب ركوب رغما لاق

 لبق هيلع ةجحلا تماق .دقف اجيبق ىبصلا لعف ىئمسيال هنأ ىلع ةلزدعملا
 امي ةيلع انددر .اًهيبق :ئمسي ىبصلا :لعف نأ مهنم معز نمو  انيب ام

 هسفنل احيِبِق .حيبقلا نوك لظنن اذاو ؛ عرشلا ىلا عجريال حبقلا نأ نم مدقت

 نأ كلذي اتملع « نيفلكملا لاعِقأ هب فصو دق حبقلاو نسحلا نأ انهاع

 .هئوعك احيبف هئوك ىنعم .نآأو :ة حا روتام هنوك انسح ءىتلا نوك ىنعم

 عرشلاب حيبقيال ءىثلا» نا .: 01 مديسالاوب عيال يلع دعا ويو

 كل



 .نوفرصت مالا « عرشلا ىلأ حبقلاو نسحلا مثنأ اوفرصت ملو نيتيسفن نيتفص ىلا حبقلاو نسحلا عوجر لطب دقو ٠ جبقلاب اًهضعبو نسحلاب نيفلكملا ٍفاصوأ ضعب فضو, عرشلا ىف حضو ادق :هل'لاقي هناف « سفنلاب حبقي الو
 مكيلع تلطبأ دق ذأ ؛ ةيوذعم ةفص ىلا هومتفرص ناف ؟ حبقلاو نسحلا
 ضارعأو تافص اهلك .نيفلكملا لاعفأ ذا ٠ الطاب كلذ ناك « ةيسفنلا ةفضنا
 هتنسحتو لقعلا حيبقت نالطب اذه عيمجب تبث « ةفصلا .لمحتال ةفصلاو
 . ظ ٠ فيلكتلا .مكح ىف

 ل ## 9
 دح لصفلا اذه ىف انيدعت دقو : كاعئاوباماتمالا لاق

 ليدعتلا ماكحأ ىف هدعب :ئتاي ام لكل الصا ةانيفلا ال « اليلق راصتخالا
 « نيتمدقملا ىدحأ هذهف ٠ هن )١( اوهوم ام لاطبا اهب ةطاحالا ,ىفو « ةدعاقلا هذه ىلع ةبترم كلذ دعب لئاسملا نودجتسو + زيوجتلاو

 مهسفنأ .نوبسني ةلزتعملا : نوعم نالارض# ءودارغملا لاق :ء 5 حا ىو مس 0 5 مسسس ع 5 1

 حيبقام ىلع رادتقالاب هللا اوفصي مل نيح مهسفنأ اولدعف ؛« اهحبقل اهقلخيال
 انيِضَقَو. « اهسفنأل حئابق تاروكذملا هذه لعجن مل نيح اتوروجو ؛ هسفنل
 ىلاعت هللا ءاش نا ةلصفم ئتات لئاسملا هذهو « زعو لج هلل ةقولخم اهنآب

 ٠ اهياوبأ ىف

 ليست

 هللا وأ ديعلا ىلع القع بجاو ال هنأ ىف
 دج ' 1 "اينيكاب 3 ش

 لمتشت ىهو ٠ ةيناثلا ةمدقلا ىف .:جاعماوياماتمإلا اق
 مسقنيب اذهو ٠ بجاو بوحو ىلع لد لقعلا نا: لاق نم ىلع درلا ىلع

 طظ :اهاوس ام )١(
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 قالعتيو « ديغلا ىلع ادحاو ردقي امب امهدحأ ىف مالكلا قلعتيف «

 ىلاعت . ىرابلا ىلع ءىش بوجو دقتعا' نم ىلع درلاب سابامس

 ةقباسلا ةلأسملا ٍىهاضي هتاف لوألا مسقلا اماق  نيئطبملا لاوقأ نع

 ٠ هلوق رَخآ ىلا « نيسحتلاو حيبقتلا ئف نك

 مهنملا ركش نوروصت ءالؤه : بومم نر ككوبا هلال او

 كلذ ةرظن ئف زوجو ابر هل نأ لقاعلا ديعلا ملع اذا : نولوقيف ٠ ةروص

 هباتال هركش ولو ٠ هل. هرفك هنم هركيو « هل هركش معذملا برلا ةتم ديرب نأ

 نارصاخلا ناذه هل رطخ. اذاف ةادرآأو هبقاعل ةب رفك ولو + هاوثم مركأو

 نأني كلذ اولثمو . باقعلا' نم هنمؤيام راكيا :ئلا كلذ هدش :رآ « تازئاحلا

 2« هدصقمو هئمام ىلا ىدؤي امهالك ناكلسم هرفس ئف هل ىدصت نم

 اهنم « بورضو ناولأ ىلع بطاعملاب نوحشم. رخألاو <« نما امهدحأو

 كولس ىف ضر هل "نسيلو « ةيدعتملا غابسلاو- نويراحملا صوصللا
 ليبسلل هكرتو نمألا :ليبس كولسب هيلع ىضقي .لقعلاف ٠ ةفوخملا ليبسلا

 ' اهمهأ ةلزتعملا لفغأ « ماسقأ ىلا امسقتم ارظن ناك ناو اذهو « ةفوخملا

 « رطاخ .مهل رططخي نأ :.نارطاخلا ناذه مهل رطخ اذا مهقح ناك مهنأل

 نذاسي الا فرصتي نأ هل سيل كولمملا نآو 4 هكلمو هعرتخا ابر هل ناي

 اهبر نذا ريغب دهجلا ةياغ اهدهجو هسفن بعتا ول هتأ ىئرت الأ ٠ هكلاب

 ىنغ هيلع معنملا هكلامو اميسالا « روك شم ريغ امولم ناكل + اهكلامو

 ريغ نم ماعئالاب أ دتبأ امك « .جايتحالا نع لاعتم « نيركاشلا ركش نع

 اذانف * اهيلع الدب .لقعلاب .ىغتبيال كلذك هيلع اقحتسم كلذ نوكي نأ

 ىتح كلذ ىف فقوتي نأ ةلاحمال لقعلا ىقف نارطاخلا ناده هل ضرع

ل كولملا نم اكلم نا ىزت الا + زعو لج هللا هرماي
 ةرمك هلاس الئاش حتم و

 كلذ ىلع ىتثيو © براغملاو .قراشملا جوري لئاسلا كلذ ىفعف « فيغر

 ةفاضالاب كلملا نم ٌردصأم ناك ذا ٠ لئاسلا لعق نم اهيبق كلك ةعل كللا

د اهتطايو ةيراع اهلك نين 6 ريقح هكلم ةعس 2-4
 جحا 



 قولخملا ثدخما رْيِقَحَلا :ليلقلا دبعلا :نؤكي نأ ىلع لقعلا بعتي ىتمو
 تماق ىلا“ © مدعلا ةيلع ليغتسملا,ةوجولا بجاولا ميدقلا ركشل ىدصتي

 ةنأآ :ئرتق الأ .::كلذ ىف زعو لج“ هللا .نذا الول. © هرمأب ضراآلاو تاومسلا

 مهتدس َنايشَعَو مهتيمخت ىلأ لاجرلا -نم: لجر قدصت ول ضرألا كولم

 .ءادغلا لامعتسا ىلا رقتفم قولخم ثدحم بؤونرم مهلكو اذه ٠ كلذ نع

 لئاق لوقي فيكف ٠ .مُهعون ءاقبل عطولا ىلا رقتقمو « « مهصوخش ءاقبل

 ؟ ّرعَو لج هلا ةدابغ ىلا نفهتم لئاعلا نأ

 لاح ىف هنوضرفي امئاف نيرطاخلا روطخ اوضرف امنا ءالّؤه مث

 .« ركشلا دوج ىلا قيرطلا هيلع دسنا دقف لهاذ لقاغ ردق اذاق « ركذلا

 ناتهيلاو نالطبلا ةياهن ئف قئوغد اوعدا مازلالا اذه ةهيلع 2 ب

 ٠ هلقع لامك لوآ ىف لقاعلا لاين رطاخلا اذه ده عوفو نم دبال :

 هلا قح ىف كوكشلاو «-"كوكش رطاوخلا هذه نأ كلذ ىف يراد

 تعبي هلا نل 2 كتق دع اولاق .مهمعزإ ىلع  زعو له شا ةقلخن دال نك

 ةلوق هسفن ىف لوقيو « هبلق ىلظ”متخي اكلم لقاع لك ىلا كلذ دنع
 .مالكلا عامس نآل ؛ فلكم لك اهيف مهبذكي قىوعد اذهو )١( ٠ ةعمسب ال

 مهنا مك + كلذ نودجيال نوفلكملا ءالقعلاو ٠ سوسحم ىرورف مولعم

 كهف « مهتاغل فلتخت نوفاكملاو ؟ وه فيكو « ةكئالملا مالك نع نولأسي
 دنع,مهل لاقيف « رمألا نوكي كلذك : اولاق ناق ؟ هتغلب دحأ لك نوملكي

 هسهاشت ال نحنو « ةيلقعلا رومآلا ةلزنم تاداعلا نولزنت متنا : كلذ

 ءقلاو ةكئالملل كلذ نوتبثتت فيكف .٠ ةعطقم جراخمو تاوهلب الا اتاوصا

 ؟ انروضك تسيل روص"نلع مهقاخأ دق زغو لج

ضأ الو فقوزح ريغ ةكئاللاا مدلك نأ : اولاق نأو
 .مهلوق اوكرت 0 تارو

 , + تاوصأو فورحب مالكلا تأ
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 نيد هعمسي ًالوق )١(



 ةلاسملا هذه ضيصخت اندرأ ناف » .اعئاوتاماتمإلا لاق“
 انك د هاوس قلاخ الق ؛ .تاعوتخملا عرتحم. ىلاعت ترلا : انلق « جيداقب
 معن ٠ هايأ هعاقيا .ةلاحتسا عم «. دبعلا ىلع ءىث .بوجو .ىئلع لقجلا ةلذلد ئف نذا ىنغش الق« :اكلاغت هللا قلخ ديعلا هبستكي . امو. - هانجضوأ
 هينش ىف 59 ني ةفصلا- -نلع ةبلطلا تتبتآ هديع برلا بلاط: ول
 « لامعالا قلخ, ىف موضخلا

 لة 00-0 ١ رم : 0
 بوجوأا ف تدب اذه 3 هيدا قمل لاق

 ا رب انيط ديجرق نا عرفا ةيلاب كلا كلعف هل

 | - قبس ام. ىلغ

 نإ يالا نينا دنع اذهف ». ' : ىلاعئاوباماتمإلا لاق

 بحي الف < ىلا ىرابلا ىلع باجيألا .ىفن يلع لمثشي ىناثلا َقَلاَو
 ريرحت ليبسو * حيبقتلاو نيشحتلا نم ةبعش ةلأسملا ةذهو ٠ ءىش هيلع

 رخآ ىلأ ا ىلاعت هللا ىلع 0 بوجو دقتعإ نل لوقن قة اهيف ليلدلا

 . هلوق'

 نأ دقتعي نأ .دقتعمل حصيال يي و ا

 : هروجو.نم « رمأب ءىث هيلع بجي زعو لج هللا

 نآل.؛ هسفنل ارومأم مآ وهو نوكي نأ حصي الف رمآلا هنأ : امهدحأ

 ضرفي نأ حصيالف « الباقتو ادذغت :خاذتقي روماملاو رمآلا .نيب فياضتلا
 امنا رحنمألا نآل « دبعل ارومام نوكي نأ حصي الو « ةدحاو تاذ ىف كلذت

 م



 ىلعأ وه زو عي ئرابلآو ةنود نَم ايلا ىلعألا ن نم م نوكيا

 : ”اومعز ناو ٠ ِهْريَقْل ارومام نؤوكي نأ لاختساف ع اهلمكاو تادوجوملا

 نوقن امك « هيلع جيا كرئول رنه بقتري' هنأ : هبوجوب ٠ " ىذعملا نأ

 ١ ءاكلا بزع هيلع ندي : ةدكع رضاح ًءملاو ىدصلا حرب ىلا: نامظلا ئف

 ّرَعَو لج فزرابلا اهح ىف انا لاحم كلذ ررضلا نم هل هبرش كرت نق ام

 * ةلالج لج كلذ نع لاعَتم وهو ملأت رزقا ذا « ررفتلا نع سدقم هنال

 دقف © هل سقن ةفص هنسحو هتسكه-هبؤحوب ىنعملا : اولاق مهتا مث

 ٠ حبقلاو :نسحلل نيتفص .جبقلاو نسحلا نوك نالطيب مدقت

 .ةكن ىلأ هيف موت (1) انكنو » .ىآ داوباءاتمإلا لاق.

 ىلاعت هللا ىلع أوبجوا ءالؤه نا كلذو 1 5-5 مهلوصأ بسح ىلع ةيراج

 .معنل مهنم ركش دابعلا لامعا : لوقنف (6) 6 مهنامعا ىلع نيقلكملا باوك
 باجيتسا لقعلا مكجب, نم سيلو . مكدنع مهيلع متح وهو ٠ ىلاعت هللا
 نقورقملا ركشلا عاذأ ىلع دبعلا بجوتسا "ولو « ضرف ءاذأ ىلع ضوع

 ٠ :ةناثأ اذا ٠ دودج ركنا دعا دلع ىناقنأ الا بكت نأ توت 0- انقل
 « ابجاو باوثلا ناك ناو

 ينط كْيَجوأ ل ةلزقحملا “ ::قونمم ننرككونأ قلل لاو

 خا أذاك 3 كعب ةوركشي نأ مهيلع ٍبِجوو 1 الفقع معنملا قرابلا

 هيلع قلحتسي ؛متححللا ”كجاؤلا اذه نأ نومعزيف ؛' ”مهيلع انجلو لامعألا

 0 اذأف ٠ دبغلا ل1 ىلع اهب وبس ظ 0 ناك امنا وه وهو ٠ بات

 - ع -3

 ) )1١طقس : انكلو 15

 آ +. + طب مهظقا (0)ع 0-0 : 5 2 اج او صخ# | 4 ,,
 "قنوع _ م 2 4ع ل مايلداو ضخ 3 2_3 خب نم: ئنيدِسوقلا «”نيب ام ١)
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 معنل ابحاو اركش لامعآألا تناك ناو  زعو لج هللا ىلع بجلاو باوثلا

 ىغبنيف .« باوث بجاولإ ضرفلل نوكي.نأ مهدنع ٍمعبي مل اذاق . ىلاعت للا

 ىلع فئاتسم ركش هدبعلا ىلع زعو لج هلل بجي : اذه ىلع لاقي نا اضيا

 .كلذو « نيبجاو امهنوك نيب رمألا عبمج دق ذأ « ٍباوثلاب مهيلع هماعنأ

 ىهو ةفلكلا نم ذوخام فيلكتلاو فيلكتلا راد. ةنجلا نوكت نأ ىلا لوؤي

 + نكمي 9 نما ميقنتلاو فيلكتلا .ريوصتو ةقشملا

 - + لطصف

 'اهماكخاو مالآلا ىف لوقلا

 ريغل ةرودقم عقت ال تاذللاو مالآلا » . ىلاعئاوت اماتمإلا كاق

 نسخ هننم ىف يلاعاعت اهل :لمق »نم تعلو اًذاو : ىلاغت هلا

 معارج ةامسم : ةسستم تتدح وأ ءادتنا تعقو ءاوس

  قاقحتسا .قبس زيدقت. ىلا ةنسح اهريدقت ىف قحلا لها دنع ةجاح الو

 « ررض عفد وأ عفن بلج مور وأ « اهيلع ضاوعأ مازتلا زاجيتسا وأ « اهيلع

 هيلع ضرتعمال « نسح ىلاعت.هللا نم وهف امهنم عقوام لب « اهيلع نييقوم
 6« همكح ىف

 كلام زعو لج قرابلا :٠ بومم ني كبوبا ىفللا لاق
 "3 ةدايع ءاش نم .ملأ اذا وهو هلدعو هتاداراو هتكرشمب ةبق فرصضتملا قلخلا

 هقلطن امنا نسحلا نآل « حماست نسح انلوق قالطا. ىفو ٠ نيمح .هلعقف

 .لاقي ذاف « اهب ارومام نكت مل م كابناسإوب رمألا هيف درو !ميف

 رجأ اهي:مظعيل ءادتبا زعو لج هللا اهقلخي دق مالآالا هذه نأ مث

 اهب“ تازؤظحم ثاكترال/ تابوقع عقت دقو <« هنم الضفت نينحتمملا



 نؤوكم ىتخ طكارش: لصحيال :كلذ نا : لاقيالو ٠ هللا ىلغ بجاو اهيلع

 *- ةنسلالهأ هطرتشيال هلك اذه ٠ .هتنم دشأ ملأل اقفو ملألا كلذ

 ' 6 دع د

 ميول ف( ءارألا ةيرضفاو ١» : قكاحلاوبامءاحمالا ىق.

 هايناجملا بهاذملا دوقع نم ذامج ىكحن نحنو + ىلاعت هللا ىلا رومألا

 ىلا « (؟) ةئف .- انك ىلع دولا ىف زيجو. عطاق ىلع صنت مث © .قحلل

 ٠ مهمالك رخآ

 نم مث » : ةلزتعملا لوضأل هركذ دعب :”هااسالا ناسك

 ع وأ « دقتعا اذا نسحي هناف ملع ول هلجأل نسحب ام نأ : مهلصأ مامن

 ىفنسسحي كلذكو : اولاق ٠ سانلا تاداع ىف هلجأل ملألا نسحي ام نِظلا ىلع

 ناو ٠ اهيلع ةدئا از عفانم عقوتل تاقشملا مازتلا « ءالقعلا سانلا تاداع

 اماق + اهملعب رئاتسملا بونغلا مالعو « دابعلا نع ةيوطنم اهيقاوع تناك

 ءافخال.] لاطان « هنيعل احيبق املظ ملألا نوك نم هولاق اممف + ةيونتلا

 برتملا هيرك + اعيشب ءاود برش اذا ضيرملا نأ ملعن اناف [ () هنالظيب

 ٠ همالك رخآ ىلا « كلذب دصقو

 ناك ول ملألا نأل « حيحص اذه : , نومم نئركوبا ىغم الاد

 ىلا نودصقي ءالقغلا نأ ىف ةلاحم ةلوا « هسنج عيمج حبقل هنيعل اجيبق

 لاابه فول نزلا اهب اووقريإ 2 هراغ ممشرس لانح نقاقيوملا برن

 ِْطظ :,رومآلا -ضيوفت مزتلي مل نم ىلع رومألا ةضعم .

 ح ؛ هتفلاخم ىلع درلا ىق

 لبق ط ئقو: د و اع عارم بعتلاو ٠ لح : ا مح

 +- ضاوعألا ىف لضف : ةيونثلا امآف



 .هظفحي < بظلا ةغاتص ةيهام وه اذهو. ٠ .ةحصلا اهب اوظفحيل مهتحص
 .نانك اذه ركنا نمف < ىفوملا ئلع اهدزَو « )١( ءاحضألا ىلع ةحصلا

 نمف + ءالقفلا "نم ريثك اهجلاغؤ اهلواح .ىتلا بطلا :ةعانصل اركنم
 ١-00 ةرورضلا ثدحح ىلا بستنا اهركنأ

 0 د ع |
 نولوقتام : () مهل لاقي مث » :ىلاعم اوباماتمإلا لاق

 ريسغ هنأ اومعز ناف ؟ هيلا وعدمب سيل وأ هيلا وعدم وهأ ؟ ريخلا ىف
 نم دذحيو تاريخلا ىلع ثحي لقعلا نأ ىف مهتدعاق اوكرت « هيلا وعدم

 ديحي نم ىلع له : مهل ليق « هيلع ثوثحم ريحلا : اولاق ناو ٠ تائيسلا
 باقعالو هيلع مولال اولاق ناف ؟ ال مأ باقعلا مكح ىلع مالياو مالم ةنع

 اومزتلاو : .ريحلا ةشاحمو رشلا ةسيبالم ىلع مايتم ةئرحت كلذ ناك

 ىف مهتدعاقل .ادهو * ئسحم ءانثلا نسحب نسحب صخب كو ءىسم ملي لأ

 ٠ اهحيبقتو لوقعلا نيسحت

 2 نسح مومغلاو مومهلل هضرعتو همئاياو ءىسملا مول : اولاق ناو

 4 يو اوضقن نقف

 عدا ! نة

 ليلو ريقلا: باسم المستور عضوملا اذنع يق جنم طقم

 نم مهبهذم اوكرت « هيلا وعدم هتوك اوركنأ ناف 5 ل مأ هيلا وعدم © هيلا
 :نوختا : دو ناو .٠ تاثيسلا نم هرريدحتو يا 6 لاقل ١ كح

 ةسيفم ىلع اورج قف « اقع ريرش مز ل الق ناف ال ما باقعلا

 م كاي تسيل ب اوبر اداب يو

 دقف# « نصح مومقلاو مومعلل هضييرعتو ةمالكأو مميدسملا مول : اولاك ناو

 5 هنأ اذ اب تناول 4 هسفنل حبقي ملآلا نأب مهلوق اوضقن
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 لاقشأ ل حفاو نيب هلك" اذه : بومم نبركوتا غلا لاق

 ةييلا ءاعدلا ىقف + هيلا اوغتم ناك اذ[ ردكلا ن4 نكوف# 93 دوف

 ملاؤل حيرتست تناك سفتلا“ نأ عنم رمآ مازثلا نأل © ةقشم هب قيلكتلاو

 1 2 + ملأ مازلالا اذهب نرتقي نأ نم دنالل + همزلي

لا رتك ؛ هنع هرآفنو كرش نا ريخلا نع رقانلا ن
 لطيو رارشا

- مجهز يلع - هملا لعل 75
1 ناو ' يلو جدو ريخلا نم 

 

 : 8 !, غ0 نيقاو و يا

 ., 3 دي د

 ةرورضلا اودحج دقف ةيركبلا امأو.» ؛ ىامشاوباءاتمإلا لاق

 اهقلقو لافطألاو هئاهبلا هلا ملعن رارطضا ىلع انأف ةيبديلا اومغارو

 كلذ دحج غاس ولو * اهلؤي هنأ ملعت .امع اهروفنو ؛ « اهب .مالآلا مامل دنع

ات 35 يدهحإو تادامج اهنأ ىلا ريصم او اهتايح دحج غاسلا » اهنم
 مئ

 8 كردت الو

5 8 200 52 8 
 ةفكاطلا هذه تدقتعا ال م بومم نيركجوبارسفم ا لاق

 نك قف عرشلا يف حتابت ٍلامعا نع ءازج اهعوق ول, نحت امنا 0

 )0 اضفاخ عدا 2 ماثي ملان نوكي لقطلا نك ئرت 0-0 2 ”' لافطالا كلذكو

 ريثك دهاشت مكاهيلا َكلْذَكَو لاوعاو قلقو هرفت هلل تناك ع ملأ 1 هب ملا اذاف

 كخشتي“نم نيبو كلذ ىف. ككشتي نم نيب قرف الو ٠ اهيف لاوحألا هذه نم

 2... !,”: ١ اهإسجل اهنوك .نفو.« تاناويحت اهنوك .ىف

 7-5 عاب . 34 ع -- د



 ىذلا ناف خبسانتلا لها اماو » ,ةفاعلاملا ماتمإلا لاق

 لاق لكو ةلزتعا هزلي نما ء ىدعلا هب اوقشو ةوعديأ ام ىلع مهلمح
 صضوع ريغ نم ؛ ماليالاب ءادتبالا : اولاق مهناف « هنيسحتو لقعلا يما
 لاثماب لضفتلا ىلع ةردقلا. عم ةيلع ضيوعتلا اضيأ نسحيالو « حيبق
 حبقي ذأ « هلؤملا دع داتا دضق اضيأ نسحي الو + هفاعضأو ضوعلا
 اباقع هةريدقت الا ماليالا سحب هجو ىقبي الق < ورمع ربتعيل ديز ماليا

 ةقلاخم ضرفو فيلكتلا مدقت ةلاحمال ىعدتسي كلذو ٠ قباس رمأ ىلع
 . )١( قبسام ىلع اباقع- رخآتملا ملألا نايرجو « هيف

 : مهل لوقن انكلو ٠ ةلزتعملا ىلع نييخسانتلا مالك هجوت حضونسو
 فيلكت ءادتبا ىلاعت برلت : (*) اولاق ناف ؟ فيلكتلا ءادتبا ىف مكلوق ام
 « مارتجا ريغ. نم امالآو اماليا اوروص دقف « هقشم هلاثتمأ. ىف ام
 « هجو لك نم هولصأ ام اوضقنو

 نإ : اولاق اذا مهنأل نيب اذه 3 د نيكو بارسفملا لاق

 مازلالاو مازلا فيلكتلاو ٠ هلعف قشي ام فيلكت ادتبا زعو لج ئرابلا
 « انهه هوزاجل اذاق ضوع ريغ نم ءادتبا ماليالا اوعنم مهو « ماليا
 ٠ | ١ هولصأ ام اوضقن دقف

 نا

 + اصلخم ٠7 كلذ“نم اوماز ناو » :٠ ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 لوقنف ٠ هنأش ميظعلا .مزاللا "باوثلل ءادتبا مالآلا مازلا نسح امنا : اولاقو

 « ؟ اهيلع ضاوعال لافطألاو مئاهبلا ماليا متنسج اله : مهل

 نأ أونسحت ني نيب اضيأءاذه, . ؛ كونه نر كيو ارسفملا لاق

 لجل طرف نايصع الو قبس مرج ريغ نم اعادتبا فيلكتلاب ماليالا ادتبب

 دط : رطف ام ىلع )١(
 ط : اولاق ناف (؟)

 8 ها



 وحيرت اهاوعأ .مهماليا ئلع اوضوعيل :لافطالاو_مكاهبلا فيلكت . نسحي

 ٠ داسفلا ىلا ةيعادتملا مهلوصآل اكرت ناك كلذ .اوعنم املف :« اهتنلع

 نذوعلا :لثمب لضفتلا : اولاق ناف » 2 ١ اوتاماتمالا لاق

 ٠ امكحت هوركذام ناك + عنتمم باوثلا لثمب )1 1 لضفتلاو « زئاح

 نكي هو اولا 0 دي نواعم
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 هلل أ نأ انملع دقو 0 وسم

 لج هللا فصوي نأ مزل نكمم اذه نأ تيث تيث اذاو نم ل لرد

 ٠ .ىرخأآ ةباثاو ال هع

 ظ 36 32 4

 كبعلا هللا فلك ام : اولاق ناو » : ىلاعملا اوباءاتمإلا ىاق

 هيف أم دابعلا فلكي مل ول هناف < لطاب ةوركذ ىذلاف ٠ ةقشم (؟) هيف ام

 روصتي فيكف + .ىدس ذلمهم رمألا ناكو « الصأ فيلكت زجي مل ةقشم

 ؟ مارتخكلا
: 

 ىدبي نسيم كلذ مهوشعسسي فيكو ؟ . مالألا تقحتسا ةجو 55 نمو

 « حيبقتلاو نيسحتلا ىلع هبهذم ةدعاق

 مهئأل اوضقانت مهنا مث تاوينلل نيركنملا ةمهاردلا. خدابعم ىف مهنم حالسنا

 ل. سب هدو

 )١( طا هيفام (؟) طا نم ١



 بكنأ اذاف :- مارتجا:ىلع اباقع ناك اذا: نسحي امنا ماليالا نأ اوبجوأ
 وه كلذو ٠ -هب ةبلاطملاب الا لقعيالو ملعيال ذا ٠ مارتجالا لطب فيلكتلا

 فلكي مل هللا نأ مغزي نم :لوقنالطب.تبثف هيلا -انرشأ ىذلا فيلكتلا
 مي ءا ٠ دابعلا

 : دع دع د
 .دابعلا بربلا فلك : اولاقب ناو» : يلاعلاوبارماسمإلا لاق

 .مازلإلا .ةرورغ نم نا لاجيم اذه : . مهل ليق 3 اهيف تاقشمال ع دالم

 بوسجو ىفو « )١( مزلأ ام موزل فلكملا دقتعي نأ فيلكتلا مكح ىف
 .ةيقرفن © ( همّرْلأ ام موزل « دقتعي مث ول باقعلا همازلاو هيلع داقتعالا
 ش 2 <« اهب ءاقحال هقشل

 -- وف 0 ريس روب راق. ميس

 -. طبقت ةفلكو ديكس ةقسَم هلك قلق ىف * 0 بوحو دقتعت

 دع دج د
 ىلا 5
 .ضرعتلا فيلكتلا نم.ضرقغلا مث » : ىناعئاويارماتمإلا لاق

 قاش ىلع ةباثالا : نيسحتلا لصأ ىلع لقعلا ىف نسحي امئاو + باوثلل
 نع ةيرغ تاذل ىلع ةباثالا ىف لقعلا مكح مرخ زاج اذاف ٠ لامعألا نم
 .« مالآلا نم لقعلا حينقت ىلع ءانن'# ةولصأ ام ضقن اضيأ غاس « قاشملا

 امنا فيلكتلا نال حيحص اذه ادومم نيركبوبارسغم لا لاق

 لمعلا نوكب ' نسحي امنا كلذو ٠ هنع ءازج نوكي ىذلا باوثلل دصقي

 طب همزلا ام (1) . رط :. مزلا ام موزل )١(
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 ٠ اضفحو ةعدو اميعن :قاشلا كلذ نم لانيل « اقاش ٍفيلكتلا هب عقو ىذلا

 اذه. لطبي نأ زانج ولف ٠ عجبقيو نيم نه لوما ىلع رهاطظلا وه اذه

 نأ اضيأ غاسل «٠ ةغاستسم ةباطتسم تاذلب :فيلكتلا نوكت ىتح. :لصألا

 :٠ 'مالآلا حبق:.نم .هنيسحتو 'لقعلا حيبقت ىلغ هؤلصأ-ام -ضقني

- 
 ىلاصت برلا ضرف' اولا ناو » : ىلاعئاوتاماتمالا لاق

 ٠ مهلوق رخآ ىلا « مهل ليق + حاورالا ةريخ ىلا فيلكتلا )١( مازلا

 نم ملألا حبق ٍضرف نم 2: ابومم نير كوبا سغل ا لاق
 خال : ديل :نفزوشكلاو هلق هدف مكن نا ةيفج اقك" .قاقتقملا روق
 يمفدتتل نيفتلا:تافصو ..- جيبقلاو نيصلكا سقح قفص ايه حيقلإَو نسحلا
 ..س (قيضأبم و ف فيلكتلا نأ : رمآلا ةلمجيو ٠ اهيلع بقترم ضيوغت

 ٠ فيلكتلا حيبقت مهدنع بجوي هناف « 'ملآلا حيبقت مهدنع بجحوي رمأ لكو

 ةيرمالا هذآ د « .همازتلا ”كرخ وأ فيلكتلا .مازتلا :نيب- ريخ ول فلكملاو
 اذه : سلا اببق لئاو دل دي هنأ © كرتلا رثأل + .كرتلا ىلع مازتلالل

 ٠ ةيف لاكبشا الأم

 : ناكلسم كلذ دعب انل مث » : ىلاعئاوباماتمإلا لاق

 ,مئاهبلا نا : مهلوق ىف تارورفلا دحج ىلا مهتبسن : امهدحأ

 ناف ٠ ةرورضلل دحج ِكلذو ٠. ,ةلاإسرلا ,خيلبتمهفتف اهينب اهوعديو « لثعت

 « مولعلا قئاقد ىف :ةركفم ناديدلاو بابذلا نوكي .نأ زوجي كلذ زوجم

 لاصفنالاو (؟) لاؤ»لاو لالدتسالاو جاجحلل ضرعتلا اضعب اهضعب :مهفي
 < بيبل :همزتليال « عزه رمأ كلو

 طع قاوسلااو (غ) ط : مازلا )١(



 ب م ل اا ع اح 57
 ةرورضلاب انأل حيحص اذه : فوم نبجؤنا سقملالاق

 . )١( ةساسحو ةيح. اهتوك ىف بيرتسلاك ةلقاع ريغ اهنوك ىف بيرتسملاو

 مُهيلع تبثن نأ : ىناتلا كلسملاو » : لاجئا ويارماحمالا لاق

 مهبهاذم نالطب اهيلع بترت عئارشلا تتدث اذا مث < اهولبقتي مل نا عئارشلا

 « عرشلا دراومل ةيناجملا

 ةمآلا نيد نم ملعن نحن :٠ الوم نير كعوبارسغملا لاق
 . هيف لاكشا ال رمأ اذه. ٠ ةيحسانتلا هيعدتام فالخ اهداقتعا' ةرورض
 فتم + نآرقلا نم. تايآب قلغتب نم مهنم مالسالا ىئلا نيبستنملا نم نكل

 همأ الا هيحانجب ريطي رئاط الو: ضرآلا ىف ةباد نم امو » : ىلاعت هلوق
 مءامتجالاب عفو امنا .انهه :لئامتلاف .: اولاق [ ل8 ماعفألا ] 6 0

 نعف هنأآب ةلئامملا هب عقيال رمأ قيلكتلا نأل لطاب اذهو . فيلكتلا .ئف

 امئأ 0 ش هدهكاو ز رعو ا رمأ د دنتسأ ؛ 1 لاعشأ نمش

 . ةلقامشم

0000 ### 

 نيمتنملا نم ةعامج نا : لصفلا باتكت ىف مزج. نبأ خيشلا لاق (1)

 يكيسلا ل سم جزل ل3 ع نيكل ىف راح نع انجي (( لاقت هلوقل ٠ هم

 بالكلاو تتابذلا نف عون لك نأ :نيب دمق [ "6 ماعتألا 1 مكلاثمأ ممأ دإ]

 ةمأ نم ناو ١ : ةيآ ىف هللا لاقو ٠ نييبمدآلا لثم ةمأ مهريغو رنمحل و

 [ ؟+ رطاف ] « ريذن اهيف الخ الا
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 ىهل ةرخآلا رادلا "ناو »-: ىلاعت هللا لؤقب اضيأ اوذهشتساو

 ىف حاورالا هذه ددرت وه كلذ نا 'اولاقف 4 توبكنعلا ] « ناويحلا

 : ةيأآلا هذه دؤصقم. امتا. © لطاب اذهو ٠ اهيف اهمدقت نوكت تاناوبح

 كلانه ةايحلا نآل « .ءانبلا: اذه ىلع تينبف ٠ ةنجلا له4 ةايحلا رارمتسا

 1 . ةرمتسم

 سنا .انركذ مقف ةلزتعلا اما ١» ,اعداوثاماآتمالا لاق
 اهداحآ نعو اهنع ىرع ولو..٠ هوجول نسحي ملألا نأ ىلا اوراج

 ادحاو ضفرلاو ضقنلاب هوجولا كلت بقعتن نآلا نحنو 1 احيبق ناكل
 ٠ طراق رمأ ىلع اباقع هنوكل نسحي ملآلا مهلوق امأق + )١( [ ادحاو

 ملالا نا : متلق مل : لاقيف ٠ نووعدم هيلع ليلدلا ىلاو نوعزانم هيف مهف

 ملِظ نم ناب لقعلا ءاضقل كلذ انلق امنا : اولاق نإف ؟ اباقع اذا نسحب
 همللخ نمم فاصتنالا هنم نسحيف « ءادتعا وأ ءادتبا ملوأو هيلع ىغبو

 نوركنت مب : انلق ٠ هرجز القعلا دنع حبقي مل 6 هبدأ ءاس اذاف ٠ هيلع ادعو

 ةليلغ ءافش « هقاضتناب فصتنملا ةدافتسال حبقي مل امنا كلذ نأ معزي نم ىلع

 عقد ىلا ليصحتلا ىف كلذ عجريف ٠ هسفن نع ظياغملاو قنخلا ءردو

 «نع هتانفتسا عم « ءاش نم ىلاعت هللا ماليا ىف انمالكو ٠ ملاب ملأ

 : متلق اابسؤف.. ليلغلا .جيربتئلإ جايتحالاو ظيغلاو قنخلا نع هيلاغتو

 نكح ىرجيالو + هيلا ةجايتجا مدعو هنع هئانغتسا عم ملألا هنم نسحيال

 1 © هنم مهل صيحم ال امم اذهو ؟ اوبل راج قاد يف

 : نيرمآل ٠ اهيلع_ىغبو اهملظ نيمم فاصتنالا

 7 ه١ كاي ل نم (1)
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 ةلمحي ؛ ديك اقنح. راكتساو + هعجروأ .ماليالا .كلذ :نأ :. امهدحأ
 ظ . :هعجيوم عجويو.؛ هلؤم ملّؤي نأ ىلع

 .سفنلا :ةوعدتق +:زخلا لمحو لدلاو 'ميهم:مضتيم ملؤملا: نإ": ئتاقلاوا
 نم هيلع ارظامو فقيحلا ةظح هسفن نععفذيل ع تكاصتنالا ىلا كلك نع
 : انقح- يف ءادتعا ىلع اياقع ناك ادا ماليألا نسح-:ناف  ملظلاو ميضلأ
 ءادتنا وع لج هللا قم ماليالا حيقيتوتأ زوجي فيكف : ةاكركذ امل وهن امتاق
 « لذلاو ملاتلا وه دابعلا قح ىف هنسح ىذلاو ؟ قبس مارتجا ريغ نم

 - امهذغ َرعَو لج. ىرابلا' ةرئتْج نارما امهر

 م

 ناك ناو ىلاعت برلا : اولاق ناق ». . اعلا و اماتمإلا لاق

 شحاؤفلاب ءارغا كلذ ناكل ةهتبقاعم كرت ولف « نيمرجملا ةبقاعم نع ادنغ

 لوبقب مهيلع ,لطاب هوركذ يذلا اذهو 6 رئابكلاو رئازجلا باكتراو

 « بنذلاب ءارغا هيفو + مهدنع هيلع قيلاعت هللإ مكح ىف متح هناف ةيوتلا

 بات اذا هتبوح .نع هتبوت لوبق داقتعال هيلع أرجتي . بنذلا ,ٍفراقم ناف

 5 0 « بانأو

 سايق مسهيلع لضيأ املا ٠ ام 84 ارفاق :

 ةتباقلا امهنيب عمجت ىتلا ةلعلا . مدعب انلاعفأ ىلع زعو لج هللا لاعفأ

 « نخآلا بولسالا اذه ىف اوذخأ قعو لج هللا قح نف ةدودعلا انقح. ىف

 رئابكلا رزنتو مارتجالا لقيل نيموجملا بقاعي نأ هللا ىلع بجي : .اولاقو

 ءاج- 'امب ةَّرخدلل“ ف الو ةودقلات انندلا ىف اوبقاعي مل ملف « ناساف

 درف .. .مهفارجا :ىلع : اوطقابنتو- مهئايضع: ىلا اوتفاهتن < ديعولا نم
 هدييع ةبوت لبقي نأ هللا ىلع بجاو اولاق مهنال ةبوتلا لوبقب مهيلع

 * بند نع علقأ اذا بنذملا
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 دقتعا 131 بتدلا .نألا + بتذلا باكتزا ١ ىلع :قرقي امم اضيا اذهو
 ع« نضاعملا ىف ةلاسركسا ىلع هله: كلف قاك « ةيوقلاج هتاكيس' مق هنآ
 لإ .ددس نيذلا" : ةنسلا لهأو ٠ اهصحمتو اهوحمت“ ةبوتلا نأ هداقفتعكأل

 . آبجاو ىلاغت هللا .ىلع اوفقتغي.مل. .مهقرط .قحلا ىف دهمو مهحكارق
 و » : ئلاعت هلَوق ىف ةبوتلا لوبقب دعو امل'زيزعلا نآرقلا نأ مث

 مهدنع ارهاظ اذه ناك[ 60 قىرؤشلا ] « هدايغ نع ةبوتلا لبقي قىذلا

 ؛ لبقتال نأ نم فوخ ىلعو لجو.ىلع ةبوتلا لوبق نوجري مهو ٠ اقئال

 ٠ ةتباث زعو لج. هلل مهاوقتو « ةمكاد ةرمتسم بتذلل مهتيشخ نوكتل
 2 3 د

 ٠ 2 7+ نيهجو نم لطابف ٠ سعي ميعنب هيلع ضيوعتلل
 : اضوع ردصيام لثمب 1 :لضفتلا ىلع رداق ىلاعت برلا نأ : امهدحأ

 ليفقتلاا ىلع ةردنقلا نم ةيلعا نقيومتو-اأ مسا ميدقلا ىف نفر الف
 عسب ٠ افيعر يطق افي غلؤم ذمليبسك كلذ: ليبسو 0( + هلظب
 اف ٠ ىلاعت هللا مكح ىف دكوأ اذهو « ءادتبا هلثمب لضفتلا ىلع هرادتقا

 «ءايم همكح ىف رثكيالو + ءاظعةدكغ:مظاعتيالا ىذلا :لامكلا ىلع رداقلا
 ...هنوقأ قات ىلا

 ىهانستتال ”زعوب لهن .قرابلا : ابوهم نيركوبا :!سغم لا لاق

 ضوعي امل نسحي دبشلل فايا نا: ليف ولو + هيفاعتلا دع فوه رودقم

 لوق : كلذي ءادتبالا ىلع  العو لج  هتردق عم باوثلا نم هيلع

 قبس ريغ نم ميعئنتلاب ءادتبالا ناف + هحيبقتو لقعلا نيسحت :نع'ديعب

 زوجيال : لئاق مهنم لاق اذه اومزلأ املف ٠ سوفنلا ىف نيمحأ « ماليا

 ط نم نيسوقلا نيب اه )١(
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 ةطقتم اما« ميعتن ضاوعألاب ديرئن اناف ٠ تهب اذهو ٠ ضوعلا لتمب لضفتلا

 ٠ زعو لج هلل رودقم نكمم لكو + نكمم كلذ لكو ٠ دمرس مئاد اماو

 لج ليقفتلا زاجل + وفل لكمم ليففتلا زآج ىلا + لولاق ناو

 ٠ مهفلكي فيلكت ريغ نم مهيلع لضقتيو دابعلا

 : باقعلاو باروثلا باد ىف عقي لصفلا اذه. ىف مالكلا مامتو

3 

 نيسحت .لاطبا ىف ىناثلا هجولاو » 2. : ىاعئاوباماحمالا لق

 ٠ هلوق رخآ ىلا « ضيوعتلاب ملألا

 هتم نسحي زعو لج ىرابلا :٠ فومم نب كوب ىغملالاو
 دهدصقو « ةيانج هريغ ىلع انجانم ادحاو نأ ولو ٠ .مهضوعيل هدابغ ملؤي نأ

 قح ىف نسح وهو ٠ انقح ىف احيبق ناكل ؛ اضوع اهنع هضوعي نا

 اضيأ هجرخأآل حيبقلا نع هجرخي هيلع ضيوعتلا ناك ولف « ّرعو لج هللا

 + انم ردص اذا

 دامو 0000 :

 نم ملالا نسحي امئا : اولاق ناق ': لاعماوباماحمإلا لاق

 اسملع طيحيال .دبعلاو ٠ هيلع ضيوعتلا نم نكمتلاب هملعت ىلاعت هللا

 « هيلأ لوصولا ملعيال رمال املأ زجني نأ هل سيلف <« هسفن رمأ بقاوعب
 ظ 00 + هلوق رخآ ىلا

 ملعل مثالا نيضت طبتزبال .: .. فوم نير كيوبا قلل لاق
 نأ ىرت الأ : ةبقاعلا نسحب نظلا ةيلغل نسحي دق لب « هيف ةبقاعلا نسح

 ٠ املأ هسفن نع عفديل « كلذ ريغ وأ ةماجحي وأ دصفقب هسفن ملؤي دق ءرملا
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 مهليوعت لوبف « هيدل اعوطقم الو هدنع امولعم ملألا عافدنا نكي مل ناو

 ىف هسفنب لقاعلا لجرلا ثعبي كلذكو ٠ ملعلاب ضيوعتلا طابترا ىلع
 ٠١ اايوتم .مهضارعأ نولضخحيأل مهو ؛« ةحالملاو ةحالفلا ىفو قزرلا تلط

 + لصحتت الوأ مهل لصحتي لهو ٠ اهانقعو انهلآم ىت

 ىف ثلاثلا هجولا امأو » :؛ كاعئاوتاماتمإلا لاق

 هل لوصحمال لطابق + هنم مظعأ اررض هب عفدي نأ وهو ملألا نيسحت
 ٠+ هلوق رخآ ىلا ©« ىلاعت هللا مكح ىنأ

 نيسحت نأ اومعز امل ءالؤه +4 نومم نيرككوبارسغم لا لاق

 نال ؛ ةؤلاغامك هلأ ديو دل: هب هنن مظتل رهأأ يرض مقفي قوكي ىلا
 ىلع ردتقي امكف ٠ عفنلا ةمعن هل امك « عفدلا ةمعت هل زعو لج ىرابلا
 ؟ كلذ لجل ملآلا نسحي فيكف ٠ ررضلا عفد ىلع ردتقي كلذك « ماليالا
 2 راض دسأ نم ظفحتلا نم ايبص دشري نأ ىلع ردتقا نم ةلزنمب الا كلذ امو

 ىلع هلمحيف « لهس ثمد قيرط كولسب هنم هظفحي نأ ىلع رداق وهو

 اسعولب دهجلا هنم هيق غلبيو « اريثك ةقشملا نم هيف لاني بعص قيرط

 ملي نمك وأ ؟ هدض ىلع هتردق.عم,هلعاف نم اذه نسحيفأ ٠ اميظع

 ناعربي اعيمج امهو.. معطلاا ةيذل ركنآلاو ؛ معطملا هيزك امعهدحل « نيعاود
 ءربلا نم دجويام لب « ناءاودلا لضافتيالو * ةنيعم ةلع نم ةداعلا مكحب

 ظ ٠ ىتاقلاب دجيوي امهدحاب

 ليلعلا عاشبتسا ة كدش : عم عيظفلا ءاوذلاف هليلع جلاعي نأ جلاعملا دصقمف

 مييطتتم) ةذلتسيو ليلعلا هعيستسد ناك قذلا غاودلا نع هضارعاو ع« كل

 ى .٠ هنم نسح- ريع هناف كلذ لعف نمو



 + ملاأالا نا : ميهنم لاق نمو » 4 كاعلاوباماتمالا ىق

 ء.قف غ ريدغلا را ينابيع شح مح تحسي نمحيال

 ضيوعتلا ضرف عم اوداز « مزال كلذ نأ اوأرو « هيلع ضيوعتلاب ماليالا

 سصخشب رارضألا نال طوقسلا ةياهت ىف اذهو ٠ ملؤملا مالياي ملؤملا ريغ

 نع عفدي نأ ىلع رداق زعو لج هللاو اميسال ٠ جرت قنا ومشت رداع

 2 زابقغالاب ذثغ  هقك دصق ام لعفل ريغلا قفودو ملألا اذه

 ةيدنسلاا ق1 ان :٠ تفقللا 3: مق ارفق يق نوكي امنا معن

 ؛ لاكن تايوقعلا ثيمس اذهلو ٠ .هريغ رابتعاو بنذملا ماليا اهيف ضاصقلاو
 ...* ةيوقعلا هيلا تهجوت ام ريغ. نع لكني .بقاعملا ريغ نأل

 لاقو [ ١08 ةرقبلا ] « ةانم ضصاصُقلا ىف مكلو » :”ىلاعت هللا لاق

 : مهل لاقي مث ©« لتقلا لقي .لتقلاب 07 وأ ( لتقلل ىفنأ لتقلا : ؟ ترعلا 3

 ةسصصب, نركز وقح ظ ع يك ملالا جرخيال رضحملا ضوغلا ناك اذا

 00 همدشك ةدوجوقا / ؛ رابتعالا
00 

 رككأ عفا

 نم نأ : "كلذ حضوي ”ىذلاو .>-- ' .: ىلاعلئاوباماتمإلا اق -
 هللقي' نأ هل نسيلف * هريقل ارابتعا )١( اصخش هماليا ىف نأ ىبن هلعأ
 ةاسيأ قداصلا دايخ ا ةدنع مولعملا رابتعالا لصحيو ٠ 0 . ضوعلا ٍمزتليو

 هيل هو ا ل تا ا للا 2
 نا أ



 رابتعالا ةأعارم جنش حا"اقاف : وؤمم نيرككوبارسعلملا لاق

 ةلزتعملا لوق' داسف لذي نيبت 1 .اهب نيقيلا ال عقو ىتلا ةروصلا هذه ىق

 «. هحيبقتو لقعلا ؛نيسحت ىلع.مهدنتع ةينبم ءارآ اهلك .هذهو ٠ اهئالطبو

 كاكتجاب ذآ « اهلك دودرلا هذه نكذ نع ةينغ ىف انك لضألا كلذ لظن اذاو
 :٠ عزفلا :لظبي :لصألا

3 
 كن رويس

 . ”.. خ# 6 ةاعاش_ هي 2
 ند تاب 5

 0 ا 0 لنصف 5

 0 الا َّق ذ لوقا 3
 رد

2 

4 2 -1 
 تح هج 2 < اع

 نييداديسغبلاا بهاذم تفلتخإب» : * كالو اماتمإلا لاق.

 مولات 0 ىلا -« :تانلا“ اها دوفع ىف ةلزتعملا نم تييرهيلاو

 هللا مآ د ةيدادغيلا دقتغا انك ْ ': ايوقم نير كوب رفلا لاق.

 هتمكحا يف نوجييالو 3  مهايندو مهنيد ئق -هدابعل.: حلصالا :لعف هيلع نحيي

 بنا قلخلا“ ءاذصنا © اولاقو + لَجتلاو .ليعاعلا» حالضلا »ىف نكميهجو
 مهردقاو ديكوقع لمكا هملع ىف نيقلقلا قلح اذلو ٠ ةمكللا بوجودشا ىلع
 نها دولخو ٠ مهل جلضآلا وهف.قوخإلاو ايندلا ىف مهي هلعفيام لكو

 - مفتافاط طيحتو اونعلي نأ مهل :حلصالا ةقسقلاو. + مهل .حلصأ ناتلا
 مكلمح:قذلا انو: كلذ,متلك- مل : ءالؤهل ؛لاقي هتاف: ه.مهلامعأ ؛نزوت دلؤج
 حلضإلاةاعارم,عالقعلا» نم دهاشتدانال_ كلذ انلعف, امنا: اولاق:ناف 5 هيلع,

 مايل عينوحلمم .ةراقو,« ضفخلابو. ةعدلاب .مهتوملصي ةراتفإ م مهديبعلا

 بيم ةداسلا ىلع اوبجوأ + مهل ليق خللسملا اذهب اوكلسب اذاوبي :مياقعلابو

 يرت اللب .ةزيثكجلاعللاو ؟هديبسي رت رطعفي لإ الصلا نم راهجيو اوكرتي جل
 ا 1 ا ذل مقينلو ظذ ةلطأ هلي مرسل ([قضصات اان 8 م ع | ا

 هر اهقلت مسج اذ هفلار ةبا قيضالات حس ةظقاسام» ةرقفملا:جلاهتإ# زن ايجس
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 ماعطلا نم هتعوج دريام معطيو بايثلا نم هيقيام سبلي ىذلا دبعلا نأ
 نم :باتصلاو ققرملا-لكأيو م .بايثلا نم فوفشلا سيبلي نأ هل حلصالا ناك"

 ملام ىلع بكاغلا. متلمح فيكف « .اذهاش كلذ اوبجوي مل اذاف ء ماعطلا
 ىف ةياغلا ىصقا .بلطظت هيلع بجيال هسفن دبعلاو :؟. ادهاش“ مكل تبثي

 ٠ هسقنل اهبلجو عفانم بلط نم هنكمت عم.« ةسفن حالصأ

 ىلع .بجي مل امئا : اولوقي نأ كلذ نع لاصفتالا نومري امبرو
 كلذ فيلكتب ريصي هنأل ٠ هريغ قح ىفو هسفن قح. ىف حلصالا لعق ديعلا
 نسلو «© ىوصقلا ةياهنلاو ىصقألا فلكي ال نأ زاجف 6 ادوهجم اذودكم

 عم هحالص مامتاو هرّيغ عفن ىلع ردتقم هنال ىلاعت ىرابلا مكح كلذك
 بصضتإاو يستلا نك ه.هل, قوصحمال'اذهور ...لجفي امي ررهلا .نع هيلاعت
 دهاشلا نيب الصاح كلذ نوكي ىتح حلصألا لعف بوجنو نم اعنام ناك ول.
 امل + عرشلا قيلاكك: نم اءىش دبعلا ىلع بجي الا. تم. بجول ٠ بكاغلاو
 : اولاق ناب كلذ نع لاصفنالا اودصق امبرو ٠ بعتلاو بصنلا نم اهب نرتقي
 . ثاقشملا نم هذهجو هدكام نلع وبري تاعاطلا تاوت نم دبعلا لائيامإ

 هيلاوأ ىلع لاؤسلا ىقييو . يلع 1 قولان دل باوثلا ميظعل

 ظ ٠ مهل امزإل

 آ د

 حلطغالا مازتلاب دبعلا : لوقت مث قامت اوُبارم اتمإلا 1
 هضب ىضقي لضفلا موز ىف ةومتركذ امو + مكلوصأ دانمف ىلع قحأ
 : الَيْزَج اناوث اهيساقي نم ىلا رجت ةقشملا ةدباكم :ناف < هومتركذ ام
 رقتيال نلاغت برلاو *ِالَجآ تاقشملا ئلع !باوثلاو الجاغ حلصآلا لصحيف
 مهدنع تاقسثملا ىلع هلامتشا 'فيلكتلا- نسحي' الو بصنب فاصتالا هيف
 هيف ام ىلع فيلكتلا ناب لوقلا مهلصا نم ناك اذاف « هانركذ امل الا

 بجي نأ مظعت د الف « ليزجلا>باوثلا:نم هيف لاني امل نسح تاقشملا نم
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 ىلع باثي ىتح هسفن حالص ىف ىوصقلا ةيافلا بلط دبعلا ىلع

 دوجو لصحتيف + باوتلا مظع تاقشملا تمظع املكو ٠ اليزج. اباوث كلذ

 كلذ اولوقي مل اذاو ٠ ةزخآلا زاد:ىف باوثلا مظعو ايندلا راد ىف حلصالا

 « ادهاش حلصألا بوجو 'لطبف « هب لوقلا مهموزل عم دابعلا قح ىف

 ىلع بئاغلا .لمح الا لالدتسالا ئف مهل قيرطال ذا ٠ ابئاغ اضيأ لطظييلف

 ٠ ةلاحمال سايقلا لطب + هسفن ىف هيلغ سبتقملا لضألا لطب !داو + دهاشلا

 د د دا

 ىنادي وهو هت هب مضتعن اممو » .ىلاعئاوتاماتمإلا لاق .
 حالص اهلعف ىف ء اهب عوطتملا تابرقلاو لفاونلا : لوقن نأ  هانركذ ام
 ْ ا + دابعلا

 برنآ بدني الو ٠ هثحو اهيلا برلا ءاعد : كلذ ققحي ىذلاو
 اهلعف نوك حضو اذاف « ءالؤه دنع )١( حلصألا ىلا الا ىلاعت

 + كلذك رمألا نكي مل اذاو مهحلصيام دابعلا ىلع بجيلق (؟) احالصا
 نم بابحتسالا ىلع هيلا بدنيام ىئلاو هيلع بجيام ىلا دبعلا لعف مسقناو
 ىلاو (") ةمكحلا ىف بجيام ىلا ىلاعت هللا لاعفا مسقنلف « باجيا ريغ

 « الضفت دعي ام

 نم ىلاكت اهلا ءاشامب 2: انوعم نب كوتا سغم ا كاد

 هللا لاعفأ اوربتعي.نأ اوكرت « مهئاوهأ داسف نم مهيلع مكحو مهلالضأ

 ٠ :دابعلا :لاسعفأب هللا لاعفأ .رابتعا: ىلا اوعراسو ء -ضعبن .اهضعب. ىلاعت
 رعو لج ,ىرابلاو. * مايركذ امك مهيلع رسكناو..؛ كلذ مهل متي مل مث
 .. اهكرات“ مالب -ىتلا:تايجلاولا اهنمق + هقيلاكت تعوكتو هرماوأ تنوبقت دق

 )١( احالض (*)5 < ط : حالضلا :2-2
 نسيت ط : ةمكحلا ىف (؟)
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 « ماسقنالا اذه تمسقنا املف + .اهلعاف ىلع ىنثي ىتلا تابودنملا اهنمو .

 ٠ تاجردلا_ عفرت تابرقلا .ةرثك نأب انملع عمو « حلاصم اهلك اهنأ عم..

 ٠ اكن لضفتف ىلاو كحاو»١ئلا ىلاعت هللا لاعفأ اومسقي نأ ةدسافلا

 .٠ دابعلا لاعفأ ىلع ىلاغت هللا لاعفأ سايق ىلا كلَذ ىف جاتحيالو

 دس.هاشلا.نيب الصق اومار ناف » . , ىلاعملا اوباءاتمإلا لاق
 » هاقمدق اهب انبجل 10 هانركذ امب 0

 نيزمألا نيب اولصف. نا مهنآل 1 5 نغمطلا لاو

 تاقشلا نأف مهيلع هريآ ”ةئاق 7 ”تاقلتكاب نه كلذ: توجو ئف نوكب ناك امي.
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 0 : ةمائقلا موي اباوك مهديرت

 برلا ميمإ) امج: لوياق )تاو »  .كاعئاوزاماتمإلا لاق ..
 عسقوو اخالص كلذ ماع هنال +. بابحتسالاو باجيالا .ىلا.ماكحألا ىباعت

 5 ىلاصعت - هللا ردقف ٠ ِ فيفنلاو ةعدلا ىلا انهت « فيلكتلا ءابعأ

 ش 8 .< حلصالا وه ام.
 ميم" "ع مخ

 ههب ود بيعت : 2ك 1 ”٠ يعيب ام 2 0 7 22 ترو دعنا 6 33 2 - هيدا ود 25 #1

 مهران تغا هاما < يلوم افلا ونمت 0 ىف نأ: 58 انوقغأو
5 00 0 1 0000-0 

 ان - 0-5 25 1١ --

 10 0 اي اهنا 99
 2 لصالا نم طقس : ريسفملا لاق (؟)
 : + >> :مإ لصألا نم طقس : مامالا لاق (*)

 وا



 ماع دق زعو لج قرابلا نآل ؛ هل هجو الف ىلاعت هللا مولعم ىف عقو امع

 هللأ ةمرتخا ول « هتايآب .بذكملا ىلاعت هللا ءالآل دحاجلا ىغاطلا رفاكلا نأ

 يللا دق نيل علا قا اجنو.زاقل « هيلع فينكتلا هجوت لبق

 كرت هي لوقلا ىف : ىدلا اذه عم اولاق الهق ٠ هاقبا هنكل + همرتخم نأ

 بجاو حالص ىه ىذلا لفنلا لعف نا زعو لج:هللا دنع مولعملا رابتعا

 تافتلالا عقي مل امك زعو لج. هللا مولعم ىف عقوام ىلا :تافتلا ريغ نم

 هجوجيم مل كلذ لبق يتخا:ؤلو -ةهلقح لثكا اذا رقكي هنأ | خلع نميف

 مب نشطت وتل 1 دل ا يل هوي 7“ ٠ 'بافع هيلع

 نقوم

 نا ءالؤه ىلع هعقوم مظعي اممو >-: . .. كلاعئاوتارماتمإلا لاق. :
 ٠ تارورنقلا ذحج ىف مكطرو « هللا ىلع حلضألا بوجوب مكؤاضق : لوقن

 ىلا رافكلا راصو « ةلمع ىرشالك قوطؤو هلجأ غلب اذا”باتكلا نأ كلذو

 ىانف + ةديع ”حلصي نا برلل نأ ءالؤه مغزو + -)١( رانلا ئف دولخلا

 الدب موقزلا ةاطاعمو مهدولْج غطقتو مهدولخ ىنف رانلا باحصال خلص

 نوكلا نم -مهل حلصأ كلذ :-!ولاق- ناف * موتحملا قيحرلاو ليتسلملا نم

 ' 1 لاو ماك هني قاطو جا

 اثق : دعب راد الا 1 دق # ةدومم نيركبوبأ غلا لاق

 : ايهيلَع نوكتب ضاوعأل ايندلا ىف مالآلا. اونسحتسإ ناو مهو.٠ ةرخآلا

 نيلع ٍاضاوعأ نوبقتري نيذبا رانلا ,لهأ مالآ نوحلصتسيو نوتسحتسيا فقيكف

 تارورضلا "اودحح امك ءالؤ ا مس مهعاجوأ هنم الادناو مهمالآ

 كلذكق , + نانجللا ىف. .دولخلا نيم .حلصا رانلا يف. دواخلا نأ .اوايبنإ ئف
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 خدي" اك ب دحوم ضع

اك: : هذي 5-5 نإ يلام برأ ُىلَعَو ٠ اثنا ىف 6
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 > ب | ةيس ا
 ضماشب عر ياس ة اظايقم 3م هديلم ةكملا 83 < هم فقل 1

 اذ 0



 لها ركذ دعب 'لوقي ىلاعتو .كرابت-هنألا ؛ هونذكو 'ىلاعت هللا لوق'اوفلاخ
 / ؟4 ناقرفلا 1 « ذايقم نسحأو ارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باحصأ » : راتلا

 تي ش

 ىف هللا مهدلخي امنا : .اولاق ناو :. لاعئاوباماتمإلا لاق
 . هنع اوهن امل اوداعل ؛ مهذقنأ ول هنأب هنم املع ؛« ميلألا باذعلا

 مهام ىلع مهريرفتف ٠. هيلع نوسبالم, مهام ىلع باقع .ديزم اوبجوتساو
 « باذعلا نم هيلع ىبري امل مهضيرعت نم مهل حلصأ هيف

 هب تاس وأ هواجس وصب هيسووسيسأ
 اوداعل مهذقنأ ول هنأ مهب زعو لج هللا ملع * اوربتعي الأ مهقح .نم ناكذ

 نمز هلبق مهتيمي. نإ ىلع اراك ناك زعوب لج ىرابلا نا مك . هنع اوهن امل
 باوثب ءازج راد ىه امنا ةرخآلا راذلا نا مث + مهلوقغ.بلسي وأ فيلكتلا
 . ةعاط ءاضتقا الو فيلكت راد تسيلو © باقع وأ

 : اولاق اله « رفكي هنأ, هللا ملع نم فيلكت خلصألا نا : اولاق امكو

 نم داقنالا- ىف ام عم اميسال ؟ حلصا دوعي-هنأ هللا :ملع نمم ةاقتألا نا
 . ةقشملاو بعتلا نم فيلكتلا ىفو ٠ ةحارلاو ةعدلا

 ا

 : لوقن نأ هب دبختعن )١( اممو » :نكاعئاوباماتهالا لاق
 نأ ىغبنيف هيلع مكح ونف  ةطيقير بيلا" ةلفقي ام لك ناين متمقح اذ

 نأب متمكح اذا : لوقن نأ هب دضتعن اممو 7: قه ط ةرامع(١)
 ؛ ادمحو انركش هلافعأ نم ءىت ىلع بجوتسي ال « ؛ ىلاعت برلأ هلعقي ام لك
 ٠ ةرخاألا رادلا ىف ادمح. هقحتسم يملا باوثلا لاصيأب بجحوتسي أل امك

 ٠ ردن ةداح يحتسب :: ايجتاو ىدؤي نم ناب ىفقي مهمايق ىلتع لقعلا ذا
 ع "5+ ص. 31 « امزال انبذ وأ ةعيدو دري قىذلاك
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 امك دمح الو اركش هلامعأ نم ءىت ىلع بجوتسي"ال ىلاعت برلا نأب اوضقت
 ٠ ةريخآلا راعلا ىف ادمح هقحتسغم ىلا باوثلا لاصياب بجوتسيال
 « اركش هيلع ق قحتسيال ابجاو ىدؤي نم ناب ىضقي مهسايق ىلع لقعلا ذأ

 « امزال انيد وأ ةعيدو دري ىذلاك

 قراسجلا نآلل مهل مزال اذه ': ادومم نبركيوبا سقم لا لا3'

 د عب الكا قوام القبول واط يريدلاو يس لق دز ومورإاب
 اذهلف ٠ ةمكحلا قيرط نع اجيراخ كلذ ناكل « هلعفي مل ولام لعف امنا وهو
 اهولخد امئا مهنأل ٠ ةنجلا ئف ل اركش مهيلع بجيال دابعلا نأ : اولاق
 ٠ مهلامغا ىلع مهئازجو .مهناوث مهتيفوت نم ىلاعت هللا ىلع بجي امب

 1 ظ

 ٠ ضوع باوشلا : اولاق ناف » .ىلاعئ اوبارتاتمإلا لاق
 : انلق + ةمعنلاب ءادتبالا كلذك سيلو +٠ .ضوع :ضوعلا .ىلع )١1( سيلو
 هش « هومتركذ اميف امهقارتفا رثؤي مل متحلاو بوجولا ىفايوتسا اذا
 ليسيوعتلا لافبا + باوثلل لئاقم وهو « معنلا نم ضوع دبعلا ركش

 « هجو لك نم هوركذ ام ىلع

 ايجاو (7) باوتلا ناك نا بوم نيركبوباسفملا لاق

 دحأو قحتسيال نأ٠:بجو « .ابجاو اضيأ ةمعنلاب ,ءادتبالا ناكو «' هللا ىلع

 ل ا بن ساس كلذ عم:بجي :ناكو.« :اضوع .امهنم

 ظ + ركش بجاولا

 نكي ملف « ماعنالا نع ضوع ركشلا نأب باوخلا نع ضوعلا عقر مث

 ل طقس ؛ نوع وعلا ىلع سقط 01
 خ : باوثلا .نا :(؟)

00 



 وه ىذلا « دبعلا ىلع ركشلا بوجوب مهيلع لطبي * ضوع ضوعل | ىلع

 وه ىذلا نأ دعبي مل اذاف 1 باوكلا هيلع بجو ذكو . ماعنالا نم نضوع

 ىلع اضِيأ اوبجويلف « .ماعئالا نع ضوع وه ىذلا ؛ ركشلا نع نشوع

 ا وول تحتل + اضوع ؛ ركشلا نع ضوع وه ىذلا باوثلا

 ٠ كلذ

00000 

 « نييدادغبلا طبخ هيف رثك اممو » : كاع م اوباماتمإلا لاق

 « ايندلا ىف حلصالا لعف ىلاعت هللا ىلع مكبجوأ دق : مهل ليق نأ

 هنوطبضت ردق ىاف « تاذللا ىف ىهانتت ال -. ىلاعت ب ىرابلا تارودقمو

 ,نم غلبم لكو 3 تارودقملل ةياهن الو تاذلل رصح ألو 4 حلصالا ىف

 ددعلا .قح ىف حلضألا ردقتب اولاق .ناف : ناكمالا نم ددزم هيلعذ نايحالا

 ةزجان عفانم تاذللا + انلق ٠ هيغطي هيلع ديزملا نأ ىلاعت ىرابلا ملع امب
 رخآ ىلا « ىغتسا هآر نأ ىغطيس ديعلا نأب ملاعلا ىلع .لوغم الو

 ٠ . هلوق

 لحج ئىراجلا# قأ" انعلح كقا“ ة دبومم نيركيوبا غلا لاق

 نلف هيلع.بجيو الفا + :تاككللا نم ىقانتنلل امي ةقردق: قاعقق كو

 اهفاعضأ ىلع رداق هناف ؛. اهنم ةنكمم ةذل لكف « ايتدلا ىق هدبعل حلضألا

 ةيفرتلا نم هتافام نأ انملع « اهفره ذاجر:انيأر اذاف ٠ ايفاعضأ فاعضأو

 :اهعابَرو اهنيع .لاؤمألا: نم .انكمم ”ةانيآر..نا: كلذكو +. مثم.هلان امم :رككا
 اهاج لوخ نا كلذكو ٠ رثكأ هتاف ىذلا نأ انملع ٠ اهلوخو اهديبعو
 ىذلا نا : لاقي.فيكف رثكا هتاف ىذلا نأ انملع « ايندلا نم انكمتو

 ءيقاتمو ةَمج. .ةريثك حلاصم هتتاف دقو ع( هل حلضآلا وه ةدبعي هللا لعق

 ملع امي « هدبع حلصأ امنا زعو لج هللا نأ نم هب اورذتعا امو ؟ ةزجان

 رمآلا نأ نم هاتررق:ام: ء-مهل رذعب سيل « كلذ هاغطأل هيلع داز ول هنأ
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 "نإ « فيلكتلا غلبم غلب اذا رفكي هنأ ملع نم ىلع بجؤل « كلذك ناك ول
 ,مزتخي نأ هيلع بجي ناك كلذكف ٠ رقاك دجويال ىتح « كلذ لبق هتيمي
 مل املو ٠ قساف دجوي ال ئتح « دعب قسفي هنأ ملغ نم غولبلا ليف
 :مم ءىش ىف ربتعيال كلذكف + هانركذ امم ءىش ىف هللا ملع اوربتعي
 > ٠ ءالؤه معز اميق هوركذ

 .ةبؤجوب الا هنم حالصلا اولبقي ملف هللا ىلع اوارجت ةلزتعملا نأ مق
 اولعجي ملو انيعتم ابجاو الآ ةرخآلا ىف هباوث اولبقي مل كلذكو ٠ هيلع
 :كللذ اولعج نكل ؛ الضفت ةرخآلاو ايندلا ىف زعو لج هللا ماعنا نم ااكيش
 ع هقلخ ئف هللا نوكراشي ةرات مهناف « مهباد اذهو ٠ نيعتف قح ءادآ
 ةراتقو « )١( ماسجألا هللا قلخي امك مهلاعفا نوقظي مهنأ نومعزيف
 بقلخو تاعاطلا لعف ناق « ثلا لاعفأ نم" لضفأ ٠ .مهلاعفأ نا : : نولوقي
 ,نانتما نم هللا هلعف ام لك نا نولوقي ةراتو ٠ ماسج-ألاقلخت نم لضفأ
 . الامجأ انب هلزنا دلو الضفت هلغفي مل *: اقل هيلع بجآو ةناق "+ ناضخناو
 ,نع جورخو « (؟) ةيبوبرملا ىف ىف حدقو ؛ ةيهلألاب ءارزأ مهنم اذهل ناكو
 ضيوفتل انرودص حرشو قحلل اناده قذلا هلل دمحلاف ٠ لا 5
 لوقو زيزعلا 'هناتكب ناميالاو « هيلا اهميلستو ىلاعت هللا ىلا رومألا
 :( ةريخلا مهل نابكام 2 ١ راتخيو ءاشي اه قلخي كبرو » : العو لج
 ش [ 58 صصقلا ]

 :بجاو.الأ انحضوأاو <« هحيبقتو لقعلا نيسحت مهانعتمو لوألا لصألا. قلع

  0١اناكوأ هللا نود نم نودبعت امنا » : ىلاعت هللا لوق : مهليلد 4

 توتا فل قع 1 21 1



 نع انيرضأ نحن ناو ٠ مهمارم نع مهدص كلذ ىفف ٠ ىلاعت هللا ىئلغ

 فيلكتلا دعب متبجوأ دق : كلذ دعب مهل انلق « هلدج هميلست انردقو كلذ

 .« مونيب لصف ىأو ؟ ايندلا رمأ ىف حلصالامتبجوأ الهف ٠ نيدلا ىف حلصألا

 لوقلا رخآ ىلا

 امل ةلزتعملا نم نويرصبلا 2: وهم ع
 اوبجوأو اينذلا 0 َ حلالا ٌبوجو :داقتعا ىف نييدادغبلا اوفلاخ

 اهنا متنأ : مهل ليقف ؟ امهنيب لضفلا نع اولكسآ ؛ نيدلا رمأ ىف حلصألا

 « دهاشلاو بئاغلا نيب عمجلا ىلع مكدصاقمو مكئاحنا عيمج ىف نولوعت

 قارمب « ةرارخ ةيدوأو ةيذع اراحب كلمي كولملا نم اكلم نأ ملعت دقو

 كلذ نم ةعرجو ع هشطع غلبملا لك هب غلبو هادص هي حرب دق نآمظ هنم

 كاملا نم نسحيال هنأ ملعن نحتو ٠ ةأمظ ىورتو هتلغ عتنت دوربلا ءاملا

 حبقي مل ناو .« ىرلا كلذ نيبو هنيب لوحيو برشملا كلذ نع هيلخي نأ

 ملعن نحو ٠ لقعلا ىف حيبق الف « نونسحملا نوحبقملا اهيا « مكدنع كلذ

 ةفرغ نم. لقأ ىلاعت هللا تارودقم ىلا ةفاضالاب اهلك ايندلا حلاضم نأ

 : اهل دوجولا لصح دق ةيهانتم كلت ناف و راحبلا ىلا ةفاضالاب + عام

 بقتري ام ع ةدوجوم اهنم زعو لج هللا تارودقمو ددعلا هرصحق

 ٠ كلذل' ةياهنلا هنع ىغتنتق < هدوحو

 « داخني هردص عزئأو + ىجش .هبلق. الم امير اهنه دحاولا نا

 نع ىلاعتيو سدقتي هئاحبس ىزابلاو + ءام ةعرج لذيب ررضتي وهف

 نييَرِصِبلا دنع ايندلا ىف حلضالا لعف ةيلع بجو الهف + ررتغلا لويق
 مهل حلصآلا نأ نم هؤمعز امب انوضراغا ناف ؟ نييدادعبلا دتع بجو امك

 باوجلا قبس دقف « كلذ مهاغطأل « هيلع اوديز ول ذا + مهل لصح ام

 ٠ :هتنغ ةديس :زقع نشح -* ادهاخ ءامتا اذا - نأ : لوقن انأ مث

 مهدلخيو ةابصعلاو رافكلا. بذعي رعو لج قرابللو 3 ادهاش مولعم اذهو

 هر



 نيسحتب لوقي نه دنع حصي فيكف +٠ ةيضقنم ةيهتنم صاعم ىلع رانلا ىف

 ملحلاب ملاتي الو نيصاعلا نايصعب ررضتي ال  زعو لج - قىرابلا نأ عم
 ٠ نيدرمتملا .نع

 هيفو ٠ نييرصبلا ىب صخن اممو» + ىلاعملاوباماتمإلا لاق
 حلصأآلا فيلكتلا دعب متيجوأ دق : لوقن نأ وهو ٠ هدارفا نكمم باب حاضيا

 هلع اذاق « مئادلا باوثلل فلكملا هضيرعتل فيلكتلا متنسحو « نيدلا ىف
 هلهمأ ولو + ايجان ناكل « هملح زهاني نآ لبق تدبع مرتخا ول هنأ برلا
 فيكف « رقكو دنعل « ةرسيو رظنلا هل لهسو هردقاو هلوط .ىحرأو
 زيجتسي فيك مأ ؟ هنم كلذ ملع نمل ريخلا برلا دارأ : لاقي نأ ميقتسي
 )١( مهقحت كلذ دنعف ؟ زافل مرتخا ولو هفيلكت حلصألا : لوقي نأ بيبل
 « قياضملا مهطغضتو

 ةيكيللا لكاسملا نانتتاذه د بوُمِم نيرككفؤيارسقم لا لاق

 لالتخاو اهمزلي بارطضا نم اهل دبال « ةبهاو دعاوقو ةدساف لوضا ىلع

 انضرف ول انأ حلصالاو حالصلاب لوقلا هب لطبيام دشأ نمو ٠ اهبحصي

 ىقوتسا لجر ىتاثلاو + هكاردا لبق تام ئبيغ امهدحأ . :صاخشآ ةكالث

 هرفك ىف هتايح مايأ عطق رفاك كلاثلاو .٠ هتدابعو هللا ةعاط ىف هرمغ

 ٠ ةدرمتو

 ىنصلا باقاو « اليزح اباوق .ةتدابع ىف دهتجملا دباعلا هللا :باقاف

 مل براي : ىبصلا .لوقيف ؛ لوألا باوث نود اباوث ملحلا غلبي .مل ىذلا
 نم رثكأ هتاعاط نآل : هل هللا لوقيف ؟ دبعلا اذه باوث نع ىباوث تصقن

 ىتايح ىف تلهماو ىرمع تآاسن اله براي : ىبصلا لوقيف ٠ كتاعاط

 طا قحت )١(
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 لبق كتمرتخلا : هل هللا :لوقيف « هباوث لثم لانأو « لوألاك لمعأ ىتح

 كلذ دنعف «- مئادلا باقعلا .تققحتساو كتلهمأ ول ىناب ىملعل ككاردا

 ةبترب .عنقاف كاردالا لبق ىنتمرتخا مل براي :٠«لوقيف دلخملا رفاكلا ىداني

 بوجو ءاعدا ةروصلا هذه عم حصي لهف ؟ باوثلا ىف ىبصلا كلذ

 د د

 اذه ىف قحب حضوت نحن اهو » ٠ ىلاعملاوتاهاتمالا لق:
 هدمأ ول هدلو نأ قيفشلا باآلا ملع اذا : لوقنف « لاتم برضب لاجملا

 ( حلضل هيلع رتق ولو « داشرلا بكنتو داسفلا رثآو ىغطل لاومألاب

 « هيدريو هيغطي هنأب هملع عم لاملاب ةدماأف ةدلو حالصتسا بألا دارأ ول

 دلاولا لاق ولو ٠ طسبلا هل نم حاصأ ريثقتلا نأ : ملعن ارطضابف

 كدوأ ميقأ نأ تدضق امنا : ةدفص نسحأو ةددع هنأ ابهو ةدلو ثمأأ ثق"

 « لقعلا بجوم نع هجورخب ءافخ ذلف ©« كلذ فالخب ىملع عم

 معو انو 2 .للقاافك اذه : ذومم نبركيونأ سقم ملا لاق

 ءآر نأ ىئعطيل ناسنالا نأ ذلك » : ىلاعت هلوقب ربخأ زعو لج ئرابلا نأ

 نايعطل ابيس نوكي دق ءانغلا نأ انل نيبف ع 7. + .قلعلا ] « ىنغتسا

 « ةورثلاب مهاوقو لاومألاب نيغاطلا دمأ دق هلالج لج ؤهو ٠ ىغاطلا
 . مهتوق نم قفرلا اوطعأو مهيلع رتق ول مهل .حلصألا نوكي ناك امبرو
 حلصألا وه راتقالا ىف هحالص نأ ملع ىذلا حلصتسملا ءانغ نا : لاقي فيكف

 ىلمحي ىذلا دهاشلا ىهو مامالا اهركذ ىتلا ةروصلاب اذه لطب اذاو ؟ هل

 لصألا دسف دق ذا « سايقلا حصيال هنأ ملغ © هيلع بئاغلا ةلزتعملا عيمج

 ٠ هيلع سيقملا

 دال ء هل رظان باآلا نوكيال امنأ 7 : كاعئاوباماحمإلا ىق

 ىلاعت برلاو « لاملا ىف هشر ول ريخلا نم هل هضرعي ام غلبمب طيحيال

 | انا
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 نيدلاب بعالت اذهو + نمآ ول باوتلا نم فلكملا هبحوتعسيام .غابمب ملاع

 ىنعي مف « هلاني ال ىنأب ملعلا عم هل مكح. ال باوثلا غلبمب ملعلا ناف

 لا هلع نانملعو ممتع دق ايوميم نيركوُيأ فلا لاق
 لج هل مولعم وهف نوكيام لكو ٠ ىهانتتال تامولعمب طيحم زعو لج

 هذا ةثم ملع دقو.« لاكلب ثلا 'هدمأ نم نأ: قيقو اذه ورقت اًذاق ءزعو

 زعو لج هللا ملع نأ كلذب نيبت « هيلع باثي اناميا نمؤيآل هئآو رفكي
 لأ ملع ىف دبعلل ةدقافال « رفاكلا اذه هلانيال هنأو نمؤملا باوك غلبمب

 ملعلاو باوثلا غلبم .نا مث « ةلاني اباوث دبعلا ديفتسي امناو « كلذب
 ءابعلا :فيلكتي نورؤمام ءايبنالا نآل « :فيلكتلا ىف هل زثأ ال ةرادقمب

 ؛ ليصفتلا ىلع هيلع نوباثي ام .عيمج .نوملعيال مهو ناميالاب مهرمأو
 نا مق « فيلكتلا باجيا ىف اطرش ليصفتب ملعلا مدع اضيأ سيلف

 ١١ اوعدي نأ فيلكتلا غلبم غلبي مل نمم نسحل 2« اريخ ناك ول فيلكتلا

 :ناحبس هللا ىلا بغري نآ ديعلا قح ذأ < رفكي ىتح هيقتي نأ ىف زعو لج

 ,ىف ديلختلا هيلع قحتسي رفك ىف حالص ىأو « هل حلصألا وه اميف

 ٠ مهدعاوق مارخناو ءالؤه لاوفأ داسف نيبي كلذ لكو ؟ رانلا

 نأ < نييرصبلا هب بطاخن اممو » + ىلاعماوئاماتمالا لاق

 ىف ضرغ ىاف « باوثلا لثمب لضفتلا ىلع رداق ىلاعت برلا : لوقن

 ىلاعت برلا فتي ال : اولاق ناف ؟ ءالبلاو !قاشملاو ىولبال دابعلا ضيرعت
 « هي ذاضفتم ىلاعت بزلا ناكل كلذ .اثردق ول اناف < كلذ ىلع رادتقالاب

 ٠ :هلوث رخآ ىلا

 5 : يم 3 5 ا 3
 هةمعسم قىرابلا نأ انملع أمل :؛ ل ل نجل نيركبوباًرسغملا لاَق

 : هلل دابعلا ضرع الهف « هفاعضاب لب « باوثلا لثمب لضفتلا ىلع رداق
 اجيراخ كلذ نا ةلزتعملا لوقو ؟ مهلقثي ادبعتو مهقشي افيلكت مهمزلي ملو
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 ىلا مهضرعتو ىلاعت هللا تارودقم ىهانتب مهتم .لوق « هتارودقم نع
 : لوقي نم لوق هب ادتبملا :ليضفتلا نم غوسأ بجاولا باوثلا نأ مهلوق'

 لضف لؤوبق نم فكنتسي ئذلا نمو ٠ اهتلزتم ةيدوبعلا لزنأ الو هردق هللا
 ؟ ىلاعت هللا

 ٠ فيلكتلا اءادتباب لضفتم برلا نا : نولوقي ةلزتعملا نم نويرصيبلاو

 ؟ فيلكت نود باوثلاب الضفتم زعو لجن وكي نأ اذه ىلع اوزاجأ الهو
 « اهيلع .مهدعاوق اونب ىتلا دهاشلا ةاعارمل اكرت هلك كلذ ىف نا مث

 نيكمتلا ةياغ هنكمو لجر ىلع لضفتلا ادتبا ول اتم دجاولا نأ ءادتنان ال

 ةأاقوو اريجأ كلذ دعب رجاتسا مث.« هيلا ةعيتصلا فوو هتزئاج لزجاو

 يىلوأ هيلع لضفتملاف « هتمدخ ىف هدهجو هلمع ىف هتقثم دعب هرجأ

 دعب هفات رزن هتمدخ نم ضوع ىذلا كلذ نم ةناكملاب رذجاو ةوطخلاب

 ٠ نيميلا دكو نيبجلا قرع
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 فطللا ىف لوقلا

 لعفلا وه ةلزتعملا دنع فطللا » .ىلائاوُبارتاتمالا لاق

 رخآ ىلا « كلذ صصختي الو هدنع عيطي دبعلا نأ ىلاعت برلا ملع ىذلا

 ٠ هلوق

 1 / 2 ومع 2
 نودبعي اولازي مل ءالؤه :٠ أدومم نبركوبا سفملا لاو

 ىف فطللان اف ٠ ةغللا ىف فطللا ريبعت ىلا كلذ مهادآ ىتح دكاقعلا

 هلب' عامسأ نم فطللاو ٠ ةلبزح ةحتمو ةروفوم ةمعن ىلع قطن امنأ ةغللا

 ىلا فطللا اوفاضأ امك ءالؤهو « :هدابعب هقفرو هماعتا ةعض ىلع لن

 قحتسي ئذلا رفكلا ىف ةمعث ىأاو « رفكلا ىلا هوفاضا كلذك « ناميأالا

 ءارور



 رزدقل نق سيل: !اولاك مهق4 لغو لم لآ تاروققم هلا ويقل كفن عم
 . ...مهلوق نع هللا ىلاعت ب ًاوتنمآ .ةرقكلاب هلعف ول فظل هللا

 دع دع

 : مهدنع فطللاف .قحلا لهآ امأو » 5 نلاعئاوتاماتمالا 3

 « ادبأ ىلاعت هلل رودقم كلذو ٠ ةعاطلا ىلع ةردق قلخ

 دي ارمني علا كنف لوفي نيكو يقل أف
 ٠ ةعاطلا نوكت اهب « ةعاطلا ىلع ةردقلا نآل هتلزنم هولزنأو هعضوم
 ةاجتلا هج لانك قايضيكلاو ةللمعا .نوكت دقو اتامبا نوكيا دق ةغاطلاو
 يقي نق ١ نجلا سرق ةئلكلا .كاطددلا ايم لاك لاطعالااو ب ناقللا زم
 ةردسق تقلخي 1ة1ور + :ةعالطلا :ةردقأ قلخن ىلا كقورسلا كلتا ىف: ةمعقلا
 : نودقملل ةردقلا ةئراقم نم: مزل 11. + ةعاطلا تدجوب ةعاطلا

 عقي هنأ متلق الهق ؟ نيدلا ىف فطللا متبجوأ مل : ةلزتعملل لاقي مث
 فاطلاآلا عطقو « تاقشملا مظعل نيفلكملل اضيرعتو ةنحملل اميظعت فطللا

 مهدنع عجر اذا .فطللا نآل مهيلع هجوتم اذهو لّزِجآلا باوثلل ضيرعت
 الهف « هب نرتفتف رودقملا لصحت ىتلا ةعاطلا ىلع ةزدقلا سيل لعف ىلا
 اهدوجو ناك الهو ؟ لزجألا باروثلل ضرعملا وه فاطلألا عطق ناك

 ؟ ةنحملل ابجوم

 نأ باوجلاف ٠ اونمُؤي نأ فطللابو فيلكتلاب ضرغلا : اولاق ناف

 ؛ ملاع ريغ وأ اهب ملاع نم ردصت نأ ولختال ضارغألا : لاقي
 ؛ ليلدلا ىف رظتلا نم ردصي امك اهي ماع نم تردص اذاف

 لصحتي هئأ ملعي ليلدلا ىف رظانلا ,نأل « لولدملاب ملعلا

 فن



 هيلاط نمم ملع اذا زبعو لج ىرابلاو ٠ ةلاحمال لولدملاب ملعلا هل
 .. لصحياأل ديزأ ىذلاو ؟ نضرفلا اذه حصي فيكف « نمؤيال هتأ ناميالاب

 نأ هقم ركذي الف + لاملاو ةياغلاب هل. ملع ال نمم ضرغلا ردص اذا امأو

 ملع « هحيبقتو لقعلا نيسحتب ضاق ىفق اذاو ٠ اهلوصحب اناظ اهبلطتي
 .يلع فيلكتلا هجوت لبق همرتخي نأ نمؤيال هنأ هللا ملع نمم فطللا نأ

 ٠ هب فطلأو هل حلصا حيحص اذه نأ « ةلاحم ذل
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 تاوبنلا تابثا ىف لوقلا

 نارا مظغأ نم ثاوبكلا تابثا» :فاعئاوبا رماتمالا لاق“

 رد لا ىلا ©« باوبأ ةسخ ةرصحي دقتعملا ىف هنم دوصقملاو ٠ .نيدلا

 ٠ :لعقلا

 عرشلا اياضق تناك امل ٠ انومم نيركوبارىقملا لاق

 فطل « تابثالاو ىفنلا نيب ددرتم زئاجلاو + زيوجتلا اهيف لقعلا ىراصق

 : .مهيلع:ةجحلا :ةماقاو .ههيلا لسرلا لاسراب ةقفيلك ىلع قمو: ةدابعب هلا

 ردصت الو « مهنع الا دجوتال ةيفيلكتلا هاياضقو نيدلا ناك املو

 عيمج ىلع اهب ملعلاب ىتعتلا بجوو « نيدلا ىف هعقوم مظع « مهنم الا

 :٠ تدملتلا

 تاولص مهو ٠ ةمهاريلل افالخ مهثعب َروِجَي مهيلع هللا تاولص ءايبنألاو

 اهدرجمب ىوعدلاو ٠ قلخلا ىلا مهلسراو مهثعب هللا نأ نوعديمهيلع هللا

 ٠ مهقدص ىلع لدت ةلدآ نم دبالف « اهيعدم قدص ىضتقت ال

 نم. اهزيمي اهطئارش ركذو ةداعلل ةقراخلا تازجعملا ىه. ةلدالاو

 ىلع فوقولا نم اضيأ ديالو ٠ تاداعلا قراوخ نم كلذ ريغو ٠ تاماركلا

 ٠ ءايبتالا راس معي ةلك اذهوب ٠ :لؤسرلا قدص ىلع ةّزجعملا ةلالد هجو

 ىلع درلاو « ةصاخ لع دمحم انيبث ةوبنن ىف رظنلا نم اتل دبال مث
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 فرعن نأ نم انل ديال اضيأو ٠ للملا لهأ نم اهدحجو (1) اهركنآ نم

(01) 

: 
 لهم 26 دمحم مالسالا.ىبت يلع لدث تاءوبت تاروتلا ىف س

١ 

 ريدقلا هللا انأ » : مالسلا هيلع ميهاربال لاق ىلاعت هللا نأ : الوأ .
 (« ادج اريثك كرثكأو كنيبو ىثيب ىدبع لعجاف + الماك نكو ىمامأ رس

 . سانلل ةنسح. ةودق نك ىأ « الماك نكو » ىنعمو : ىتفرعم ىلا عدا ىأ « ىمامأ ريس » ىنعمو [ 35-1 ١ نيوكت

 نس ىف ذكتقو ناكو « ىمامأ رس :  ميهاربال هللا !لاق امل : ايناث
 لسن ايحي ىأ « كمامأ شيعي ليغامسا تيل ١ : ل ميهاربا لاق ٠ ةكاملا نس ىف دلو قحسا نأل ٠ ليعامسا ريغ بجني ملو ٠ نيعستلاو ةعساتلا
 شيعي ليعامسا تيل » : هش لاق املو ٠ كنيد ىلا ةوعدلاو ٠ كتعاط ىف
 ليعامسا امأو 2« هل. لاقو ؛ ةءاعد 'تاحتسا دق هناي هيلع هلها در « كمامأ
 "٠ اذح اريثك ةرثكأو ؛« ةرمثأو ؛« هكرابأ انأ اه + هيف كل تعمس دقف

 ع ٠١ + 19 نيوكت ] « ةريبك ةمأ هلعجاو « دلي اسيئر رشع ىنثأ
 قحسا كرابأس : ميهاربال لاق مالسلا هيلع قحسأ ةدالو دعيو : اثلات

 ةيراجلا نباو « لسن كل ىعدي قحساب هنآل » ليعامسا تكراب امك اضيأ
 عام“ ١؟ : ”5؟ كلت ] « كلسن هنآأل ةمأ هلعجأس اضيأ

 دقف ٠ مالسلا هيلع ىسوم نم +« قحسا لسن ىف ةكربلا تأدب : اعبار
 . ىسوم نم ملاعلا ىف أدب ؛ اكلم قحسا ىنبل لعجو ' ةاروتلا هللا ءاطعأ
 ٠ مالسلا هيلع دمحم نم أدبت مالسلا هيلع ليعامسا ةكرب نامز ءاج اذاو
 ىذلا ليكارسا لسن هللا ىفطصا دقو + هوبتلاو . ب كلملا  ؟ اهاتعم هكريلاق
 : وسيع دعيتساو قحسا نع هباين هوبنلاو كلملاب موقي قحسا نم بوقعي وه
 ٠ ةكربلا نم ليئارسا اخ

 ليكارسا ونب لاق « ءانيسروط ىف ىثوم ىلع ةاروتلا تلزن امل : اسماخ
 عمسبن نكنو كقفيرط نع افنملكيف « انملكي نأ هللا دارآ اذا : ىسومل
 كوم ىلع هللا درو[ 33:1 37٠ ره ل تومن ذاكل هللا انعم .ملكتي الو »
 هللا نأل كلذ + كل لثامم ىبن قيرط نع لبقتسملا ىف مهملكأس : هلوقب
 - ليكارتسا وني ىأر « ليئارساا ىنب ةرضحب ءانيس روط ىف ىنوم عم ملكت امل
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 ٠ كلذ لجأ نم ىسوم قيرط نع هللا مالك عامس اولضفو « ديعب نم اوفقوو اودعتزا « اوأر املو « نخدي لبجلاو قوبلا توصو قوربلاو دوعرلا -
 .نيعامسا ةكرب نال ٠ ٍرَدلَم دمحم وه ىسومل لئامملا ىبنلا اذهو : اسداس

 ملكت دقو ٠ ىموم لثم ةعيرش بحاص هلسن نم ىبت ءىجمب الا ققحتت *
 : صنلا اذه ىف هفاصوأ نع هللا

 :هل ٠ ىلثم كتوخا نم كطسو.نم ايبن كهلا برلا كل ميقي »
 اضيأ ةميظعلا رانلا هذه ئرآ الو .ىهلا برلا توص عمسأ دوعأ ال : الكاف عامتجالا موي بيروح ىف ٌكهلا برلا نم تبلطام لك بسح - نوعمست
 نم ايبن مهل ميقأ ٠ اوملكتام ىق اونسحا دق : برلاى ل لاق ٠ تومأ الكا
 . هبلاطأ انأ « ىمساب هب ملكتي ىذلا ىمالكل عمسيال ىذلا ناسنالا نأ نوكيو . هب هيصوأ ام لكي مهملكيف ٠ همق.ىف ىمالك لعجاو كلثم مهتوخا طسو
 ىبنلا هب ملكت امف ؟ برلا هب ملكتي ملى ذلا مالكلا فرعن فيك : كبلق ىف تلق ناو ٠ ىينلا كلذ توميف « ىرنخلا ةهلآ مساب ملكتي ىذلا وأ ءهب ملكتيز ١ هصوأ مل امالك ىمساب ملكتيف ىغطي ىذلا ىَبقلا 'انمآو
 ش عابإ» - ١6 : 17 ةينثت 1 « هنم فخت الف ٠ ىبنلا هب ملكت نايغطب لب + بزلا هب ملكتي مل ىذلا مالكلا وهف « رصي ملو ثدحي ملو برلا مساب

 كت « ناراق ةيرب ىف نكس » هابآ قراف امل ليعامسا نأ : اعباس
 ىسوم اهب كراب ىتلا ةكردلا ىه هذهو > : ةاروتلا بتاك لاقو [ ١ :3١

 ,قرشاو + ءانيس نم برلا ءاج : لاقف + ةتوم لبق ليكئارسا ىنب هللا لجر
 نعو « سدقلا تاوبر نم ىتأو ٠ ناراق لبج نم ًالالتو ؛« ريعس نم مهل
 ريشي [ " ١ : #8 ةينثت ] ©« كلاوقأ نم نولبقتي « كمدق دنع نوسلاج ,مهو « كدي ىف هيسيدق عيمج ٠ بعشلا بحاف ٠ مهل ةعيرش ران هنيمي
 نم «+ نازراف نم ملاعلل ىتات ةعيرش ىلا ناراف .لبحي نم لألتلاب بتاكلا
 "انا اه » : هنع ىلاعت هللا لوقل ٠ ةكرب ليعامسال نآل كلذ « لياعامسأ ىنب
 ش (« ةكرابأ

 :: انهتم.» كي دمحم مالسالا ىبت ىلع لدت تاءوبن ليجنالا ىقو - ؟
 .دعنو نشرألا ىلع موقت كالامم ةعبرأ نع ىمىنلا لايشاد ًابذت : كلوأ

 . ضرالا ىلع ىهلا كلم موقي « .مورلا ةلود ةكلمم ىهو ةعبارلا ةكلمملا
 ماب



 ءاهتنابو +« مهيلع زوجي امو مهل زوجي امو ءايبنألا ماكحأو ةوبنلا ىنعس

 ةبأب لوصفلا هذه نم دحاو لكلو . تاويئلاب ملعلا مدل لوضفلا ددط

 +: هللا ءانك نا نتاتس اه. ىلع اهم ضتقم

 3 2 د

 اذاؤو « ليللا ىّدر ىف ئرأ تنك 7» : ةعبرألا كلامملا ركذ تغب لايئاد لاق

 هوبرقف -« مايالا ميدقلا لأ ءاحو ىتأ ناَسْنا نبا لثم ةءافمسلا بحس عم.

 ممالاو بوعشلالك هل ديعتتل + اتوكلمو ادجمو اناطلس ىطعأف « همادق
 ( ضرفني الام هتوكلمو « لؤزي نل ام ىدبأ ناطلس هناطلس ٠ ةتسلألاو

 ىف هتوعد أدي .مالسلا هيلع ىئديع رهظ الو [ ١ ١8 : 7 لامناد 3

 ىتم ] 4« تاومسلا توكلم برتقا دق هنآل ٠ اوبوت » : هلوقي ليئارسا ىنب

 ةماآألا لثم وهو  لثملا اذه اهنم توكلملا اذهل ةلثمأ برضو ع زال : +

 اهذخأو «٠ لدرخ ةبح تاومسلا توكلم هبشي » :  ليهنالا ىف ةيمالسالا

 تمن ىتم نكلو ٠ روزبلا عيمج رغضأ ىهو ٠ ةلقح ىف اهعرزو ناسنا
 ىف ىواتتو ىتأت ءامسلا رويط نائىدح ةرجش ريصتو ٠ لوقبلا ربكأ ىهق
 [ 35 ها 3” : *١ ىنم ] ©« اهناصغ؟

 اوظفحاف ىننوبحت متنك نا » : هذجمالتل مالسلا هيلع ىسيع لاق : انئاك

 ىلا مكعم ثكميل + رخآ ايزعم مكيطعيف بآلا نم بلظأ انأو قاياصو
 قازلا ديد هقتب - ©« ىزعملا > ةملك عع ١6 : ؤ+ انحوي ] « ٠- دبألا.

 بئانلا اهانعمو « تيلكاراب » ةيئارنعلا ةملكلا نع ةمحرتم - ةروسكم

 « تيلكاراب » و ٠ ةوبنلاو كلملا مهدقف ىف ليئارسا ىنب ىزعيل حيسملا نع

 تدرو ةميدقلا مجارتلا ىفو « سوتيلكاراب » ةينانويلا ىف مجرتت
 «(٠ ظيلقراف 3

 ةينانويلا « سوتيلكيريب » وأ + ةيناربعلا « تيلكيريب » ةملكو

 ناركلا اهيلا راشأ ىتلا ىه ©« تيلكيريب ةملكو « دمحأ » مسا ىه

 ىنعتل « تيلكاراب » ىلا اهوقرح ىراصتلاو « دمحأ » مساب ميركلا
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 تاوبنلا زاوج تابثأ ىف

 :« تاوبنلا ةمهاربلا تركنا » ؛ ىلاعماوباماحمألا لاق 3 ا
 نم هنودقتعي ام ركذن نحنو الوسر رشي ثاعتبا اولاحاو « القع اهودحجو
 انردق دق ول : اولاق نأ هيلا اوحورتسا اممف * كوأ اهنع ىمقتتو 3 مههبش
 . هلوق رخآ ىلا « اهب اكردتسم نوكي ال وأ ء لقعلا ةيضقباكردتسم نوكينأآ نم هب ءاجام لخي مل ىبن دورو

 اذه ىف اومكحت ءالؤه : ادومم نركوبا غم لا لاق

 ناك نا لوسرلا هب ءاج ام :اولاق مهنأل « انمزليال امن انوبلاطو .مازلالا
 ءىجم ىف ةدئاف الف ٠ ةليصحت ىلا ةيافك لقعلا ىفف « لقعلا هيلا لصي امم
 «ءا ا ثودرم وهف 3 لوقعلا هدلع لدت كن ا وعاج اه ناك نآو عئارشلا

 - دعو لج  هلاعفا ىف ضارغألا رابتعا ىلع مهلوصأ ىنبت ةمهاربلاو

 اهلا ركنم ريغ « نيليلدب رما اديكأتو تاوبتلا ليلدب دكؤي نأ « هيلع لدت
 ضيا مهل ىقبني ناكف ةيلقع ةلدا هيلع لدت « لوقعملا مولعملا نأ ىرت
 ملعلا ليصحت ىلع دحاو ليلد لكتسا اذا 5 اولوقيو كلذ اوركني نأ

 « مهلوك نم كلذ حصي مل الو ٠ اثبع ةلدألا نم هاوسام. ناك « لولدملاب
 . اقبع سيل عئارشلاب .ىلقعلا مولعملا تكات نأ انملع

 تبثتو ٠ ةمهاربلا لوقت امك اهتلاحتسا ىف الو ةلزتعملا لوقتا مك - اهباجيا ف ال اهزيوجت ئف لوجت امنا تاوبنلا ىف لقعلا : لوقث مث
 ٠ اهزيوجت لقعلا بسحف ؛ امهنه الا ىقلتت الف عئارشلا ماكحل تاوينلا

 . لؤوقعلا اهلصحت ال ةدئاف تاوبنلاو عئارشنل نأ نيبت نقف

 ن1



 17-0 0 ت25

 مولعمىف عقي نأ عئنتميال اندقتعم.نم..ناك ناو : لوقن نأ انل مث

 بدتنيو « ةيلفعلا ماكحالا ىف افطل هئاعتبا ناك ثعبتا اذا ةلوسر نأ هللا

 دقو + ضرغ .نع ثاعتبالا لخي ملف « لسرلا لاسرا دنع اهل ءالقعلا

 امنا: انكلو ب قبس امك  ةغاطلا ةردق قلخ وه اندنع فطللا نأ مدقت

 لوقن اناق « انيهذم قيرطو اترظن بولسا ىف هانلخد ناو الدج هاتركذ
 .« تاداعلا مهب تقرخو اوثعب اذا مهنا كلذو ٠ ةدقاف ناسنالا تعب ف

 ؟ حيحصب سيل مأ خحيحص وهأ ٠ ةوعدا اميق رظخلا ىلا بولقلا تقعبنا

 ناكف + للاب ملعلا ىلا ىدؤلا رظنلا قكالخلا ىلع نوبجوي ءايبتألا نأ
 لج هللا نأب اننوربجت متنأ تازجعملاب ءايدنألا تأت مل ول اولوقي نأ مهل

 ملعلا دعت الا رمآلا :ةحصي ناميالا حصي الو + رظنلا انيلع بجوا زعو

 فريج مكحب تازؤعملا نكمل ١ دعيزظتلا انيلع بجي عل نحتف « رمأاب
 « بولقلل تازجعملا هيبنت هلولو < هيلا تقعبناف رظنلا ىلع مهتهنب تاداعلا

 ىف حيحض ضرغ اضيأ اذهف ٠ دعب ملعي نم ةعاطب هيلاطملا تنكمت ان

 ٠ تاويثلا

 داع د6 د ٠

 ءاج ام نأ متمعز مل : لوقن مث » ٠ىلاعئاوباءاتمإلا لاق:

 نم ىلع نوركنت مبو ؟ الطاب ناك لقعلا لولدم نكي مل اذا عي لوسرلا هب

 رخأ ىلا « بيبط ىلا ليلع مدقت ول ام ئرجم ىرجي كلذ نآ معزي

 و ءالوق

 قلخو سوفنلا ةلبج ىف ,: ابومم نيركيويارسغم ا لاق

 نوديري ءايبنألا ثاعتبا لبق نوفلكملاو ٠ ةبلطتم حلاصملا نأ: : ب ولقلا

 « حلاصملا صوصخ مهل نيعتيأل هنكل « ةلمجلا ىلع .مهسفنأل حالصلا

 « بيبطلا لأس اذا ليلعلا نأ امك « مهيلع هللا تاولص لسرلا مهل اهنيبتف

 كي ىتلا ٠ ةيودآلا نونيعيال مهنكل + ءربلاو ءافقلا هدصقم نأ ملعن اناف
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 رقتفي امكف ٠ بيبطلا اهيلا دشر ىنح « ةداعلا ىرجت امك ءربلا اهنع

 كلذك « هدولطم وه .ىذلا ءافشلا هب عقي ام نييعت ىف بيبطلا ىلا ضيرملا

 3 كسلا مهل اهينعت ىتح. « ةيورخاآلا مهماهم قئ ةالخلل نيعتيال اضيأ

2000 

 نا متمعز مل : مهل لاقيو » ١ .ىلاعئاوثاماتمإلا لاق
 ةيذغالا نييبتل لسرلا لاسرا' متزوج الهف ؟ لسرلا تاعتبا نع ىنغت لوقعلا
 أ ٠ هلوق رثخآ ىلا ©« ةيذؤملا مومسلا نع اهزيمتو « ةدودألاو

 مهلوق ىف مهنم عطاق اذه + نومم نيركجويارسغللا لاق
 ةذالكلا تادلوملانأل ؛ ةرهاظ ةنيب ةدئاف هذهو ٠ هيف ةدتافاللمرلا ثعب نأ
 رفيال ام اهنم هللا لعج امك : ناويحلاو ندعملاو .تابنلا ىه ىتلا
 ندانمملا نأ ىزت الا + هلامعتسا رضي ام اهنم قلخ كلذك « هلامعتسا
 تاتاينلاو ؛- مومسلا ىحوأ نم ناك سلك اذا وهو « بهذلا » اهفرشاو
 تايذؤم اهيف لعج ناويحلا كلذكو « دبكلا بيذي ىذلا « شيبلا » اهنم
 الهف + مومسلا ىحيوأ نم ىعفألا ةرارمو « ةيحلا » و ىعفآلا » ك
 املا مظعا نم اذهو ؟ تاكلهملا هذه زييمتل نوكعبي ءايبنألا نأ : اولاق
 لى ةيرجتلا : اولاق نأب ؛ كلذ نع كاصقنا اومار ناف « عفاانملا دشأو
 ةلهف « صوخش باهذو سوفن فلتب الا نوكتال ةبرجتنا : مهل ليق ٠ كلذ
 ؟ بطااعملاو كلاهملا كلت لسرلا لاسراب ىقو

 ع د

 انيفلأ : اولاق نا هب اوكسمت اممو » . : ىلاعئاوباماتمإلا لاق
 ٠ .هلوق رخآ ىلا » شخاوفلاب رمأي ال ميكحتا نأب انملع عم « القع ةحبقتسم رومأ ىلع المتشم مكدنع عرشلا
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 ربمألا نأ نوري ءالؤه :٠ ايومم نيركونا : :١لاؤ

 ملؤي زعو لج ىرابلا ءالؤهل لاقيف ؛« نسحب سيلو « حيبق مكاهبلا مالياب

 توجو خبقي ممل اذاف 4« مهتيميو ارزو اوبقتحي مل نيذلا لافطالاو مئاهبلا

 ”٠ هرماب اروماههدوجو: جيقي مل زعو: لج ا العق كلذ

 و ب وج نو و هللا نه ةمكح. كلذ : أولاق ناف

 نأ انداقتعاو « دلوتلا راكنا ىف انلوصأ ىلع اميسال ةمكح. اضيأ هب رمألا

 ؛ هرمأي عقوو هب ارومأم ناك ناو اذه راصف زعو لج هلل لعف هلك كلذ

 ٠ هل هلعف كلذ ناف

 دع دع د

 .تاليختىلا نوريشي امبرو » : ىلاع م اوباماتمإلا لاق ظ

 .لوقعلا هنع عدرت ام عئارشلا .ىف : نولوقيف ٠ بيبل اهلاثمأب لغاشتي هل

 ٠ هلوق رخآ ىلا عوكرلا ىف ءانحنالاك

 ؛ لوألا زارطلا نم اذه :٠ دومم نيكولا ىغملا لاو

 كلذو: اهل ىتحنفي ةلعب دبغلا نحكي زعو لج هلا نأ ملعن نأ هلعف انتل

 .ىرعتلا ىلا ةيف رطضي ارقف هرقفب كلذكو « مرسهلاو ربكلا ىف دووم

 ركني مل اذا  هفاخي رمأ نم ايزه « ةلؤزهلا ىلا ةرطضيو « رسحتلاو

 هدبعب انم دحااو هلعف ول اذه لكو ٠ هب'رمأي نأ ركني مل هلعف نم كلذ

 اهيف فرضتي هتاقولخمل هكلمي زعو“نجت ىرابلاو + امومذم امولم ناكل

 « نولاسي مهو لعفي ابمع. لاسيالا» ٠ ديريام اهيق لعفيو ءاش فيك

 ,مهلوقعغ تيلس نيذلا ننئاحملا مهيفو دينعلا دهاشن نحنو ع ؟ا» عامنتألا 3

 دعبي مل « هلعق نم ادوجوم كلذ ناك اذاف ماقساو ضارمأ ىلا مهترطضاو

 ظ ١ ٠:هب نمآلا انهما
0-33 
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 ؛ اهملعب هللا رقاتسا . ةيفخ جلاضم هيف كلذ:لك هنآ : اومعز ناف

 ىف نا : متلق دقو  انيف اهلعاف وهف « اهنم رمأ امب رمأ ناو زعو لج

 يي نعطلا ىلا هببسب اوضرحعتت كلو كلذ اودرطاف « ةيفخ حلاصم هةلاعشأ:
 تاوبنلا ٠

3 3 

 ىف نعاطملاب قلعتت هبش موقللو » ' . قاعئاوباماَتمإلا لاق
 ٠ مالكلا فيعاضت ىف اهنم مهتدمع ركذن نحنو « تازجعلا

 ,خآ ىلا « نيدضلا عامتجاك اهنايعال اهعوقو عنتمي ىتلا تاليحتسا ىلا نم سيل كلذ نأ : للملا عرشو لسرلا لاسرا زاوج ىلع ليلدلاو
 ٠ هلوق

 فيوصا ىلع عيمص اذه 2 : ابوهم نيركوبارسفم لا لاق . ١ 0 نم 9
 نييعت نا مث ٠ كلذل تاداعلا فارحنا ركني الف تالئامتم رهاوجلا نأ ىف
 « القع عنتمم ريغ مهعئارش سانلل نيبيل ةديبع نم ادبع لجو زع هللا
 حيبقتلا انلظبأ دق اناف « هنيسحتو لقعلا حيبفت ةهج نم عشام هعنم ناك

 ذأ « مهدنع ٌضحملا ررضلاو ملظلا حبقي امك حيقي امم. لسرلا لاو أ
 :يبنتلا ىف ءايبتألا دعب رثأآ انمدق دقو ٠ ءالقعلا ةدنع نمؤي افظل .ثاعبنالا نوك هللا مولعم ىف عقي نأ عنتميال ذا « ريغلاب قلعتي رمأب هحبق قلعتي ل

 تازجعملا : اهتوبث ىف عطاقلاو ٠ تاوبتنلا زاوج- ىف عطاق هلك اذهف
 تاوبنلا تتبت 3 هللا. ءاسش .نأ اهماكحأو افطاوورش ئتايام ىلع
 . اهركتم ىلع اذر ىوقأ كلذ ناك « .تازجعللاب

 ل



 لغضف

 اهطئارشو تازجعملا ىف لوقلا

 ةذوخام ةزجعملا نا : الوأاوملعا » .ى“ !اوناماتمالا ىق ظ

 0 زوجحتلاو ةراعتسالاو عسوتلا ىلع ةَعَقاش ةرابع ىهو « زحعلا نم الفلا

 هلوق رخآ ىلا

 ةذعت فا زوجشلا قو : ابومم نيركجوبأ فم ا لاق

 : نيهجو نم ةظفللا

 قلاخ وه امنا زجعملا نآ اندلع .دفو ٠ اهيلا لعفلا دانسأ : امههدحأ

 ٠ وه الا لعافال ذا زعو لج ىرابلا وهو : زجعلا.

 ,روجعملا نراقي ناب همكح قيسام ىلع زجعلا نأ : ىناقلا هجولاو

 اسميف قبس دقو «© رودقملا نراقت نأ ةقداحلا ةردقلا مكحح نأ امك «© هتنع

 ىنعم ذأ « اقندق هنوك حصيال نأو « اثداح ذلأ نوكيدل رجعلا نا قفص.

 ليحتسي لعفلاو ٠ نكمملا لعفلا عوقو نم عنمت ةفص نأ : هتقيقحو زجعلا

 ٠ الزأ هعوقو:

 ةعللا ىق ايفيقح. اهظفل ناك ول ةزجعملا نأ : هلك اذه: نه نيبتف

 تدجو ولو « ةضراعملا دوجو ىضتقت تناك اهنأل « اهتاذواهتقيقح تلطبلا

 ٠ ةضراعملا مدع اهطئارش نم ذا « ةزجعملا تلطب ةضراعملا

 نوملكتملاو « لعفلا عانتما ىلع زجعلا نوقلطي روهمجلا نأ : ملعاو

 نوقلطي نيملكتملا نأ امك ٠ هنع زوجعملا رجعلا نراق اذا هنوقلطي امئاا

 هنع ربعي ىذلا وه اذهو ٠ هب سيلام ىلع دقتعملا داقتعا ىلع لهجلا

 نع لهجلاب نوريتعي روهمجلاو + لاحلا قيرط ىلع لهجلاب نويعطنملا

 ٠ بلسلا قيرط نع لهجلاب نويقطنملا هنع ربعي ىذلا وهو + ملعلا مدخ

 ني



 اب ةزجعملا نا اوملعا م » 2... مىغلاوتاماتمإلا لاق
 زوجي الف « ىلاعت هلل العف نوكت نأ اهنم * (1) اهب ةطاحالا نيعتت فاصوأ

 ٠ هلوق رخآ ىلا « ةميدق هفص ةزجمعملا نوكت نأ

 هلق نوكت 3أ) كيلحللا مكح : بومم نيركبويا نقلا لاق

 « اليلد نكي مل لولاملاب ضاصتخالا عقي مل اذاف ٠ هلولدمب صاصتخا
 « اهريغ ىف اهمكحك هنم اهمكحف « ىبنلاب اهل صاصتخا ال ةميدقلا ةفصلاو
 ع لجو زع هلل داعف نؤكت نأ بجو « ةميدق نوكت .نأ حصي مل اذاف
 لوق ةلزنم لزنتي لعفلا كلذ مث ٠ ثودحلاو مدقلا نيب ةطساو ال ذا
 نيبت ىتايس ام ىلع « ىدبع قدص » : لوسرلا هلسرأ نمل ىلاعت هللا
 ٠ قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد هجو

 د د د

 نوكي نأ زوجي له : ليق ناف » .  ىىئاوناماحمإلا لاق
 ؟ ةزجعم ءامسلا وج ىف ىقرتلاو ءاوهلا ىف دعصتلاو ءاملا ىلع ىثملا
 تاكرحلاو تازجعملا تافص تلماكت اذا « ةزجعم كلذ ريرقت دعبيال : انلق
 ٠ هلوق رخآ ىلا « تاهجلا ىف

 نوك نا « ماما » مزتلاا+ ٠ ادوضيم نيركتوبأرسغملا لاق ١ ها ع نإ نم 5 7
 ىه تاكرحلا لاقو ٠ ضارتغالا اذه هسفن ىلع هجو .« هلل العف ةزجعملا
 هتاكرحو « .ءءاوهلا ىف هيشمب ىدحتملا ىدحت ا!ذاف ؛ رشبلا تارودقم نم
 كلذ نع ( باجأو ] ةزجعم نوكت نأ "حص فيكف ٠ هل ةبستكم ةيرايتخا
 فالخ. الو ةردقلاب الا عقت الف + ةرودقم تناك ناو تاكرحلا : لاق نأب

 ط : اهب ةطاحالا نيعتت )١(

00 

 ) داشرالا حرش 5 م



 عبقو دقف ٠ ىلاعت هلل قلخ ةثداحلا ةردقلا نأ ىف ةلزتعملا نيبو اننيب

 لعف تاكرحلا نأ ىف انيأر ىلع امأو « هب هناحبس هللا درفنا امي زاجعالا
 ثيح نم ال « هلل داعف تناك ثيح نم زاجغألا اهب اضيأ عقيف م ئلاعت هل

 ناب ةذداعلا هللا ئرجأ امنا انل ةبستكملا تاكرحلا .نأل « اانل ابسك تناك

 ةزجحملاب هديريب نأ ءاش نمل للا اهقلخف « ءاوهلا ىف الل ضرألا ىف نوكت

 ٠ ءاوهلا ىف

 اة

 : لاقو * ةوبنلا ىبت.ىعدا ول.ا» .٠ نكاعلاوباماحمالا ىو

 نم :كلذف ٠ اهبريق ةدم مايقلا ميلقألا اذه لفل ىلع فلا ىلا

 انخيش لاق-دقف ٠ لعف ءافتنا ىه لب العف ىه تساو ٠ ةرشابلا تايآلا

 ماقم مئاق وأ .قيدصتلا اهب دصقب ىلاعت لعف ةزجعملا » : كا ةهكر

 « هانركذ ام ىلا داشلو © قيدصتلا دصق هيف هةحتي < لعفلا

 عانتما هتبآ نأ :ىئينلا'ركذ املا -. : تويم نس كيوب رشغملا لاق

 نم قبس امل « رهاظلا ىف ضراعم اذهو - هؤافتنا :' لعف عانتماو - لعف

 « نسحلا ابأ خيشلا » نأ ركذو ٠ ىلاعت هلل العف نوكت نأ ديال ةزجعملا نأ

 + لعفلا ةلزتم لزني “ام وأ ىلاعت ل العف نوكت نأ ةزجعملا ىف طرتشي

 - كا ظ ٠ نضارتعالا اذه .نم ملسل

 ىضمو 8 داعف نوكت نأ الا ةزجعملا ىف .طرتشي مل (« مامالا 82 و

 ٠ هيأر ىلع اممصم كلذ ىلع

 ىه ىئذلا مايقلا عنتما اذا هنا + دوعتلاب عقو زاجعالا نأ : اولاقو

 اضيأ وه: « هلا دام ضرع :هبقعي-نأ نم دب :نكي مل“ « ناسنالل ام عضو

 ديالو « شضارعألا نع ولخي هل رهوجلا قأ
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 نوكت نأ ةزجعملا طرش نم » * لاق. نأب. هسفن ىلع .ضرتعا مث
 ئف داتعم دوعقلا نآأب كلذ نع باجأ مث « داتعم دوعقلاو ؛ ةداعلل اقراخ
 مت اوفرصني نأ مهتداع تناك ةمأ قح ىف امأو « سانلا نم دارفأ قد
 . ةلاحم ال زجعم كلذ ناف ؛ مهتداع فالخ ىلع دوعقلا اومزل مهنأ

 هلثمي 'دصقي هللا لعف ةزجعملا » : لاق هنأ « حيشلا » نع زكذو
 عجار هللا قيدصصت نآل ٠ رظن هيفو « مامالا » هقلطي ام اريثكو « قيدصتلا
 ونه ىنذلا' « دصقلا هب. قلعتيال :ميدقلاو *+- ميد همالكو + همالك ىلا
 ىقابلاب ةدارالا قلعت لاحتسا اذأو 0 ددجتم ةدهتم ةدارالا نأ ٠ ةدارالا

 يذلا ميدقلاب اهقلعت ليجتسي نأ ىلوأو ىرحأف 2غ ثدحلا © هئاحيس

 م ةل لوأ د

 اهلخفي دصقي. ىلاعت هلل .لعف  ةزجعملا : لاقي نأ ةرابعلا حيحصتو
 ش ٠ ثتداح وه امب دصقلا قلعتيف « قيدصتلاب :فيرعتلا

 ة.ةراخ نوكت نأ اهطئارش نمو 2« ا (ا وبارعا - الا لاق

 حاسصصلاو رجافلاو رسلا اهيف ىوتسال ةداتعم تناك ول ذأ * ةداعأل
 . هلوق رحآ ىلا 4 حلاطلاو

 2 ٠ ري 00 : 8

 ةرجسلا ظرق ناكااللا - : كلومم نب جوبا نفك لا
 7 كنإ نايتاألا نم دحأ عنتميال داتعملا نذل )0 ةداتعمد نكت مل ضراعت هيل

 . ةضراعملا مدتمتلا « ةداعلل ةقراخ كلذل تناكق

 نالظبا [ اهب  :نوديري ةلئسا 2" تاوبنلل نوزكنملا فقرا هاجو دقو
 ىذع دجوي ام امأو - طيضني ل دكاؤقلا ,قرخ : !ولاقرنأ اهنم ٠ تازجعملا
 : ائيح نلاوتو رركث اذاو ٠ قراوخلا ليبق نع جرخي نيترم وأ ةرم رودنلا



 ؛« قراوخلا نع هجرخيو « داتعملاب هقحلد ام طبضني مل اذاو « اداتعم راص

 ٠ ةلاهج ىلا دنتسم هيق لوقلاق

 بلقو ىتوملا ءايحا نأ ملعن انأل - مهيلع دودرم ةولاق ىذلا اذهو
 نأ « كلذ ملع نمل ملعلا عقو ٠ تازجعم ةلاحمال امه « انابعث ئصعلا

 ددعلا مهل ظبضني مل ناو © هاوغد ىف قذاص هيدي ىلع :ترهظ .نم

 فوقوم اهب ىتآلا قدصب ملعلا ناك ولو « داتعملاب كلذ قحلي ىذلا

 ٠ رظنلا ناكرا.نم انكر ناكل + قراوخلاب هقحلت ىتلا دادعألا رصح ىلع

 ٠ هيف روظنملاب ملعلا حصي مل رظنلا ناكرآ نم .نكر مرخنا اذاو

 تفقو ٠ قداص هنئأاف هيلع تابآلا ةذه تريل م نأ عطقلاب انملع دقق

 مولعم هناف كلذ عمو « هددع طبضني الام ةيرورضلا تامولعملا نم دجن

 ءاملعلا نكل « رتاوتلا هب لضحي ددع لقأ طبضنياألا ىتلا رتاوتلا رابخاك

 ٠ ىرورضلا ملغلا ىلا :ىدؤي سيل ةداهشلا ىف ظرتشقملا ددعلا نأ اوأر

 اند بجوت لاوحألا نئارق اضيا كلذكو © رصختيال كلذ ىلع دازامو

 بضغأ نم بضغب انملعك نئارقلا كلتب انرتقم هاندهاش امب ةيرورض امولع

 ىلع لجخلاب :ملغلا: طبت الاانا مث « فوغ. .نم لِجَوَو لجختآ نم لجخو

 اكرلأ ةحيرقك « هتقو ىف ةارع ضرم نم.زمحت دق ذأ + لوخلا ةرمح

 ضيأ لجولا :كلذكو ٠ مدلا ناجيهك وأ « هجولا ةرمح اهبحصت ىتلا

 نم نيبت دقف ٠ ةرورضلاب همزلي دبكلا فيعضلا اذا « هترفصب ملعلا ديقتيال

 نم. اتلاعنام نوكتأال + ام مولعم ىف دادعألا راصختا مدع نأ هلك كلذ

 + هي لوقلا
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 مكلصأ نم : ةمهاربملا تلاق ناف » : كاعئاوباماتمالا ىق“

 درطت نأ ليحتسملا نم د 0 م واعجالا رودقم اهبلقو دئاوعلا قرح نأ

 * هلوق رخآ ىلا « ةداع

 04 ف



 ةّرِجعملا نوكت نأ انطرتشا ام . انومم نيركبوبارسفملا لاق
 فسح ىلع تدجوو تق رشا اذاف « "قبس اميف' ةدوجؤم ريع ةداعلل ةقراخ-
 ىعدا ول تي ىبنلا نأ : كلذ نيبيو ٠ اًيطرش تفوتسا دق ذأ ةوبنلا ةلالد لأ ظبيال كلذ دعب اهرارمتساو ٠ قيدصتلا لصح دقف + ىبنلا ىوعد
 نم ةئآ كلذ .ئف هل ن ناكل « رمتست مك « ةداعلل ةقراخ ةزجعمب ديؤي هنأ
 نع هرالا ةهج ندوب م ةداعلا قارختا ىف هقحص ةهج نم“ نيهجحو
 نالف ء ىبنلا قدص ىلع دعب دجوي ملي مث * : ردن ردات لد !ذاو ٠ بيغملا
 .. ىبنلا قيدصت ىف .ىلوأ رمتسم ردان لدي

 - تاولاوو

 كفو“ ةداعلل اقراخ ىبنلا هب ءاج ام نوك لقاعلا نقيتي فيك : اولاق نأ : كلذ ىف مههبش عظعأ نمو * . اعنا ماتمإلا لاق
 ءامكحلا هيلع علطأ ام هسفن ىف رقنتسا
 . + هلوق رخآ ىلا ؟ « تاريثاتلا

 نأ كلذ. نع 00 باجل 7 0 نب ركوب ارسغملالاق

 ءابحبا 39 4 تارورقلا ىف ككبشتلاو « هثادبلا راكنأ ىلا رجي اذهب لوقلا
 امم سيل هنا ةرورضلاي مولعم ء كلذ وحنو ةيجاصعلا بلقو ىتوملا
 يف نوكي نأ ركني لا همزلل كلذ. يعدا ول هنال ؛ صاوخلاب هيلا لصوتي
 لقعت مج + تابنلا تبكي امك تبنت هيف تاناويحلا .نوكت: نأ + ديعب عقص
 قل اذا ناستالا نوكي ىتح. « تاناويحلا نم ناسنالا لقفك اهتابن مت اذا
 راوطلا ىف ردي مل هتاو < ' كابنلا قم ماناةنالا : | ككشتي هقرعيال اصخش
 : 0 ؛ قلخلا

 ةوبنلل ايعذم نأ 3 . ءالقعلا برح نع جراح ناك كلذ زوج نمو
 13 للجيب نغو لوسهلاا ناكل « اهب ىدحتو دهعت مل ىتلا هذه نقجيب ماج

 عئادبو ؛« « ماسجألا صاوخ نم هيلع

 6 عون



 نكمآلاو بذاكلا قدصيال زعو لج هللا نال ء ةقدصم هثيآ نوكتال ىتخ هيلف

 لطبي هتيآ ىف هضراعي ضراعمب رعو لج هللا ىتأ نأ اضيأ
 بذكيو هاوعد

 , هلوق
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 نأ : ةزجعملل ةثلاثلا ةطيرشلاو ». 5 اوباماتمالا لق. ٠

 نيعتي هجواىلا مسقتتةطيرشلا ةذهو ٠ هيلع ترهظ نمىوعدقيدصتب .قلعتت

و 6 ةردفللاب رييقلا ىدخحتي نأ اهنم « « اهب ةطاحالا
 5 نوع قفو ' ىلع رهظت

 ٠ هلوق رخآ نئلا

 :: لاق اذا ىبثلا نا ةلاعمد *+ نومي نبركوب اممعملا لاق

 لذت اهناف ( لاق ام بسج ىلع تقرخنا مث : ةداٌأ هذه قرختت نا" نيا

 : لاق « اهقا رخنا ىضقتا املف « ةداع تقرخناف ثكتاول“اماو * * ةقدص ىلع

 تناك اذا ةزجعملا نآل م هقدص ىلع لدثال اهتاف“ : نكلاضر تلخ نك: ذه

 ءاعذا مدقت عم الأ « قيدصتلا ققحت حصي الق © قيدصتلا ةلؤنم لزنت

 اعد. ول .الجر نأيب كلذ لثمو.٠. .هتلاسر. ىلع ,دهاش هئآو ©« قراخلا كلذ

 ىتأ الملا اهيأ مهل لاقف ء هورضاح رثكو هسلجم لفح « كلم ةرضحب

 لوقأ نأ ىقذص ةيآو © مكعيمج ىلأ" هلْوق غلبمو ©“ مكيلا كلملا لوسر

 تلذذ لق دعقو 'كلملا ماك اذاف ٠ هتداع فالخ- ئلع دعقاو مق : .كلملل

 كلذ ملكتي نا لبق ةدعقو ماق كلما نأ ولو“: ذل قيدبفتت ىلع
 امل م ٠ مكتمل

 ال 2 1 " هل اقيدصت كلذ هلعف ناك

 هلا نوحي قاريظمتالا ١ لوقيق . يدحتي نأ نم 'دبأل يبنلا كلذكو.. 0

 :/131 رز اةيفتتت ظرف نيب سلو كل قمم فلق نق م 0 تمل

ةزجحملا توبث ىف طرش هضراعملا مدع نآل + اهلثمب دحأ ىتابي الو
 » 

 « ىبنلا نهب ظفلب نأ نع ةزجنلا ىف اضرب امتوك ليل

 ن0



 اتيبم“ ىبنلا كلذ .اهب. قطني“ نأ. نع .اهطئارش نم العف اهنوك لقتسا امك
 0 0 1 ٠ احرصمو

 ىلع ةزجعملا مدقتت الا ىدحتلا ىف طرتشت ىتلا ةوجولا نم مث
 ىذلا اذه .٠ ةيآ ترهظ دقو : لاق ول ذا « قبس امم وهو « قوعدلا
 نم .مدقت املاهنم عمتسا' الو: « هبر لاس مث« © ىنوقدصف .؛ ىتيآ هومتيأر
 ٠ ةيآلاب ىدحتلا قبس

 قودنص ىلا انرظن اذا : ليف ناف» : ىلاحل او اوبامامالا لاق

 : ةوبنلا ىعدم لاقف ٠ قم قادم ةاتكرتو ةاتلققأو « اولخ هانيفلأو

 هس انحف اآذافق ٠ ابايث قودنملا اذه نقلا نوفداصت مكنأ ىتوبن

 مدقت زوجت انك , نكن : : انلق + ةيبآ كلذ تاك « « فصو : انهك عاتملا اتيفلأو

 ٠ ةيآ بيدثلا ىلع ىئتبملا هلوق نكلو « هاوعد ىلع عاتملا كلذ عارتخإ
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 9 " 1 هاوعدل قباطم كلذو

 نصف اوه اذه .ىف: ةزجعملا .::, نومنم نيركبويارسغللا لاق . .
 زعو لج هللا ناك ناف ٠ .. قودنصلا كلذ ىف“ بايثلا .نوكل زغو لج هللا
 زعو لج هلل فئاتسم لعف قودنصلا ىف هنوك ناف : اهل هقلخا مدقت دق ناك
 ظ قدضلا ىلع البلد بِضتئيال هناف « ةدحاوةصق ىفنبيغلاب همالغا درجم امأو

 .٠ نهج زبق وو هريتف قاب ةدعاو ن6 ىف يجزم ربخأ قدصي دق ذا

 راحئتسا-زوحجي له : :ليق نافل. 20 :جتاوباماتغإلا ىق
 تن قوعدلل تقباطتو. ترخإت نا : انلق ؟ قوقل :قوعد..نع»ةزجعملا
 اذكو_اذكب ةداعلا :قارخيفا ىقدص ةيآا * . ىبنلا لوقي نا لثم قلذو ٠ ةيآ
 ناك 4 43 .ةداعلل اقراح ناكو . معو امك 0 م قو ذاف ٠  .حبصلا . تقو

 5 : 0 - ب 0 يق
 5 2 ل 0 عيص 5557 . كل رق ء جرحا 1 4 1 2 المي 3 : 1 ذك 2و ا 9
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 ةقفاوم نوكت نأ ةيآلا مكح خذ بومم نر كيوباسغملا لاق

 تناكف .« نيعم.تقو ىف نوكتس هتيآ نأ ىعدا ىذلا اذهو ٠ اهل ةلاحمال

 ٠ هقدص ىلع تلدف ٠ هاوعدل ةقفاوم تءاج دق

 : ةوبنلا ئعدم لاق ول : ليق ناف » : ىلاعئاوتاماتمإلا لاق

 ىلع « ةافولا دعب هلاقام عقو اذاف <« هبريخ تقوب ىتوم دعب ىتيآ رهظتس
 : لوقت نأ كلذ يف ىدنع هجولاف « ةداعلل اقراخ كلذ ناك هاوعد بسح

 مهفلك دقف « دعب ةيوقرم ةيآلاو ازجان « عرتشلا مازتلا سانلا فلك نا

 حص « ةيآلا روهظ تقوب اهمازتلا ىلعو ماكحألا ىلع صن ناو + اططش
 ٍقحلاو ٠ ةعئنم هجو الو « ةححصر ام عنم © نكيوبأ نقاقلا »او ٠ كلذ

 « عبتي نأ قحأ

 ةاوعد نأ 'نم مامالا هلاق ىذلا 5 ارسيغملا لاق

 لوضخ. دعب الإ اكيش هفلكي مل وهو « ةبذكم ريغ اهل ةقدصم ةيآلا تعاج
 دعب تبث امنا اقداص هنوك نأ وق رمأ نم كلذ عنم امنا ىضاقلاو ٠ ةيآلا

 نوكي ىذلا رابخبالاو « مالكلا مدع ةايحلل امداع ناك نيح تيملاو ٠ هت

 ٠ اقداص اربخم نوكي نأ نع الضف ىحب سيل نم قدصتو ٠ اقداص هب

 ايذاك هنوكيبإ تيملا فصن نأ عنمئال نحن : لوقي نأ مامالا .نكل

 6 ران حت هن" > هةقفاض هكؤكي ةفمحع دعح .ردكلا قمح انيك

.ىاجلاوُناماتمإلا لاق.
 ودم . قلعتت هوجو نمو » 

 : لوقيف ٠ ”ةويثلا ىعدم ىعدي نأ لثم ؛ ىبنلل ةبذكم زهظت الآ : ' قيدصُتلا

 اوملعا : تلاقو “ هبيذكتب هللا اهقطتأ اًذاف ٠ ىَدي هللا قطتي نأ ىقدص يآ

 0 ٠ :بابلا رخآ ىلا « هورذحاف + رتفم هنا
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 ديلا قطن نأ يف ةلاحمال : ادومم نر كبوبا غلا لاق

 .هنأل < ابذاك ىعدملا نوكي نأ بَجووُف « بيذكتلاب حرصو ةداعلا قرخ -

 تحرص مث + قارخنالا ىف هاؤعد قفو ىلع تعاجف ٠ هقدصتل اهاعدا
 . اهيف ةداعلا قارختال هبيذكت ىلع ةيآ تناكف « هبيذكتب

 هلآ ىيحي نأ ىتيأ : لاق ولو » ,ىلاعئاوتاءاتمإلا لاق .
 اذه مكبحاص * لاقو + قلزا نآسل هلو ماقف < ىلاعت هللا هامان كيلا اذه
 ىفاقلا لاق دقف ٠ اقعص رخ مث.« هحضفال .ىلاعت هللا ىنثعب دقو « ضرحتم
 رس يشوع و يهتسو

 , هكايحاي ةداعلا تقرخنا ال * نومي نيركبوُبا سغملا لاق

 ىضاقلا ىأر « اهيلع عالطالاو ةرخآلا ةئياعم دعب هبيذكتب قطن مث

 .نيح هللا هايحتلأ ىذلا نأ ىرت الأ ٠ ةوبنلا ىعدمل بذكم هلوق نأ ركب وبأ

 « هب لتقف هلتاقب فرتعا ىيج املف « .ليئارسا .ىنب ةرقب ضعبب برض
 درجمل « هلتاق هب ديق ىتح تيملا كلذ مالك مالسلا هيلع ىسوم. قدص امكف
 .ىأرو « ةوبنلا ىعدلل بذكم اذه نأ ركب وبا ىضاقلا ىار .كلذك داوعد

 هب قرخنت مل هنأل : هبذكتال ةوبنلا نعد ىحلا' اذه بيذكت نأ مامالا
 . هئايحا ئف ةيآلا تعقو امتاو ؛ كاتعم د يح قطن نال < ةداعلا

 واق بذكيال : هرخآ ىلا نياعملا نأ نم ىضاقلا همزلا امو « هتقدص دقو

 ( 4 ماعثألا ] « هنع اوهن امل اوداعل اودر ولو 7. : ىلاعت هلوق ضراعي اذه

 دعو لج هللا نأ مث « :ةرخآلا لاوهأ اؤنياغو اوبذكو اورفك ءالؤه نال
 ,نم ركني الق « مهتنياعم دعب مهرفكل اوداعل ائندلا :ىنلا ادر ولا مهنأ نبخا

 7 ةرزكلا زكاس هبذكي بك اقداص بنكي نأ اجد اذه
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 : :تازجعملا نم ةهزيمتو تامازكلا تانقاأ ىف

 ذاتسالاو + كلذ عنم ئلع ةلزتعملا تقبظأو ءايلوألا قح ئف تاداعلا. قارذنا

 ٠ مهلوق رخآ ىلأ « مُهبهاذم نم بيرق ىلا ليمي قحسا وبأ

 اسك تاب ةاضسرلاا ىذا + ايومم نب كو ارسقملا لاق

 كلذ ةحص تيبتيو / 40 تامارغلا ضراعم ىف تاداعلا | قراوخ ريوجلتا

 :' ماسقأ ةثالث ىلا“ مصقنت' ءايلوالا تافارك 1
 .٠ ساّثلا ةريضحتي حلاص ناشنا دي ىلع رهظت ةمارك“:' لوآلا مسقلا -:

 ىلاعت هللا رهِظيف ٠ .ءىرب .وهو:-.. ىنزلاب اهتلاص الخير ناسنا مهتيب ناك
 نيملسملا نمدحأ هركنيال اذهو ٠. ةمهتلا نم .هؤربي ام سائلا ةريضحب

 نوريثكو + هتعارب هللا .رهظأو اروز مهتا مالسلا هيلع فسويف باتكلا لهأ وأ

 ىدهاش نيب قرف ال ىبنلا لايتادف ٠ اذه لم مهل ثدحي نيحلاصلا نم.

 اذهو ٠ نيقسافلا' نَدلِجولأ ءارتفا نم ةئكيرب ةفيتللا نأ فرع: « روزلا

 عانمجلا .لجم" مسَقلا اذهو “٠ هرفش" نم ةقوذحملا# تاحئناحتضالا ىف“ تناك

 ش . ٠ >.ةماركلا .ظفل نم.دارملا وهو ٠ نيملسملا عيمجي نيب
 :٠ نماثللا.نع.ديعب وهو خلاص ناسنا نم:رهظت.ةمارك ::ىتاثلا مسقلاو<

 )1 ؟بطجلارقي ةيراساي »م : هنع للا ,ىضر, رمع لوقك.كلذو - عءىشب امهتم سيلو

 ذه؛نأ : .نيفانلا ةجحو ٠ نيفانلاو نيتبثملا نيب رظن لحم مسقلا اذهو

 سيول سس ويح ناسل ىلع توص امك ناطيش نم اثوص نوكي دق

 الثكمتم هسفن ناطيشلا رهظي دقو 6 ىحترتل نيتعافم ناو ئىلعلا قيشنارغلا

 < وه ملكتملا نأ سانلا نظيف « هنع ديعب وهو ملكتيو لجرلا ةروصب
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 نيبو اهثيب قرفلا حصي ؛ اهئالطببو + ةماركلا ةافن ججح لاطباب
 نم ةداعلا قارخنا زاج ول : اولاق نأ اهوركنا نيذئاو ٠ تازجعملا

 « ىبنل ةزجعم تيث ام نوكي ىتح هجو لك ىف كلذ زاجل ؛ ىلول هجو
 « اهل ةضراعم اهنأل « ىبنلا ةزجعمب :لطبي كلذو ٠ ىلول ةمارك رهظت

 تءاج ملف « هب تيتأ امه لثم دحأ ىتايال : لاقو <« .ىدحت اذا هنآل

 . اهل انالطبو ةكاوجتحم ,ىنق اطهقا كاخ ناكل ئلولا نم

 نأ ىدحتلا طرش نم سيل هنا اهنم : هوجوب مهيلع لطبي اذهو
 .٠ اهلثمب دحأ ىتايال : ىبنلأ لوقي

 .٠ هدعب رخآ ىبن ةزجعم نوكي دق ىببنل ةزجعم ناك اه نأ : ىتاثلاو

 : :لوقيو. ةادحت .نم باطخ ىف داوعد» ديقي ىبنلا -نأ اولاك .ناف

 : ؛انلق ١ ٠ هاوعد :ئف اهداص ٠ ةؤبئلا ىعدن نم لا كلذ لثمت .دحأ ىتايال

 مركملاو رتفم. الو قرخنم اهلثفب ىتايالا :..لوقيو هاوعد .ديقي اضيأ كلذك
 . ةزجعملا ىف ةحداق ةماركلا نوكت نأ كلذب لطيف « نييعتلا اذه. نع جرخي

/ 5 : 
 هل : اؤلاق نأ هب.اوجتحا اممو»  :نلاعئاوباذاتمالا لق

 رخآ ىلا « هعوقو انتقو ىف نمأن مل « ءايلوالل دئاوعلا قارخنا انزوج
 ظ ' ه هو

 سرخي وهو هنع هللا ىفر ةريره ىبأل رهظ امك ٠ ناطيشلا يلو ىلولا ع
 ا دجن ةلينق نم حيش روسيا 6 كت ييخلو 2« ةفدصلا لاونمأ

 . 46 .ىبنلا .لفق ىلع ؤرتاك ةليل
 ليجر تومي ناك كلذو ٠ تيم ىلع رهظت ةمارك : ثلاثلا مصقلاو |

 ردق امك 4 هتوم' كعب ةفارك راهظا ىلع ردقي .هتأ :سانلا دقتعيو 0 حلاص

 ال 'ماوعلا لأ هش دكتكيالا :مسقلا اذهو - نحا وهو "ه1 "ةنيارك ناهاظا> قاع

 نان+ -لؤؤقي "نمو. مسحت“ الإ: قلعتتكل“ حتوؤلاو '؛- ربقلا "ىف ىنفي مسجلا
 هباشتف كيلد*الا.”ههلوق ىلع ليلد هعم نسيل © ىنقتال اهنيغب اماسحأ

 1 - نذاحلأ ثيدح وأ
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 قارخنا نا ملعن نحن 2: ادومم نيركوبارسغم ا لاق
 .نوكي نأ زوجي امم نا : اولاقو انومزلأ ناف < قرخنتال ةدرطم تاذداعلا

 « ازيربا ابهذ ءاوطآلاو « اطيبع امد « ةلجد » بقلني نأ : ىبتل ةزجعم

 ئلع ابنم ىلول ةمارك لصح دق هنأ ىف اوككشتلف + كلذ متزوج اذاو

 كودرم هولاق ىذلا اذهو ٠ تازجعملا ةلزنم لزنتت تاماركلا نأ ىف مكلضأ

 كلذ نأب ةرورض ملع نيملاع اوناك مهناف ءايبنألا نمز ىف ناك امب مهيلع

 ظ ٠ نوكيال
 .مولعلا كلت ءالقعلا رودص نم بلس ىبنلا ثاعبنا هللا ىضق املو

 ,ىك اهعقوي وأ « ملعلا ركذت نع ابارطضاو ةلقغ اهيف لعجي ملو ةيرورفلا

 ؛ كلذ دعب انلق ٠ تاماركلا وركنم هلاق ام لطب اذاف ٠ ءالقعلا موت لاح

 هناف هللا رودقم نم ناك ام لكو زعو لج هللا تارودقم نم ىه تاماركلا

 .لد « ةزجعملل اهتضراعمل ةعئتمم ةماركلا نوك لطب ولو « هعوقو زوجي

 .لوؤسرلا قدص ىلع لدتال ةزجعملا : كلذ دعب لوقن مث « اهزاوج ىلع كلذ

 اهلوزنو ئبتلا ىؤعدب اهقلعتل لدت امناو ؛ ةيلقعلا هلدالا لدت امك اهنيعل
 تاداعلا ”1قارختا ىرجمه.:نأ :: كلذ ىلع لديو لوقلاب قيدصتلا ةلزتم

 طارشا نم اطرش نوكياف كلذكو ؛ىبن.  ةؤبث ىلغ اليلد ببقغتتيال

 قوعدمب نرتكت مل ثيحنم « ىبن ةوبن ىلع اليلد اهنم ءىش نوكيال « ةعاسلا

 زسعو لج هللا اهقلخي كلذك ىبنل اقيدصت ةزجعملا هللا قلخ امكو + عدم

 ٠ ىلول ةمارك
 2 ١

 ةماركلا نيب قرفلا أم ليق ناف » : كاعئاوئاماتمالا ىق

 ىلع ةزجعما :عوقوم .ذلا -« لقعلا زاوح ىق ناقرتفيال : انلق ؟ ةزجمعملاو

 30( !. ةوقلإ ءاعدا نود ةماركلا يس ةودنلا ىوعد, بسح

 خ نم (1)
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 ةزجعملا نأ نم مدقت امك اذه : بومم نير كوبا ىفملا لاق
 هلدألا مكح ىف امئاو ٠ اهدارطا بجي ىتح هيلقعلا ةلدآلا مكح اهمكح- سيل.

 : :ةقظحتم تاؤج ىلع اهفمم ركترال ةيعمملاو : ةيعصولا

 دع د د

 أسمي تاماركلا وتبثم لدتساو » : ىلاع اوباماتمإلا لاق

 مهل ىرج امو فوكلا باحصأ ناف ٠ عمسلا عقاوم ىف هئثرد ىلا ليبس ال
 « اعامجا - ءايبنأ اوناك امو ةهدحج ىلا ليبس ال تابآلا نم

 تالف فيكلا باحصا ثبل ٠ بوميم نيركتونارسقملا لاق
 ىلا قرطتي ام .مهيلا قرطتي وأ « اوريغتين 1 ريغ نم « اعستو نيئس ةئام.

 اونوكي ملو ةداعلل اقراخ !رمأ دعي امم « ددملا هذه ضعبب تافآ نم ماسجأ

 اهنم بجعتي ناكتايآلا نم بورضب تصخ مالسلا اهيلع ميرم كلذكو ءايبنأ
 ةهكافو ءاتشلا .ىف فيصلا ةهكاف اهدنع دجي ناكو ء هيلع هللا تاولص ايركز.

 ٠ ةيبن نكت ملو « فيضلا ىف ءاتشلا

 ثلا نأ ميرماي » : ىلاعت هللا لوقب ةيبن اهنأ ىف جتحم حتحا ناو

 ءافطصألا نآل هيف ةجح لف [ 47 نارمع لآ ] « كافطصاو كرهطو كافطصا'

 اقيفطملا نيالا "باتكلا:اتكروأ مه:» : .ىلاغق لاق - ءاينشألاب اضوصخم سيل
 تاريخلاب .قباس مهنمو « .دصتقم مهتمو «© هسفنل ملاظ مهنمق © اندابع نم

 مالسسلا هيلع ىموم مأ كلذكو ٠ ىبتب سيل هسفنل ملاظلاو [ ”؟ رطاف ]
 نأل ىسولل ةزجعم كلذ نا : لاقيال و © هب ءافخ ال ام ةرمأ ىف تمزلأ

 قراوخ نم رهظام كلذكو قبس امك  ىبنلا ىوعد مدقتتال ةزجعملا
 غ هتنطب قشو « هل ةمامغلا لالظاك .هئاغتبا لبق رشي دمحم اثيبتل تاداعلا

 همأاىلا :لقتنا مث + ةيبآ هللا دبع ىتيع نيب ناك ىلا رولا روهظو

 هب



 .ثيح- نم يي هل .تارجمم نكي ملو ٠+ ةداعلل قراخ كلذ لك 6 ةرهز

 ظ ٠ ىوعدلا ةزجغملا مدقتتال

 .قراوخلا كلت نم رهظام لك نا : لوقي نأ لكاقل حصيال كلذكو

 اهب ىدحتي نأ ةجعملا طرش نم.ذأ + رصع لك ىبتل تازجعم تناك
 هاهنأ انملع « ئدحتو ىوعد ةداعلل قراخب نرتقت مل اذاو ٠ ىبنلا

 تبث « ىوعدلا اهي نرتقت .مل نيح ةزجعم نكت مل اذاو ةزجعم نوكتال

 ءايبنألا تامارك .تاداعلا قراوخ .نوكب مكحلا هيفف « ءايبنألل تامارك اهنا

 ش ٠ تاماركلا تابكا هيفو

 .كلن نوكت ٠ ىبن هيف نكي مل ع هللا لوسر. دلوم رصغ نأ ىلع

 رابخلألا تسمو 36: ةاقع تاماّركلا تتبثف ٠ هل تازجعم قراوخلا

 ٠ ااعمس ةلوقنملا



 باب

 ٠ تازجعملا نع هزييمتو رحسلا تابثا ىف

 .٠ هيركتم ىلع درلاو ؛ .نيطايشلاو نجلا تابثا هيف ركذنو

 نمتو « تياثف رحسلا اماف » .:للاعئاوباهذاتمإلا لاق .
 ندع عمسلا دراومب ٌكستنو 3 ةهزاوجن ىلع ةلقع لدن مث 3 "لوآ ةفصن

 ٠ هلوق رخآ ىلا « هعوقو

 نقري نأ القع ركنيال رخاسلا * بوم نيركوبارسقلا لاق .
 ةلكف نك 4 تاكرجو ناوكأ كلذ نآل )2 ءامسلا وج ىف قلحيو ءاوهلا ىف

 1 ءاودعاو» هل الل ضأ كلذ قلخيف 1 : رادو اباوع زعو فيي

 : نيمسق مسقنتم رحسلا يب ا ملعاو

 . ىئارلا لايخ ىلا عجري : امهدحا
 ل ئداكلاو 0 ركفلا هل توبثال لوالاف ٠ ةقدقح نؤكي : ئناثلاو

 ءىتتلا لعفي: هنأ هيلا: ليخي ناكف ريقي هللا لوسز رحس ا[ دقف ] توب

 .ىءارتي ام : لايخلا اذه ريظنو [ 55 هلط ] « ىعست اهنأ مهرخحس نم
 ا ائيش ندخب 0 ةعاج اذا ؛< عام ةيدحل 2 0 نم تارك

 ءزملا نيب هب نوكرفي ام وجسم ةيف :١ كيروؤاو» ق ىلاعت
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 ضغبلا سحي ضغبملاو ٠ بحلا سحي بحملا نال [ *٠١ ةرفبلا ] « هجوزو

 رحسلا زيمتيو رحسلا .توبثى دع لاد وهف ةماركلا توبث ىلع لدام لكو
 ىلع“هلا رهظي ل رهسلاو + ىلوت الا نوكتال ةمازكلا نآلا - ةماركلا نع

 ىدحتلا نارتقاب ةماركلا نع ةزجعملا زيمتت امك قساف وأ رفاك ىئدي
 توبق ,دهاوسقو - قيساع ىلع ه ةنازكلاب هحارققا عاتتملاو  :ةوجعللو

 ثيدح. اهنمو )١( تورامو توراه ثيدح اهنم : ةريثك نآرقلا ىف رحسلا

 « تورامو تؤوراه: ٠ لبابب نيكلملا ىلع لزتأ امو » رسف رسفملا (1)

 مل ىقأ ٠ ىفنلاب رسف فلؤملا ريغو  تابثالاب هللا هلزنأ ىذلا ىتعمب
 ؛ رفكلا ىفني هللا نال « ناميلس رفك ام » ىلع اقطع ءىث نم هللا لزني

 ركسلا نوكي هبيلعو ٠ رحسلا .ميلعتل « نيكلملا لوزن ىفني ىلاتلابو
 ٠ ناميلس رفكام ١ : اذكه: ةيآلا ريسفت نوكيو ٠ ريثأت الو هل ةقيقحذل
 لالضالا ىف مهب مههبشل نيطايشلاب مهنع ربعملا دوهيلا ءاملع مه نورفاكلاو

 + دحأ نم املعي مل ناكلملا *  دوهيلا مَعَري امك ءىث نم لزنأ اها #
 ٠ ةنتف نحن امنا : الوقي مل امهف « املعي مل ثيحو + ٠ الزنام امهنأل

 ٠ الزت ام امهنآل اهملغي مل امهنأ هيلع بترتي ٠ نيكلملا لوزت ىفن ىأ

 . ةنتف نحف امنا : دحال الوقي مل امهف © املعي ملو الزني مل :ثيحو - ه

 نم ةفسقلا معزي. امك + هجوزو ءرملا نيب قرفي ءىث ىأ املعي مل ئلاتلابو

 دوهيلا لمعتسي دقو ٠ هبحاصب رضي مهولاو + ليكارسا ىتب ءاملع

 ام :ناسناب ام ررض ثادحا ئف مهولا
 ٠ ررضلا نوعيطتسي مهئنأ نوعديو

 « هللا نذاب الا دحآ نم هب نيراضب مهام » مهتأ ىلاعت هللا نيب دقو

 !اوناكو . دوملتلا باتك اهونمضو رحسلا ىف ايتك دوهبلا فلأ ثقاوا 3

 مهرضيام .نوملعتي » مهنأ ىلاعت هللا نييبف ملعلا بالطل رحسلا نوملعي

 نم ةلثمأ ةذهو ٠ ىلاعت هللا دنع ملعلاو ةياآلا ىنعم اذه « مهعفني الو

 : دوملتلا

 الجر .قلخي نأ هناكما ىف ناك دوملتلا ةنايد ىبسؤم دحا ناو

 ةدعاسمبتاونس ثالث هرمع . الجع ةليل لك قلخي ناكو < رخآ لتقي نأ دعب

 - [ ام ؟ ص نيردهئس 1 ٠ اعم هنم نالكأي اناكو رخآ ماخاح
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 تلزن اهنأ' ىلع نيرسفملا»قافتاؤ. + ,قلفلا ةروس.اهنمو « نوعرف ةرحبس.
 ةقاوعر تحت ةقاشمو طشم. ىف خي. هللا .لوسر مضعأ نب ديبل رحس نيخ
 : لاقف : رَخآلا ١ امهدحأ لأسف ؛ 'رخآ' كلمؤ ليربح ءاجف ناورذ رثب ىف
 لاقف ؟ ةيظ نم : لوألا هل لاقف ٠ بويطم :؛ لاقف ؟ لجرلا ىف لؤقتام

 ىبنلا زماف ناورذ رثب ىف ةفوعار تحت « ةقاشمو طشم ىف مصعأ نب ديبل
 نم رحسلا جرختساو ركبلا ىلا :بهذف هنع هللا ىذر بلاط ىبا نب ىلع هل
 قح. ةدقع' اولح املك اوناكف « دفع ةقاشملا كلت ىف ناكو .ةفوعارلا تحت
 ٠ مىربي ذقعلا تلحنا املف ؛ ملالا لع هللا لوسر نع

 عدنلا هباصاو هالجر تعوكتف رمع نب هللا دبع ربيخ .دوهي ترحسو
 ٠ هتم ىكتشي ناكو

 ٠ اهتغ' هللا ىقر ةشقاع : ةيراج ترحسو

 مهو « همكح ىف اوفلتخاو « رحسلا دوجو ىلع ءاهقفلا قفتاو
 ةلافحب مهقافتا عم ةربع الو ٠ عامجالا دقعتي مهبو ؛ دقعلاو لحلا لغأ
 : ىلاعت هللا لوقب جتحاو « رفاك ةثأب رخئاسلا ىلع مكح. نم اماف ٠ ةلزتعملا
 : ليق ناف + ارفك لتقي هناف.[ ةرقبلا 1 « رفكت ذاف ةنتف نحن امنأ »

 نالزغ ىلا مامشلاو عرقلا ليحي اضيأ تاماخاحلا دحأ ناكو ب.؟
 ا 5 317١[ ص نيردهنس ] زريعمو

 اموي رحس دقو ٠ براقع ىلا ءاملا لوحي « ىاين » ىبرلا ناكو -
 5 يعمل لإ ويك أ ع الرو نيردهنس 3 .قوسلا ىلا اهيلع .لضوو اهبكرو ةرامح اهلعجو ةارمأ ؛ ام

 رحسلا ىئطاعتي - مالمسلا هيلع  ليلخلا ميهاربا .ناكو س
 ناكو « نييدوملتلا تاماخاحلا ضعبل رجحلا اذه لصوف « ضارمألا عبيمج هتطساوب ىفشي ؛ انيمث ارجح. هقئنع ىف قلعي ناكو © هملعيو
 .: ىتوملا نوميقي هئاقفر ىقابو وه هتوقب

 اهسنمل مث + ةيح سار ةره عطق تاماخاحلا دحأ نأ لصحو ه
 كافسأ ةلمج هب اضيأ سمل دقو ٠ ىعست ةيح' ىه اذاف « روكذملا رجحلاب
 ٠ . رحسلا ةوقب :حورلا اهيف ثبدف ؛ ةحلمم

 و
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 قيكف « لامعألا- نم لفع وه امثا رحسلاو « .هللاب .لهجلا وه امنا رقكلا
 اذه لمفيال نأب. هداعلا هللا _ىرجن : انلق ؟ ارفك لامعالا نم لمع نوكي

 لتقلا ناك ناو ٠ رفاك وهف ايبن لتق نم نآب ةداعلا ىرجأ امك « نمؤم

 ؛ اراتخم منصلل دجس نم ناب ةداغلا ىرجأ امكو « لامعالا نم المع

 ءهالؤهف « قساف هنكل زفاكب سيل زحاسلا نا :' لاق نف اماو.رفاك  هئاف

 نصحملا ىئازلا لتقي امك لتقي هنأ ىري نم مهنمف « هلتق ىف نوفلتخم

 هنأاق < هب لتف ناف ةرحس ىلا رظني هنا : لاق نم مهنمو٠ ٠ ارفكال ادح

 ظ ظ ٠ لقي الف هب .لتقي مل ناو « لتقي
 نأ ىلع لدتال اهناف قساف ىدي ىلع رهظت.مل ناو ةماركملا نأ مث -

 اهبحاَص نمآل كلذك رمآلا ناك ول ذا : هللا ةنع ىلو هيدي ىلع ترهظ نم

 اوئوكيل « .رشبلا نع بقاوعلا ىوط هتمكحب زعو لج ىرابلاو ٠ بقاوعلا

 ؛ ردقلا .نيعت ةليل .ىولط زعو لج هنأ امك « ءاجرلاو فوخلا نيب نيفرصتم

 ٠ بلطلا ىف نوملسملا دهتجيل  ةعمجلا موي ىف ىتلا ةعاسلا ىؤطو

 دلع دنع

 نجلا ىف مكبهذم اونيب : ليق ناف» .ىلاعئاؤبارفاتمإلا لاق
 ؛ ةلزتعملا مظعَم مهزكنا دقو + مهتوبثب :نولئاق نحن : انلق ؟ نيطايشلاو
 « مهتانايد ةكاكرو مهتالابم ةلق ىلع « مهايا مهراكثا لدو

 دم : ابومم نيكو مسغملا لاق نمؤت ةلزتعملا نم ايجعاو ٠
 جاورأ ىهو. )١( نيطايشلاب :نمؤتالو ةرهطم جحاورا ىهو ةكئالملاب
 هي

 اف ا

 ىف ركذ هل درو دق ناطيشلا نأ ٠ نيطايشلاب فرتعت ةلزتعملا )1١(

 ملا هتوركتي ال مهو نارقلا
 هيام روش مقحم نقيا ىلع

 ل.

 ةعرذو 0 باذعو تصخم ناطنشلا ىتسم ىذا 0 ؛ لجو رع هلل تاوبأ '”لاق

 -؛ مدل دوجسلا نع ىصعإ ىذلا ناطيشلا اذه ٠ دبآلا ىلا صعق 35.ناطيشلا
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 ةمحر:نع دعب هنأ : ليقف اناطيش ىمس مل « ناطيشلا ىف فلتخاو
 : لاقيف اذه ىلع هنزوف « اهنع دعب اذا ةدلب نع لجرلا نطش لاقي « هللا
 اذه ىَلَع هنزوو © قرتحاو بضغ اذا ظيشي طاش نم ذوخلم هنأ : ليقو
 نونلا نوتبكيف ؛ لجرلا نطيشت : برعلا لوقل ىلوأ لوألا لوقلاو ٠ نالعف
 ىلع عقاو نجلاو ٠ تفذحنال ةدئاز تناك ولو ٠ لعفلا اذه فيرصت ىف
 هلوق : كلذ ىلع كلدي . ةكئالملا ىلع قاطني الو « ريغال نيطايشلا
 مقايا ءالؤها : ةكئالملل لوقي.مث ٠ اعيمج مهرشحي مويو. » : .ىئلاعت
 اوناك لب. ٠ ,مهتود نم اثيلو تنأ ٠ :كئاحبس : اولاق ؟ .نودبعي اوناك
 ناك ان ةكئالملا ىلع نجلا قلطفا ولف [ هلا 2٠ ابس ] « نجلا نودنعب
 ولع قلالي هناق' ةنجلا امأو « .مهايا .مهتدابع نح هتم مهل ةءازب اذه
 ءلاوق : ةكقالملا ىلع اهقالطنا ىلع كلدي ٠ نيطايشلا ىلعو ةكئالملا
 رافكلاو ٠ ع ١08 تافاصلا ] « ابسن ةنهلا نيبو هنيب اولعجو »> : ىلاعت
 ىلع كلديو « كلذ نع هللا ىلاعت - للا تانب ةكئالملا نأ : نولوغي
 : سانلا رودص ىف سوسوي ىئذلا ».: ىلاعت هلوق : نيطايشلا ىلع هعوقو
 نم منهج نالمال » : ىلاعت هلوقو [ 6 ح 6 سانلا ] « .صانلاو ةنجلا نم

 ؛ ذقع لاح .نيطايقلا: توبقو 2 +8:ةدجسلا 514 قيعسجلا سانلاوب ةتجلا
 ٠ َكلَذ ىف هلاحتسا ال

 « سانلا ةروس اهنم . ةيآ ام ريغ ىف مهيلع صن دق عرئلا نا مث
 مهريخست اهنمو. 2« مدآ عم سيلبا ثيدح اهنمو ' نجلا ةروس اهنمو
 , هنم اكيش وأ كلذ ركنآ نمو -.مالسلا هيلعو انيبن ىلع - ناميلسل
 + نالذخلا نم هللا انذاعا - لوسرلل قدصم ويغ نآرقلاب بذكم هئاف

 - هريغ برال هتمي ئدهلا قيرط انب كلسو

 - ريفاكلا مهتمو .ملسملاو نمؤملا .مهتمق + نيطايشلا ريغ مهو نجلا امأ
 , تلا عئارشلاب نوفلكم مهو ٠ مدأل اودجسو هللا رمأ اوعاطأ دق مهو

 ع رصمب ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم رشن باتكلا لهأو نيملسملا نيب
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 ٠ لوسرلا قدص ىلع ةزجعملا لدت هنم ىذلا هجولا ىف

 ةزجعملا نأ هللا مكدشرا - اوملعا » . ىتاعئاوُباماحمإلا ىق

 قوووغ جس رخآ ىلا « ةيلقعلا ةلدآلا ةلالد بسح )١( لوسرلا قدص ىلع لدتال

 ممقنت. ةلذألاا نأأ مدنقتا .ذق : بومم نيركبوبا ىغم لا لاق

 اهتلالد درطت ىتلا ىه ةيلقعلاف ٠ ةيعضولا ةلزنم ةلزانو ةيعضوو ةيلقع ىلا

 + ةدازاللا ىلع نضيصحخلاو ملعلا ىلح ماكحتلا ةقالذك ٠ ادت رسكتت لو

 اهعضي الأ. ءاش ولو * عضاو اهعضو ىتلا ىه ةيعضولا ةلدألاو

 دقو +٠ هجورخ ىلع ةلالد (؟) لبطلا برض عضي ىذلا ريمآلاك «٠ نكمال

 ناف < ةزجعملا ئه ىعضولا هلزنم ةلزانلاو ٠ كلذ ريغل هبرضي نأ نكمي

 دصقملاف ةداع تقرخ اذا ىنا : انل لقي ملو « انيلا مدقي ملزعو لج هللا

 مل .ثيح. نم « ىعضولا ةلزنم :تلزنت اهنكل لوسرلا. قدصب مالعاألا اهب

 دقو «© ىلول ةمارك تاداعلا قرخنت دق ذا « ةيلقعلا ةلدآلا دارطا درطت

 ٠ ةعاسلا ىدي نيب نوكي امك زعو لج هلل العف قرخنت

 ةلالدك اهلولدم ىلع ةلاد ريغ روصتتال ةيلقعلا ةلدألا نأ ىلع كلديو

 ىصعلا بالقتاو ٠ هيلع لاد ريغ اذبا روصتيال « ثدحملا ىلع ثودحلا

 ط : ىبتلا )١(

 نع: برضلا (؟)
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 - ةوبن ىوعد ريغ.نم.زعو لج هللا لعف نم. ءادتبا عقي نأ زوجي ةيح
 . لوقعلا لكالد ةهباشم نع ةجراخ. .ةزجعملا نوك نيبت دقف

 . د د6 د

 بويا ىو ليق ناف» :ىلاعلإئُباماتمإلا لاق
 0 ظ . + هلوق رخآ ىلا « نذا

 ةذاسع ترجن ئذلا لاثملا : .انومصننركوأا لفل لق
 : .ةيلوقاوه. قدصلا ىلع 8 ةووعملا ةلالد هجو ىف هب اولتثمي نأ ةمث

 تالي جيوب بساوويشو بساط ايس

 اكن 11 اهيا : مهل لاقو ٠ نيرضاحلا نم لجر قربناف ؛ مهملكي ملو
 كلكلا لوسر اتاو + ميسج.بطخ-. مكلظأو ميظَع رمأ مكب لخ دق نوعمتجملا
 ىجه ىتلا ىاوعد 'ىف ىقدص ةيآون ٠ مكيلع ِهبيقرو « مكيدل هنمتؤم مكيلا
 ةدفقدو. هقلع زير. نق موقي ان[ هيلع عرتقا نإ: 3. ممسمو كلبا قم:قارمب
 1 ْ .. .هقفاع بقالفم .ىلع

 ... ةناقام لطفك + كلك 0 قسز#

 هننف لففلا كلذ 1 قوس و نيرضاحلل نيقيلا ملعلا عقيف

 ٠ ٠ ١ لوقلاب قيما ةلوقم

 انشا
 ااا _

 ٠ لاثملا بر ىف ةدمعلا هذهف » ..قاعئاوثاماسمالا لاق

 ةدرطظنام تحت جردتيو ٠ اهنع ىصقتنو “© .ةلئسأ هيلع ئنبن نحن اهو

 ٠ هلوق رخآ ىلا « اهرطخ مظعي ضارغأ

 مرش مل 53000 ءآ يس ودا - : نإ

 نأ" يش كاؤرك ولف مف طول“ 7 ا ا وفا تيب
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 لفضأ رشعم متنا اماو ٠ ليلدلا اذه انعم حضيق + قلخلا للا لضي

 ٠ قلخلا .لضي نأ ىلع رداق زعو لج هللا نأ ىلا مكريصم عم تابثالا

 ادصق نيباذكلا ىديأ ىلع تازجعملا راهظا نم مكتمؤي ىذلا امف

 قداملاب اهصصخ ثيح نم هلل اهقيدصتب .ملعتف نحن امآو ٠ مهلالمال
 نيرضاحلا سوقن .ىف ملعلا عقوي هانلثم ىذلا لاثملا : انلق ؟ بذاكلا نود

 نأ - ىف مهتم دحاو لابي رطخي مل ناو « لوسرلا كلذ كلملا قيدصتي

 مهيلا كسري ىتح « همالحاب هفستلا الو « هتيعر لالضا دصقيال كلملا

 كلملا ناب ملعلا طارتشاب الا قيدصتلا ملعيال ناك ولف مهلوقع زفتسي ايذاك

 ٠ رظنلا عيمج لامكتسا نود ملعلا لَصَح نمل ىغطيال

 اماظ ناك ناو + .لجرلا كلذ كلملا_قيدصت نوملغي سلجملا نا مث

 : اههقف

 ناف ؟ مكدنع ةزجعملا ةلالد هجوام *+ مهل لاقيف“ ةلزتعملا لأسي مث

 اذه مكملع : مهل ليق ٠ هقلخ لضيال ىلاعت هللا نأب انملع اههجو : اولاق

 ؛ ةداعلل اهنم قراخلا ةنزاقم بسحب « .لاعفألا نم داتعملا نراقي ىعدملا

 ةرجعملا صاصتخا نم دبال : اولاق ناف ٠ ىبنل املع داتعم عقي نأ اوزوجتف

 : ةريخوهمع ىفنولازي الف ٠ هيلع ملكتن هوتبثف : انلق ٠ لدت هلجاأل « هجوب

 نم ةولحتنا ام قوس « اهجو اوحضؤي مل اذاق ٠ قحلا ىلا نوعجري وا

 اهروهظو ؛ بذاكلا دي ىلع ةزجعملا رهظت : لوقت اناف ؛ مهدقتعم دساف

 تا وفا لاحم بذاكلل قداصلا قيدضت نآأل ٠ لاحم هدي ىلح

 ةزجعملا نارتقا بوجوو ٠ ارودقم ناك لاحم ناك اذأو + لوقغلا

 وهو الا « ملاتمب ملأ موقي نأ حصيال ذا «.ملعلاب ملألا نارتقاك قداصلاب

 ٠ بذاك دي ىلع ةزجعم رهظت نأ حصيال كلذك ٠ هب ملاع

 ذل د د

 :ومتيعداام مكل تبقانا : نيق نافا# : كاعماوباماتمالا ىق

 مكملع -:عم .« دهاشلا ىلا بئاغلا نودرت مبف * ةوميضرف ىذلا لاثملا ىف
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 ىلا رجي < عماج ريغ غم عمجلا مؤر نآل « امهنيب عماج نم دبال هنأب

 ش ٠..: هلوق رخآ ىلا « ؟ داحلالاو :رهدلا

 ةلقدم لااك ةمكألا اذتعاذس»# نومم نيركيوبا سغم لا لاق

 ٠ .لاتمآلا برص ريدقت ىئلغ ركذي امناو + اهيلع لدتسيال ىتلا ةرورضلا

 زعو لج هئراب نأب دقتعيوو ةيهلالا. تبثي نم قح ىف لدت امنا ةزجعملاو

 ٠ ٠ رودقم لك ىلع رداق « بئاغو دهاش لكب ملاع

 : مهل لوقي ىبنلا ناف:  قلخلا٠نموفن ىف داقتعالا اذه ررقت اذاف
 : ها .. مكيلاا هللا .لؤسر انو. « ركتع ريغ: لسرلا ثاعقبا: نأ متفلع دق
 هلاسأ انو. ٠ هللا لا هيلع ردقنال ىتوملا ءايحا نأ نوملعت مكنأ : ىقدص
 . ىقدصي مكملعي.نإ..دصق: هنأ..متملع' كايحنأ اذاف « تيملا داذه ىيحتي نأ

 دصقلا « ىرؤرضلا ملعلا مهمل ةرورضلا ىلع عقو « هلالج ىلج اذه لعف أذاف
 . باغ :نم ناف ٠ انه اهل لخدم ال .لاوحالا نئارقو هقدصب فيرحعتلا ىلا

 .هنإف.عقي هنم عقو ام هل ركذو * لايشملا هل عقو ىذلا سلجملا كلذ نع
 ١: نييفاجبللا مقلو العب لوسرلا كلذ كلملا قيدصتب ملعلا نم هل عقي

 ناكو هناكم اوملع دقو نانلا نع ابجحتم كلملا ناك ول كلذكو

 كلملا لغو ٠ بجحلا كري "ناي لوسزلا حرتقاف . ؛ ةلدبللا رتسلا مهنيب
 ريغ وهو كلملا نم قيدصتلا ىرج امل ؛ هقذص دق ةنآ ملعيف ؛ كلذ
 ةزجعملا ةلالد هجو ”ٌضوو © نيبغشملا 'بيعشت عطقنا « ىكرم الو ةهزاشن
 لسرلاب ةرفكلا ناك كلذلو - مهيلع هللا تاولص ب .نييبنلا قدص ىلع
 و ٠ ةوبنلاب ملعلا اهراكنا عم هل حصي ملف ةيهلالا ىركنم ىلا اومسقنا
 مهثم ملعي نأ امأو ٠ لييخت هي نداصلا نأو ؛ رحاس ىبنلا نأ دقتعا نم

 مق « ىبنثلا ىوعدل قفاوم « ءادتبالا ىلع هلل' لعف ”لعفلا كلذ نأ ملاع

 مهنع دسني .هناف ةلزتعملا .امأو ٠. . طق..عقي .مل ام كلذف هتوبن ىف ككشتي
 ةذارأ اوتيثي“مل .مهتل-5كلقت ىلا ةصق تابقاو قيدصتلاا ىلع اهتلالد باب

 كدي



 نوكي نأ مهيلع لطب دقو ٠ هسفنل ديزم ةومشي نأ نم اؤعنتماؤ * ةميدق

 دضقلا تابكا مهيلع رذعت دقق ع نك روق دق دعوت ء ةثداح ةداراع اديرم

 فورسحلا .ىلا هللا مالك نوفرصت متنا ابكي لوقن انا مث قيدصتلا ىلا
 جلخ ..ه ةداعلا قويبدخ !!ذلا نفل ىلع لذي ىقلا !اممق .٠ .تاوضالاو

 ؟ لومرلا اهب -قدصي اتاوصأآ

 د ! ظ

 بصن زودقملا ىف له : ليق ناف >' ” ", ىلا علئاوُباءاتمالا لاق
 ىلا © نكمم ريغ (1) كلذ : انلق +:ةزجعما رزغ ىبنلا قدص ىلغ ليلد

 ش نينمع

 دعو لج ه1 لاقفا تمسقنا م

 ملا قالا  -ةليلذا نوكي نآ حيال -ةاتعللا“ناكو ٠ "داقعللا ريغو ةاقعللا ىلا

 نوكيرفأ هلا قييوتف ميغ قلادورك نينا توحي ازين « ىبنلاب صتخي

 .٠ ةزجعملا ةروص هدسهو: ٠ .قوعفلا قفو ىلع يتلا قراختاب
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 هومتركذام مكل ملس نأ : ليق نأف » .' : اعلاوباماتمإللا لاق
 اوتبثتا نأ نود مكضرغ متي الف ع لوقلاب قيدصتلا ةلزنم ةزجعملا لور

 رخآ ىلا « ىلاعت هللا ىلع 0 بذكلا | عاسنتماو 6 فلخلا هلاحتسا

 , * هلوق

 ةلذالاب هيلا 'لصوتيال ادع : بوم نير كوبا بغملا ل5

 9 ؟ هسقني .ءىثلا تبثي تبثي ٍفيكو 6 ةقدصو. هلا مالك ىلا 3 دئتسم اهنآلإ ةيعنسلا

 2 خ :”كلذ قراف 50 : تال * اكلك (1) !

 . "هم هللا "مكحب ئق :تذكلا' ما

0 



 © عمشلا ىلا ةنتشم عامجألا نأل + عانمجالاب هيلع جتحيال اضيأ كلذكو
 :« هتع صقخاقنلا ءافتنال « بذكلا نع زعو لج .ىرابلا هيزنت نكمي اضيأ الو
 بدذكلا ناف اضياو ٠ اندنع عمسلاب ةتباث ء هنع صئاقنتلا ءافتنا .نآل
 ىئرابلا نوك ىف رظن نود تيثت اهناف ةلاسرلا امأو + هتيعل حبقي ال اندنع
 ريخ. ةرابعب هلاسرا نع ربعي ناك ناو لسرملا نآل + اقداص زعو لج
 ٠ رمأ هنأكف

 'اتناو « ىئّقمو تاف ءىث نع ربخي مل زعو لج .ىرابلا نا مث

 دق : لجرلل لجرلا لوق : اذه ريظنو +٠ لاحلا ىق وه رمآ نع ربخا
 قاداصصلا "هدف ىفوتسي ١ نسجت ليكوتلا اذه ناف ؛ قرمآ ىلع كتلكو

 حلصضأو ىئأشل بدتنا ىتعللا ذا « رمآلا ريدقت ىف هنأل « بذاكلاو

 ([( هتنيدم] لهأ ناك ٠ بذكلا هنهم. ملعي:ناك ناو كلملا نأ قرت الأ ٠ ىرمأ

 اعطق هلاسرلا تبثت تيبشت كلذك ٠ بيرت الو ككشت ريغ نم هل هفيدصت نوملعي

 يذكلا هر تام وو فقتي ل فقود وبيك كش الو بير الب

 .لج هللا قدص تايثا ىف دبالف ء عئارشلا ماكحأ نغ لِي ئبنلا .رابخلا امأو
 نسيلو ٠ ىبنلا قدص :ثبث الل « اقدص' هيبنل هقيدصت نكي مل. ول. ذا زعو

 : قزم ةلانمرلا لأ: دهسا :نولخ ماكس وما نه ىبكأا هي ردي اه وك
 ٠ ابذك الو قدص هئوك روصتيال قذلا 8 ىلا

 0 0 يرو 3

 4: قفا وبا > ذاتسالا ٠ لوع 5 « نقوم اتفإلا لاق

 ٠ هب كسمتلا ىلع ثحو لصق ىلع « عماجلا » ب مجزتملا هباتك ىف

 َ * ةلؤق زخآ 0 تكافل ىلا ١ اتدنع عجرتال ديم ' لاقف

 داما أ ىاز ذاتشألا » “5 12000
 يلع ةيدعوول ا هلِعف ىلع دعولا هجحوتل هماتحناو همازجنا فرعي امنا مزاجلا
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 « ةقثلا امهب عقي مل'اقدصي مل ولف « رابخآ : ديعولاو دعولاو ٠ هكرت

 . رعو لج قرانلا نوكيال نأ .ىلا كلذ ىدؤيو ؛ رصح الو باجيا ررقت الو

 لقت لَو ٠ املاع ارداق اهلا هنوك ىلع ةلدآألا تماق دقو « ايهان ارما

 : نيهجو نم رظن هيف مالكلا اذهو ©« ئهنلاو رمآلا هتم.روصتي ال نمل ةيهلالا

 ( ةنيلع :باوثلا ىلع دنعولاب طبضتيال بوحجولا نأ : امهدحا

 مل ولف 'ء رمآلا كراتل زعو لج هللا رفغي دق ذآ « هكرت ىلع ديعولاب الو

 هذخاؤي ملو هنع هللا ىفع نم نأ : ليقل < ديعولاو دعولاب الا رمألا لقعي

 كلذكو < هيلا:ليبسال ام اذهو ٠ رومام زيغ هئاق « تابجاولا نم هكرت امب

 باجياب لوق اذهو : ئفهثيو رمايكل نم لقعتال ةيهلالا نا « ثذاتسألا » لوق

 ظ ٠ ةئسلا لهأ بهذم نم كلذ سيلو فيلكتلا

 ىف لييوعتلا هيلع ىذلاو » : ىلاعماوبارماتمإلا لاق »
 : ىرابلا نوك ىلإ ةلصوملا.قرطلا انحضوأ دق : لوقن نأ:لصفلا )١( ضرع
 « سفنلا مالك“ تابتأ ىف عنقم هيف ام انمدق دقو ٠ اديرم املاع ىلاعت
 26) 0 نغ اراسكلا هم موقي نآ عنتمي.ال هل ديرملا .ءىثلاب ملاعلاو

 ٠ هلوق رخآ ىلا « دارملا

 لج نوكي نا مزل اذاف 2: فومم نيركتوبارسفملالاذ
 فيهتي نأ .مزل « كلذ .همولعم نع اربخم نوكي نا عنتمي ملو « ملاع العو

 اريخ اربخم هنوكي فصتأ ناف « تباثلا رابخالا وأ قداصلا رابخالاب

 الوهذ ردقي نأ لاحتسا « كلذ دضب فصتا ناو :« دارملا وهف اقداص

 كلذك ؛ ربخلا داضي امك لوهذلاو « املاع هانروص دق ان + ةلفغ وأ

 يكل دفلخت وأ 3 اربخا ,قداصلا ربخلإ دض ناك ناو.٠ ةدارالاو ملعلا داضي

 ط : مولعملا قم (؟) 020 ع الشقه 61
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 ّرعو لج ىرابلا ذا + همدقي مكحلا بجيش « هنع ربخملا فالخ ىلع عقاو.

 كلذ نقفي مك « همدع لاحتلا اميدقا ناك اذا ١ كقاودنلل لحس سيلا
 : هب ملعلا قلعت بسح ىلع « هملع امع زعو لج هللا رابخا ةلاحتسا ىلا

 اهعم ليحتست ةفصب « ءىثلاب ملاعلا فصتي نأ ليحتسي نأ لطاب كلذو

 رابخا هب ملعلا عم ليحتسي ؛ .لاقي ىتح « همولعمب قلعتملا ؛ هسفن مالك
 .. ايكاغ اةدرط .مزليق + ادهانك اذه .مدتما اذاو: « هنع سفنلا

 تنك نق دن

 ىف ةهيدبلا متيعدا فيك ليق ناف » : ىلا ع. لوباماتمإلا لاق
 مناك راكنا ىلا اوراص نيملكتملا مظعم ناف ٠ هيف عزانتم هلصأ عرف
 ؛مئاو « ركتيال سفنلا مالك نأ قحلا لها ىعدي ىذلا : انلق ؟ سفنلا:

 اف ٠٠ ملع وا داقتعا وه له ما مالك وه له ةانيعداام نآ ىف عزانتلا
 . (1) <« ركذيال مولعم اهب فاصتالاف ء اهرطاوخو سفنلا سجاوه

 ةلزتعلا نأ : ضم اميف مدقت دق »+ ابوهم نيركيويارسغملا لاق
 روماملا ةعاط ءاضتقا هسفن ىف دجي رمآلا نأب سفنلا مالك مهيلع تيثأ امل
 . ةدارالا ىلا هوفرص مهتكل. « كلذ دوجو اوركني مل « هب روماملا لعفي هنم
 : رمآلا ىلع ةلادلا ةغيصلا عضو ةدارا ىلا اماو رومأملا ةدارا ىلا اما
 ىلا هانفرص نحت انكل ٠ هيلع قفتم رطاخلا دوجو نأ ىلع كلذ لدف
 . كلذ ريغ ىلا مه هوفرصو' « مالكلا

 د 5

 عم عنتمي سيل : اولق:ناف » ١ ,ىلاعلاولاماتمإلا لاق
 ىف ريديو « رادلا ىف « ديز » نوك ملاعلا ملعي نأ سفنلا مالك ريدقت+

 ط: دحجي ال )١1(
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 ناف « مهوو لييخت اذه : « انلق « رادلا ىف سيل هنأ كلذ عم هسفن داخ

 *« ثبثم زجان ربخب سيلو « .رابخأ ريدقت نع رابخا )١( مالكلا كلذ

 ملعلا بح ىلع هئع رابخالا عم ءىثلاب ملاعلا نآ : : كلذ قفحي ىذلاو
 ؛ هب

 قدصلا مده ميت نبطتلا ةيدجو > ٠ لئاسلا ةروص'ام هضفث ىف ريدي اعظقاتب

 ْ : * :هلو# نخنا ىلا 6 مأ دتسم

نيةدويضمس يدوب
 دوب جايب 

 سس حا يا ا يا
 واب

 ٠ هب وهام ىلع هب هب قلعتملا ملعلل دب سيل روصملا داقتعالا كلذ مث

 هب ىفتنا هلو هعم دجو امل هدض ناك ول ذأ
 فىتني مل املق ٠ قحلا ملعلا

ا : هلك اذهب نيبت دقف هلا ذبخي سيل هنأ ملع « هب
 فصتم ىلاعت قرابلا ن

 0 قدصلا وه كلذو 2 هب وهام ىلع مولعملاب قلعتملا مالكلاب

 لصق

 . دمحم ائيبن ةوبن تابثا ىف

 لصأ تابتاب قلعتي ام انمدق ك » : فاعل اوباماتمالا ىق

 ٠ خيي دمحم انيبن ةوبن تابثاب ءانتعالا نآلا انضرغو ةلمجلا ىلع تاوبنلا

 : خسنلا عنم ىلا ريصملاب امقادحا تكسمت ناتفئاط هتوبن ركتا دقو

 دوهيلا .نم ةفئاط تبهذو ٠ هتازجعمو هتايآ ىف ةارامملاب ىرخألا تكسمتو

 ٠٠٠١ ط : حلا 0
 ريقي سلو « رابخأ ركادلا مالكلا

)١( 
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 اوصصخ مهنكلو لَو دمحم ةوبن تابثا ىلا )١( « ةيوسيعلا » نومسي
 ' ٠ مهادعام نود « برعلاب هعرش

 لاطبا ىق انقتمف « دوهيلا ملخمم راص هيلاو خسنلا ركنأ نم امأف

 « خسنلا ةقيقح ركذب الا نيبتيال هولحتنا ام

 ؛ذه ىف « مامالا, » بهذم : دومم نير كونا رسفم ا لاق

 حلا :عاطقتا ىلع لاذلا .باطحنلا وع خستلا .نأأ ؛ هديتك ز تكا ىفو باككلا

 : ةدابعلا ةدموأ ةعيرشلا ةدم نييبت وه امناو « تباث مكح عفر حسنلا

 هب دري مل لوآلا ظفللا نأ كلذب نابتسا خسن. اذاق + ةدبأت )١( رهاظلاف

 . .هليصال زاكتاو خسفلل ىفخ مامالا دنع لوقلا اذهزو + ةنيعملا ةدللا كلق لإ
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 مككلصاأ نم : ةلزتعملل لوقنف » :٠٠ ىلاعئاوبازماتمالا لق

 :ناك ولف « غتاس ريغ ةجاحلا تفو ىلا :باطخلا دروم نع نايبلا ريخات نأ
 رخاتسيال امك « ًالوأ دراولا ظفللا نع رخآتسا امل + 4ل انييبت خسنلا

 « اهصصخم نع تدرج ول « ةماعلا ةظفالا نع هعهدنع صيصختلا

 نع اولصفني .نأ :ةلزتعمللو ' : بومم نيركوبارسغملا لاق

 :نيديعتم اونوكي مل ؛ ىلوأآلا ةعيرشلاب اوبطوخ نيذلا : اولوقي ناب كلذ

 : ىناهفصألا بوقعي نب قاحسا ؛ ىميع ىبأ ىلا بسنت ةقفرف )١(
 دوهي هعبتو «© ىسابعلا روصنملا مايأ ؛ ىسيع وبا رهظو ٠ ىتاهبصألا وأ
 ٠ نوريثك

 رهاظلاف : ؟رقت (؟)

 :ذ فز



 رييخغتلا رخاتسا اهب اودبعتي مل املف ٠ مهل نيبتي ىتح « ةتباثلا ةعيرشلاب

 ٠ اهب دبعت نم ىلا اهنع

 ةدابعلا حسن زاوجنب مهيلع ضرتعن اناف « انم كلذب لاق نم امآو

 نأب لوقلا « كلذ ىلا ريصملا عم ليحتسيو ء اهعسي تقو ىفم لبق

 تقو ةدابعلل ردقي .نأ .ليحتسي ذا ٠+ ةدابعلا تقو عاطقنا نيتبت خسنلا

 .٠ اهعسبال

 كلت نأ نيبم وه خساتلا نا :' اولوقي .نأ ءالؤه هب لصفني ىذلاو
 لوقي نم لوق اذه ىف حجرألا نأ : ملعاو ٠ اهب اتع هيعتلا عقر ةدابعلا
 لكب ملاغ ىلاعت :ىرابلا قآل < ةدادعلا ةدم نييبت خسنلا نإ : انتمكأ نم

 هك 3 لاقب نأ زوحب الق © ايتدم ملع دقف ةعيرش عرش !اذاق «٠ مولعم

 ملعيال زعو :لج 'هللا نأ ئلآ لوؤي اذه نأل « (1) ديباتلا ىلع اهعرش

 خسنلا نأ وه ةنسلا لها ضعب نيبو ةلزتعملا نيب عازنلا لصأ )١(

 اويطوخ اذا نيفلكملا نأ ىأ + .نامزلا صيصخت ىلا عجري ةلزتعملا دنع

أ اهنأ باطخلا نم نوملعي مهئاف « الثم مالسلا هيلع ىسوم ةعيرشب
 « ةيدب

 .نولوقيو ٠ ةيضاملا تاقوالل ناك باطخلاب دارملا نأ نوملعي تخست اذاف

 اذهو ٠ ةعيرش ةادم ءاهتنا نيبي امئاو « اتتات امكح عفري ال خسنلا نا

 ىذلا .مكحلا عفر ةهانعم ةعيرتشلا ةدم عاهتنا ناف + ىنعملا حضاو ريغ مهنم

 ؛ ميرحتلاب « اتباث امكح ناك ىسوم ةعيرش ىف لمجلا محلف .٠ اتباث ناك

 تبايثلا .مكحلا ئهتنا ؛ ىعموم ةعيرشل هللا اهنيع ىتلا ةدملا ثتهتنا اكو

 0 ٠ ةمايقلا موي ىلا لخلاب تيباثلا مكحلا لحو , ميرحتلاب

 ىلا ةعيرش اهنأ اهب بطاخملل ثحضو « اهسقن ىموم ةعيرمشو

 ىف مهاللو ليئارسا: ىنبل لاق مالسلا هيلع ىئسوم نأ اهنقف ٠ ةدم

 اوعمساف 2 نيدلا رمأ مكل ميقي ىلثم ايبت لسزيس ىلاغت هللا نا : مهصخش

 :نئلا بِطاخم هتعيرشب بطاخملا نأ : هلوق ىنعمو اوعيطأو ءاج اذا هل

 ت رفس نم رشع ”نماثلا حاحصألا ىفف ٠ ةتعيرشل خسانلا ىيتلا اذه ءىجم

 0ع



 :تنشاق رمأب مكح انيلأ هجيوت اذاف نحن امأو « اهقئاقحت ىلع تامولعملا
 مل اد داقتعالا كلذ نأ انل نيبت مسن اذاف « رهاظلا مكحب اديؤم هدفتعن

 ئ ٠ املع .نكي

 .ىلع انددر كلذ ناتسأ اداه » آ . ىلا 'اوباماتمإلا لقا
 ةلوقعم ةبتر هل ةلاحتسالاو زاوجلا نيب سيل : انلقو « خستلل نيركنملا دوهيلا
 و رخآ ىلا «  ةطوبضم ةلاحتسالا ةوحوو

 ليحتست دق تاليحتسملا .. ؛.لوهيم نيركبوبامسفملا لا
 ةلاحتسالا .ىف ربتعت دقو ٠ نيدبغلا عامتجاك : اهيلغ دكاز نود « اه رابتعال
 .ىف ظرش ئه ةايحلأ مكغ امل املاع نوكيال تيملا ناب انملعك ؛ طرش مدع
 كحك ةلاحتسالا ىف. همكح سيل خسنلا : دوهيلل لوقنف - ملعلا توبث
 هولعلاو ٠ انيزورض !تيلغ “ناكل © كلذك: ناك ول ذا ٠ نيدقلا عامتجا
 ىلع كلذ لدف ٠ مكانفلاخ دق نحتو ٠ اهكاردا ئف ءالقعلا قفتا ةيرورضخلا
 ىلع لاحملا لاحتسا هنا : لاقي نأ حصيالو « ايروريض امولعم سيل هنأ

 :ييلالا تافص نم ةفص ريغيام خسنلا دوجبو ىف سيل ذا ؛ زغو لج ىرابلا
 ىغفيام اضيأ هريدقت ىف سيلو قبس امك  لعفلل ةفض:سيل مكحلا ناغ
 نأ نيبتي ىتح « !درطم ربسلا مه لازيالو ٠ ةدارالاو ملعلا .رييغت ىلا
 . هريغ ةهجن نم. الَو هسفت ةهج نم ال « ”ليحتسيال حسنلا

 هل ىلثم كتوخا .نم كطسو نم ايبن كهلا برلا كل ميقي » : ةينئتلا
 .عامتجالا موي بيروح ىف كهلا برلا نم نم تبلط ام لك بسح « نوعمسد
 :_:يلظحلا رانلا ةذ ىرأ لو 3 ىهلا برلا توص عجسأ نوعأ ال : داكأق

 ايبن مهل ميقأ ٠ اوملكتام ىف اونسحأ دك : برلا ىل لاق تونأ: الكل اضيأ
 هيدا يبرز دودو د«: فلا يبا نقلل لسا ام مهتوخا طسو نم
 ع+ 58 : ١6 ثتاق « خلا .ءم هب

 'ةأ/6



 نم ىلع نوركنت مب اولاق ناق » :ىلاعئ اوباءاتمإلا لاق

 «  ءادبلاب  ىلاعت هللا فاصتا ىلا هئاضفال « ليختسي هنأ معزي

 ديفتسي نمع ةرايع ءادبلا : ادوميم نيركبوبا سغم لا لاق

 نازوجي هل ناذهو ٠ هيلع مدن مك !دارم دارأ نم وأ « هدنع نكي مل املع

 تانمورلعملاب قلتم ملعب, ملاغىح زعو لج هلا ناقد قطو: لك هللا ىلع

 اسك اتلوصا لع تاةدارتلاب هل ظابترا الف رمألا اماوأ + ئهاتتت ال ئتلا
 ".. ةذيب انالطي عادنلا ةلعفا لطم دقق ت:ةثاندرفم

 نكن

 ليختب خسنلا ةافن كسمت دقو » |. ىاعئاوثاماتمإلا لاق ١

 : اولاق مهنا كلذو « ناشلا اذه ىف رحبتم الا هنع لاصفنالاب موقيال

 نع ربخاو ةرظح ولف ٠ ابجاو هنوك نع ربخا دقف ىلاعت هللا هبجوأ ام

 ٠ هلوق رخآ ىلا « اعقاو افلخ لوآلا ربخلا بلقنال « اروظحم هنوك

 بجاولل ىنعمال' هت ملغا : بومم نبر كوبا سغم ا لاق

 ٠ .هلعف نع ىهنلا دورو الا رظحلل ىنعم الو « هيوجوب رمألا دورو الا

 ؛ رظح اذاو + هب رومام هنأ ربخأ دقف « بجوأ اذا زعو لج قرابلاو

 ذاك نال :« فلخالو هيف ضقانتالا اذهو» هنع ايهنم .هتوك نع رظحلاف

 بجاولل ةفص بوجولا ناك ول « كلذ مرني ناك امئاو ٠ قداص نيريخلا

 ىنعمال هنأ دقتعت نحنو اماو ٠ فلخلا عقي ناك ذئنيح ٠. ةقص روظحملاو

 ىلابن ذاق « ىهتلا هجوت الا روظحملل ىنعم الو « نمآلا هجوت الا بجاولل

 عمسلا هب درو دقف « القع خسنلا زاوج هلك اذهي تبث اذاو ٠ لاؤسلا اذهب

 طا نم )١(

 0ع



 نحاألو » : مالسلا ةيلعو انيبت ىلع 9 ىسيع :ْئف قلاعت ثنا لاق : عرشلاو

 ظ : ع6: نارمع لآ ] )١( « مكيلع مرح 'ىذلا ضعب مكل
 « .دوهيلا .نم. ةمذرش تغين دقو » . ىلاعئاوباماتمإلا لاق

 ماوعلاو ماغطلا هب اوئزتساو الاؤس (؟) « ىدنوارلا نيا » نم اونقلت

 اطخل دقو - ميرحتلل خسن لحلاو امرحم ناكام لحنا هنآل « ىدوم ةغيرش. خسن دق مالسلا هيلع ىسيع نأ ىلع ةيآلا هذهب دهشتسا رسفملا )١(
 مرص نآرقلا نآل كلذ ٠ ىموم ةعيرش خسف ىسيع نأ همهق ئف انيب اطخا
 . ةقفاوملا انعم قيدصتلاو « ةاروتلا نم هيدي نيب امل قدصم ىديع نأي
 : هلوقو ٠ مكحم لوق « ةاروتلا نم ىدي نيب امل اقدصم » : هلوقو ٠ امكح. اهماكحأ نم ريغي نأ ردقيال ىأ ٠ ةاروتلا ىلع ةنميهلا هنع هللا ىفن دقو
 لحآ هتأ لمتحي  هباشتم لوق « مكيلع مرح ىذلا ضعب مكل لحالو »
 دياب لكألا مهميرحت لثم مهسفنأ ءاقلت نم نسانلا ىلع ءاملعلا همرح ام
 ) دارملا وه لوألا لامثحالاو . ةاروتلا حسن هنأ لمتكيو 03 ةلوسعم ريغ

 ىلع درو دقف ليجنالا ىف امأو ٠ نآرقلا نع اذه .. مكحملا عم هقافتالإ
 [ 31 : 0 تم ] 0 سومانلا ضقنآأل تثج ىنأ اونظتال » : ةسفن ىميغ نابسل
 ءاملع مالك نم عامسلاب دوهيلا ىصواو هذيمالت ئضوأ هنأ هك ة
 نوملعي مهو هب نموي أل نم مهنمو هب نمؤي نم مهنمو ٠ ليئارسأ ىني
 نضوي ناك ام ئموم ةعيرشل ةنيابم ةعيرش هل تناك ولو ٠ ةاروتلا قفو ىلع
 عومجلا عوسي بطاخ ذتنيح » : ىتم لوقي ليئارسا ىنب ءاملع نم عامسلاب
 اولاقام لكف + نويسيرفلاو ةبتكلا سلج ىسوم ىسرك ىلع : الئاق هذيمالتو
 وشل « اولمعتال مهلامعأ .بسح نكلو ٠ ةولعفاو هوظفحاف ةوظفحت نأ مكل

 عم 1١ : + ثم ] 6« نولعفي الو نولوقب
 نأ ىلا هجمت بهذو !) : هريسكت ىف ىادعبلا ىسولالا مامالا لاقو :

 لاكماو زومر هنكلو ٠ امارحو الالخ ىوح الو « اماكحأ ضخي مل ليجنالا'
 ىلع ةلاحمف + ماكحألاو عكارشلا نه كلذ ىوس امو « رجاوزو ظعاومو.
 ىف امم اكيش خسني مل  مالسلا هيلع  ىسيع نأ ىلاو « ةاروتلا.
 : )1 خلا ةقع ةاروتلا:

 نيب اميق:دلو. ٠ .قاخسا نب ىيخي نب دمحأ نيسحلا وبأ وه (؟)
 ص ا. وأ ه ١94 تاموده 8١6 ماعو ؟١ف ماع:

 ةذا/

 ( .داشرالا حرش _ "0 م)



 هيباتب .اولاق مهنكلو..نييمإلسالا .دنع زئاج خسنلا : اولاقو ٠ مهعابتا نم
 نلا اوعجر .«.كللذ يلع ليلدلإ اولئبم !ذلف  ايندلا رمع مرصت ىلا مهعرت
 .ىسوم ابنربخأ دق : لوِقن نحنو ٠ هتعيرش ديباتب مهايا مهيبن رابخا
 8 37 ٠ هلوق رخآ ىلا « هتعيرش ديباتب

 نوقداص ءايبناللا -_نآ انملع دق : ايومم نيركبوبا سغللا لاق

 - ميل هللا قيديتصت ىلع ٍلذت مهتازجعس نآل « .هللا نع هنوزبخي اميف

 امل ؛ اقدص يسوم ىلع هوعدا أم ناك ولف « اقداض الا قدضيال قداصلاو

 .تيوقو هني قلع يروط امِلِف « مالسلا هيلع يسيع دي ىلع ةزجعملا ترهظ

 ناو - .مهعرش .ديبات ىوعد ىف هدوهيلا بذك نيبت لع دمجم انيبن ٍدي ىلع
 ىلا كلذ قرطت:“ « مالسلا امهيلِع همحمو ىميع .تازجيعم ىف جدقلا اومار

 ٠ ىموم ةزجعم ىف حدقلا

 .نورصاعملاو دوهيلا. ناعل « هومتلقنو هومتملعام حص ول : مهل لاقي مث

 « مالسالا ىلا مهوعدي ناك نيح : هيغ كلذ راهظاب ىلوأ كي هللا لوسرب

 * ةاروتلا ىف هتعن رييغتورتع دمحم ةوبن در ىف ادهج نولايال اوناكو

 ليواتلا كبقيال صن اهيف ناك ولو ٠ .هيلع ءانثلا ىف مالكلا فيرحتو
 )١( مهظفحأ نم « مالس نب هللا دبع » ناك دقو ٠ هب اوجتجاو هورهظأل

 امل « ىسوم ةعيرش حيباتل صن اهيف ناك ولف + اهب مهملعاو ؛ ةاروتلاب

 )5(  مالسلا هيلع انّيبت تازجعم ىف مهيبن بذك الو مهنيد كرت

 ٠ ةاروتلا ظفحي ناك دحأ ل (1)

 ىسوم ىلع ءارتفا سيل « .ةاروتلا ىف « دبألا » ظفل نأ : ملعا (1)

 اوعنصيل + تبسلا ليئارسا وثب ظفحيف » ةاروتلا ىف .ناق مالسلا هيلع

 ىلا: ةمالع ليكارسا ىتب نيبو ىئيب وه ٠ ايديا ادهع مهلايجأ ىف تبسلا
 تانلعملاو © انهلا برلل رئارسلا »  (ءزالا وذ : ا جورخ ] ) دبألا

 :.:؟9 كت ]'« ةعبرشلا ةذه تاملك عيمجي لمعنل © دنألا نأ انيبنلو ء انل

 .ىتأي ىذلا مويلا ىلا لب «.:ةمايقلا موي ىلا سيل « دبألا » ظل نكللع و

 0 ا



 هنوك قيقحتتو ٠ .نآؤقللي:قلعتي نيد ولصفلا ذه ريدصت انب_ىلوألاو

 -' ةلكسأ نع ةبوجأ ضرعم ىف اهنيبن اندصاقمو
 هسردي'لزي مل هتأو ء ءاحصفلا دللا برعلا « نآرقلاب ىدحت ىذلا وه دلي بنل نإ هطئاسوو هاقرط توتسا القن لقبو.انيلا ,رتإوت هناف * ةرورض لع امل .در هت + :فيعضن هاو .لاؤم اذهو ؟ هدعب اقلتخم كلذ نوكي نأ مكتمؤيامو..« .نآزقلا رهظأ .مكيبن.نأ. ىلع مكليلح ام : لئاق لاق ناف

 . وورق رقع :؛ ارتاوت تبت ام لكو ٠ هب نمآ نمل هملعيو ؛ هباحصأ
 . ةلزانلا عئاقؤلاو ةيضوقتملا لودلاب انملعكو ؛-ةرتاوتملا رابخنألاب ؛ ةيثاتلا دالبلاب انملعك .كلذب انملعو

 ليكارساىنب نأ : ةاروتلاىف ناف ٠ هتعيرشخسنيل ىسومل لئامملاىبنلا هيف
 دلو + همف ىف ىمالك لعجإو ايبن مهيلا لسرا فوس لبقتسملا ىف هلوقب هيلع هللا درو. كتطساوب انملكيلف انملكي نأ هللا دارا اذا : ىنؤمل اولاق
 ددحم ديالا نإ. ىلع لدي ِديؤملا دبحلا ةضق ىف « دبآلا » ظفل نأ مهدنعو © هع نم ىيد. ”ءىجم ىلع. .ىدوم. هيكي اذاماق ؛ خسنتال ىسوم ةعيرش تناك ولو ٠ رظتنملا ىبنلا دي ىلع ىسوم ةعيرش اهيف خستت ىئتلا ةدملا ىهو « ةدمب ددحم دبألا ظفل نذاف ؛ .مهرمأي ام لك ىف نوعيطيو نوعمسي
 نيثس تسف ؛ ايئاربع ادبع تيرتشا اذأ » : جورخلا رقس ىفف ٠ ةدمب
 . جرخي هدحيوف ؛ دهدحو لجد نا .٠ اناحم اوح جرخي.ةعباسلا ىفو مددضي
 5 تردلوو. ةأرمأ هديبس ةادجعأ نأ « هجم هتارمأ جرختإ ةأرمأ لعب ناك نأ
 .٠ هندحو جرخي وجو ةديسل نونوكي اهدالوأو ةأرملاف « تانب وأ نسحب
 هنذأ هديس بققيو ةمكاقلا ىلا وأ بابلا ىلا ةيرقيو هللا ىلا ةديس همدقي : ارح جرحا هل ٠ قدالواو ىتارماو ىديس بحأ :: ديعلا لاق نا نكلو
 : و نييوال ] ( هكلم ىلا لك نوعجرت ةدنع ليبويلا ةنس ىف » : نييواللا رفس ىفف ٠ توملا ىلا وأ ةمايقلا موي ىلا سيلو ليبويلا ةنس ىلا ىأ «ةدينألا نلا-». هلوقو [ هس * : ١8.رخ 1 « دبالا ىلا همدخيف « بقتملاب
 اع
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 « هتضراعم ىلا ءانعدلات :ّممآلا هزيجغتو هب هيدحت نع | ولاس .ناف“

 هنا اننلع امكف « رتاوتلاب مولعملا قرورضلا ملعلا ىلا اضيا كلذ اندنم؛

 ٠ هيب ىدحت هنأ اضيأ انملع كلذك ) هباحصأ هن ذخايو هسرخذبن ناك

 -لضح. امثا “هلك كلذو:*: 1 ةؤيكلا “ىف اكماق كلذ ناكل ضروغ ىل : انلق

 -_- ”ةئايب قتايسام :ئلع - انحلا لقنل كلذك ناك ولو ف5 ةسذختل.

 00 ىدحتلا ىلع زيزعلا نآرقلا صن دقو

جلاو يالا تعمتجا نثل ؛ لق ) : ىلاعت هلوق هنم
 تاي نأ ىلع ن

 ( اريهظ ضعبل مهحضعب_ ناك ولو ٠ هلثمب نوتايال « نآرقلا اذه لثمي.

 ارتاوتم القت انيلا لوقتم : هفورحو هتايآ عيمجو نآرقلاو [ 8 ءارسألا )

 1 هي ب < ووهدلا بقاعتو : روصعلا كلا ىلع

 تول راس

 ش ان نينا سي الا نيا نسب

 نكروع ام متك مثإ < :ضروع نآرقلا نأ 5 يذلا اه : ::نليق نا

 بطخلاو .« رهتشاو زمآلا رهظل كلذ: ناك ل ذا : لاس 7 انلق: ؟.هب

 ٠ ةداعلا نقتسم ىف ئفختيال ميظعلا
 ا 1

 نول

نآق ارط اذا اميظع ارمآ ناي ةداعلا هللا ىرجأ دقن
 ىلع فقوتت ممهلا 

 موسي ةالص ىق لتق ىلاولا نأب .انربخأ ول الحير نأي مكحن كلذلو ٠ -هلقت

 هنثل © بذاك هنأ ملعتق < دحاولا كلذ هب ثدحو سانلا ضفناو ةعمجلا

 ىلع لاد < هدحو هب هدارفناف ٠ سانلا نم ةقاكلا هلثم لقني ريبك بطخ

 : هلوق :ىف ريبك :بطخ هئالا « بذاك :هنأ

 ماكأ . ا هللا راثثتسا كتل ةغيلخ مايق ءاغداك ةضراعملا» ءاققاود

 ٠ هنع هللا ىضر ركب ىبأ لبق نيملسملا رمآ

” 0 



 اوركني .نأب مهدوهجيمم نولذاب تي هللا لوسر. ندل نم هرفكلا نأ مث
 ىلع اهيف اولاتحال + ةنكمم ةضراعملا تناك ولف + ناكمالا صصقأب نيدلا
 ٠ .روصعلا :لوطو .؛ روهدلا رورك

 مْهيلع كلذ سكعئا ٠ تاوبنلا ىتبثم ىلع لاؤسلا اذه ردص نا مث

 مهالسلا هّيع ىبوم'نأ مكنمؤيام : دوهيلل لاقيف ٠ مهئايبتأ تازجعم ىف
 ىرخي امع )' ربخلا سملط ىلع ليئارسا وئب تغضاؤت مث ع هتابأ تضروع

 4 ةييجعلا 00 1 0 : اورد تالا ورق او حب

 مهاوقأو « ةميكش سانلا دشا اوناك, ِهتلَع .هللا لوسر نمز ىف برعلاو ؛ اهب
 ارحاسو ارعاش هنومسي اوناك ىتح « هتوعد لاطباو « هتوبن در ىف اسأب

 2 سيظو نومحيو .«. هل يع 3 بوبتتي اوذاكو ِ ومو

 ا ا م اق يعل 7 اشقو ربل

 : بولقلا نق هناكم لجاام جايَشَو + سوفنلا ىف هعقوم

 ما يلة نا ع قلي دلل ا ١ ١ 2 2 نانا رع سس : مش "2
 2 دا اعل كا 1 2

 نمت يل نوركتتا مس ليف ناف» 8« :قاعلاوباماممإلا لاق

 تزحجحنا امناو 4 زجع نع نآرقلا ةضراعم نع ثفكنا ام برعلا نأ معزي

 1 0 ىلا 34 ةلؤقلا نم كيكر اذه :'انلق'٠ ثارتكالا ةلقل < هنع

 بزعلا تاداع :نم' مولعم ” يومي نيركيوأريغلا لق
 ,'لظافلألا لاه غ ينعملا فيخس رعْشُب ولو اهاجلم نم يسامت فعلك 5
 اوئاك يزعل ةارقلاو .. ءارعشلا لوحف ةاجلهك سقت امك كلذل رمقتتو
 « ارعش. ةرات:.هوفس "٠+ ةحاصفلاو: ةلازرجلا ”نم' هناكم نوفلعيو ”هنؤمظعي

 . 20: ا. :نوملكتي هبام عدتأو :©"نولواحيام نسحأ رعشلا ناك ذا
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 مسمهلاسي هيلع هللا تاولض وهو + هيلع فقويام بجعأو- ؛ ”دياوياطر

 ه ناد 00 ع ةلحجاسملا ىلا مهيوعديو « ةضراعملا

 6: ايهيلع 70 امم تناك 0000 نأ ةلاحم لو ٠ ءاستلا 1

 ادهف ٠ ايانملا عوقول .ضرعتلاو بورحلا ضوخ نف..مهيلع لهسأ تتاكل

 دا /

 زاجعالا هجو اوحضوأ*-ليق«نافا» .. قاض وقام تمارا قاقع

 نةرقلا نأ : اندنع ىضرملا : انلق ٠ هنم زجعملا ردقلا اونيب -5 « نآرقلا ىق

 ٠ هلوق رخآ ىلا © بولسآلا عج ةلازجلا' عامتجال زجعم

 . 2 ' 1 : سا

 ىلع تاي مل ميركلا نارقلا :.ةبوهيم نيركبوبا سسغملا لاق :

 ٠ ةلازجلاو ةحاصقلاب ةنارتقا غم « أم نونأق هل لد

 ىلا بهذ وأ مئار همار نا نآرقلا ىف دجروي ىذلا بولسألا كلذ مث

 ىكحي امك ٠ ءاعنشلا ةحيضقلاو ؛« .ءادوسلا ةويئلاب ءاج + بهاذ ةتضراعم

 هن ليفلاو ٠ .ليفلا » : هلوق ىف هللا هتعل «  ةمليسم » تافقالتخا نع

 « نيقنت امك ىقت عدفضاي » : هلوقكو « ليوظ موطرخو + ليثر بنذ

 2 نيدعتمت بارشلا "لو نيردكت عاملا هيإ

 - لاق ء اذه هنخ هلأ نيكو («(' ركن: وبأ اأو ربكألا قيدصلا عمس. الو

 كالنار



 0 علا طف ءاجتو## ( ِكرغلا' مالك  ةحئاوف' جحا زيزعللا نآرقاو

 ' -: 'نوفكل“هلتو ههجول هللا هبك هتغراعم مار نم
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 ئَف 0-0 هجو امف : ليق ناك .قاعئاوكاماتمإلا لاق

 هوجو مآ“: انلق + 'مالكلا ابورف نع همظن جورخ. هجو' امو *”نآرقلا“
 ظفلب ٠ ديدس ىنغم نع ريتعتلا ؛ ؛: ةغالجلاو ٠١ اهب ءافخال "ةنيدخ ةغالقلا“
 ٠ هلق رخآ ىلا © دؤهقملا نع 'ءئبنم"قئارن قلذ فير

 مشمج دق زيزعلا نآرفلا : ابومم ننركسووا روغطا كاق
 ىتاغملا“ ىللع :ةلالذلاو زاجيالا نع هيف 'عقوأ ام" اهنغف ٠ ةغالبلا نما اذونق“

 « ىضم نم: نغ' اربحتم .ىلاغث" هلوق“”ىلأ ى زت-الأ“ ٠ ةلغاقلا ظاقلالاب ةريثكلا
 مهتمق » : ىلاكت هلؤقكف مهب لزنام-ق مهزيؤصتو كداهلا مهيلع قست نخم
 هن انهت 0 و « ةخيضلا هتذختأ :نم' مهتم“ * اهفانع هيلغ انفلمؤأ' نه '

 نم ةريثك خاونلا + دذيف [ 1١ توبكتعلا ] « انقرغأ نه: مهنقو- « ضرألا
 . هنأ رظشت اهذع ريبعتلا خقو « باذغلا

 : اهيف اوبكرا : لاقؤ » : ةنيفسلا رمأ ىف زعو لج هلوق كلذكو
 ضرأان : ليقو ٠.٠١ ميحر روفغل ىبر نا « اهاسرمو.اهارجم هللا مسج

 توتساو « رمأآلا ىضقو « ءاملأ ضيغو ٠ ىعلقأ ءامسايو « كعام ىعلبأ

 هذهف [ 46 4١ دوه ] « نيملاظلا موقلل ادعب : ليقو ٠ ىدوجلا ىلع.
 بوكرلاب مهل زعو لج هللا رمآ اهنم-« ةريثك ىتاعم اهيف هللا عمج. تايآلا
 مهداعياو نيكلهملا كالهو.باحسلا عاشقناو هضيغو ءاملا رووغ اهنمو « اهيف.
 "5 > 0 لزذيس امب

 ( 186 نارشتع لآ 3 « توملا ةقئاذ نقف لك »:: ىلاعت . ةلؤق كلذك

 « توملاب -تيخأ دنع اهضارقنال. ايندلا :ىف- هكزلا. قعضتي زيِسَو_ ظفت اذه

 هربا



 اظفللا افهو ٠ ةرخآلا لاوحأ نم لاح لوأ توملا نآل ٠ ةرخآلل بهاتلاو

 ا ' « هلك كلذ ىلع ىوطنا دق زيجولا

 ,صق : غيلبلا مالكلا ماسقأ نمو» .ىىئاوباماحمالا لق

 مهمالك اولعي ءاغلبلا مظعمو ٠  لزجلا مالكلا نع طاطحنا ريغ نم صصقلا
 ٠ هلوق رخآ ىلا © لاوحألا تاياكح اوسبال اذاف « اوببش ام

 رثك ةغالبلا نم عونلا اذه 2. .؟ دومم نبركنوتا غلا لاو

 هتنمضت اهئاف + فسوي ةروس الا كلذ ىف نكي مل ولو ٠ زيزعلا نآرقلا ىف

 ىلا هيف هيبأ ةبخم نم مالسلا هيلعو انيبن ىلع - فسوي تالاقتنا

 اوجرخي ىتح « هب مهل حمسي نأ ىلا بوقعي ءاعدتسا ىلا « هل هتوخأ دسح

 هنولتقي له ٠ هرمأ ىف مهرامتئا ىلا « بعليو هيف ىعتري عضوم ىلا هعم

 ىلا ©« هل ةرايسلا ذخأ ىلا ٠ بجلا ىف هايا مهئافلا ىلا © ةتويحتسي مأ

 هأيأ اهتدوارم ىلأ « هب « زيزعلا » ةأرما فغش ىلا « هايا زيزعلا ءارتشا

 نيهعيطقت ىلا <« هنيري نأ لبق هبح ىلع اهايا ةوسنلا مول ئلاو « هسقن نع

 دهشنم ةداهش ىلاو + هيلع اهبذكىلآ « اهل نهرذغتماقاو م هب ةبابض نييدنا

 ىلاو « نييتفلا ايؤر ريسفت ىلاو هنجس ىلا « اهاوعد هبذكو هاوعد ةحصب

 ؛' ةمآ دعب ةراكداو كلذ هنايسن ىلاو هكلام دنع هركذي نآ امهدحأا لاؤس

 هتعارب ىلاو + اهل فسوي ريسفت ىلاو « هايؤر ريسفت ىلا كلملا راقتفا ئلاو

 .نيراتمم هتوخا ءىجم ىلاو « ماعطلا نئازخ ىلا همدقت ىلاو كللا دتغ

 ؛ ”ههيلا مهتعاضب در ىئلاو « ةايا مهراكتاو مهل هتقرعم ىلاو « هدنغ"“ نم

 ع هيخأ :ةنع كلملا عاوص عضو ئلاو < هيخأ عم. هيلا مهتدوع ىلاو

 ىلاو + ةهيلع..كلملا نيد ناكام: ىلع هايا"هذخآ' ىئلاو هدنع هئادجو ىلاو.

 .نوح هب هركذتو « هيلع ..مالسلا- هيلعو . انيبن. ىلع. :بوقعي مغ: ةادتشا
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 وج ىتيتاو نأ 41 ىدقر» امهيلع هنزح. كفا دقو: ب هلوق ىلاو < فسوي

 ء ل. 5 ؛ تجرفنا ,تدتش ٠-اذا ةمزالا, نآل .« اعيمج

 نا بؤوقعي ىلا هضيمقب هلاسرا ئلاو ةتوخا ىلا ةرمأ هفشك ىلاو

 عر يوحش و .؛ « .نجسلا نم هجارخاب هيلع هللا ةنم ةركذ ىلاو ؛ هيلع هرصب هللا دز

 0 ين 8 ةنأ 0 عم هيدأت نسكحو . 3 ساد نم هتوخاو هي هكننأ

 نايؤرل اقيدضت غو ذل ب 0 شرعلإ م هيوبأ عفر نم ه ناكام م مل

 .ليوات. نم. هملعو. ع .كلملا نم هاتلام ىلع ىلاعت هلل هركش مثأ « ؛ ىلوألا

 . تنداحألا

 لعوت رت ؛“ مظن عدبأو قابس نسحأو ؛« ظفل لزجأ قا كلذ لكو

 قي وف 1: ظء هم درعا + 5 ع 5501-0

/ 
0 

 ايلا | ع رع"

 ةفالب ىلع تايآلا قدصا نمو » . ىلاع م وبا ءاتمإلا لاق
1 

 فرقا "نم نم" مهم. : ناق" 6 امو ”اطنيرص هن ةبطاق.برعلا فارتعا : .نآرقلا

 بناجي ام نآرقلا ىف ناك ولو * تكسو تمص نم مهنمو « حصفأو
 )١( مالكلا لهأ : ياو ويش يوعاو سانلا قحا ناكل « ةلازجلا

 1 ناسللاو

 .نامز ىف رافكلا- ةداع نم مولعف 5 دمع نيكول يلا ١

 ١ ةكئاسر 3 قلعنوصرحيؤ اةييذكتى ف نودهجتياوناك مهنأ . يي هللا كلوسر
 مكنأ 19 لاق امل ّرغَو لج هللا نأ ىرت هلأ ةأوعد ىف نعطلا' نوديريو

 ءايبتألا 1 « .نوذراو اهل متنأ ؛ منهج بصح : هللا نود نم: نوديعتإ اهو

 ا مالكلا (1)

 .ةمق ٠



 دعقو دبع ىعيع نافق « ادمحح“ مويلا نهصخال : :ىرعبزلا- نبا لاق-ع

 مهل تفبص نيذلأ نأ » : ىلاخت اثلأ :لؤناف- « كلذ ريغو ٠ ةككالملا تدبع

 2 نودعبم' اهنع كئلوأ .ينسحل ١ انه.

 ىلا ةجوت“ باطخلا اذحشس' نل'6 ىرعبرلا نبا » نم روصق !ذهو

 لذج كلذ ناك دلو * :همدقع نم“ هيفنلخديخملف“« تقولا “كلذ ىف نيرضاحللا

 . ٠ 13  مالتلا: هيلع دهحلل هنمم اناصقت.الو

 ولف « لطاب وأ قخب ةبلغلا ىلا اودّصقي نآ مهتاذاع تناك اذاف

 ىلا اوعرسأل ةغالبلا نع طخحئي ام زيزعلا نآرقلا ىف نودجي مهنأ:

 0 ٠ هل نييبتلاو « هيلع فيقوتلا

 د د
 | ٠ ا هب عى[ 0 ا 5

 نم هجو نآرقلا ىف له ليق ناف » . ىلاىئاؤياماتماإلا لاق

 ٠ هلوق

 1 9 . ع آ 56

 هجو بويغلا نع رابخالا 0 نومم نيركبوباريسغم ا لاق

 + نيعتق مسقتك نآرقلا بويغو ٠ زاجنغالا هوجبو نم

 ةساودي الأ 4< هب ملعلا لوصخ حصي ملو هدوجو .قبس ام : امهدحأ

 0 رك دارو دل حبا يا رجب

 ةتوديفتامو 5 اما نا: أذكه 4 ىرعبزلا نبا » ىلع درلا (1)

 ةدابعب رسي وأ « هتدابع ىلع سانلا ريجي ىذلا : لقاعلاب دارملاو ٠ لقاعلل

 ملو'رمآي ملو «' هتذلبع ىلع سانلا*ربجي مل ىئيعو ٠ حرفيو هل'ساتلا

 ىف ناتثلاو لاخلا ”كفكؤ" ٠ نيدوبعلك :ةلمجت نه”جوخف + حنوفي ملو-رعم-
 نسحتالا متبع تلخد اذاو « هلقاع ريغ ىهف مائضألا امأ ٠ ةككالملا

 ١ ١ مهابكزم نوخبعم نيذلا ءالقعلا ضاخشألا : دارملا“ ٠ باذعلاب.
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 ريثكو © ىسيعو. ىمومو دومثو. :-حلاصو بيعشو ميهارباو حونو مدأ. ةصقك
 : مهلا نيبذكملا نم هللا كلشأ نم كالهو + :ءايمنألا نم

 فقؤو الو اخيرات لواح الو اباتك طخي مل ايمأ تلي هللا لوسر ناكو
 ىف ارفاسم الو ضرألا ىق اراض نكي ملو « نيلوألا مولع نم ملع ىلع
 هوجو نم كلذ ناك ٠ برعلا نع تابيغم ىهو اهب ربخأ املف ء دالبلا

 هلوقك ٠ تعقوف « عقتس اهنأ رهخأ هبويغ : اهنمو )١( ٠ اهزاجعأا
 : ىلاعت هلوقكو [ غ0« حتفلا ]1 « مارحلا دجتسملا نلخدتل » : ىلاعت
 ملآ » : ىلاعت هلوقكو ع ٠١ حتفلا ] « اهنوذخات ةريثك متاغم هللا مكدعو )

 عضن ىف نوبلغيس مهبلغ دعي نم مهو « ضرآلا ىندأ ىف مورلا تبلغ
 لبق زيزعلا نآرقلا اهب وبخأ .ةريثك بويغ هذهو [ ؟ مورلا ] « نينس

 هللا ىضر رمع اهارق لي هللا لوسر.ىلع حتفلا.ةروس تلزن املو. « اهعوقو
 )١( « رمعاي ةكم حتف » : هل لاقف ؟ حتفلا اذه ام : هلآسو هنع

 نكلا : :لق » : ىلاغت- هلوق : نارقلا بويغ نم نأ « مامالا » ركذو

 « هلثسب نوتايال نآرقلا اذه لثمي اوتأي نأ ىع نجلاو سنآلا تعمتجا
 نايتألا نأ ىزي نم قار ىلع ابيغ نوكي امتا ىدنع أاذهو [ ءارسأالا

 ىفو «© ةغالبلا ىف نآرقلا زاجعا نا : ةلاق ٠ رسفملاو فلؤملا (1)
 اطخ- 1ذهو + ىئرخأ اهوجو نآرقلا ىف : الاغ مث ٠ حيحص اذه - ٠  ىناعجلا
 لامتشاو + تيلوألا نصصق نع ءابنالا لثم ىرخالا' هوتجؤلا ناك + امهنم
 لخ دقدوجولا هذه - بيغملا 'ننعرابخاالاو لابقتسالاب قلكتت بوجغ ىلغ' نآرقلا
 0 ٍتوثسألاو * مظنلا' ىف :مالكلا اسجيلغ :بجي ناك*هنأ نأ > ىناعللا ؛تخكن تكن

 ىلا اهئامسقنو ىتاعللا ننع ناكدختي :بولسأآلاو ملظنلا نم خازقلا دعت مث

 ةئفوكلا هللا“ تاسحيآ. ىلأو تاييغملا ىلا نيل صخصضق نع ءابنالا

 خلا ٠.. ةيقلعلاو

 وه « ردع لوسرلل باطخلاو « ملاعللو_ برعلل نآرقلا زاجعأ (؟)
 : كاع ىف مانمالا راشتنال وه حتفلاو ٠ هدعي نم نيقلسملا خيمجلو هل
 + تودحتا ىف رمتسم وهو 4« ثادح دقو.

 ةرااإ// 7”



 .ىأر ىلع امأو ... اهنعومللا .مهفرص مث ؛.برعلل .ارودقم :ناك:نآرقلا لثمب

 نم نأ ىرت الل ٠ ابيغ نوكي الق + .مهل ارودقم سيل كلذ نأ قرب نم

 .كلذ نأ « .ناولآلا الو ماسجإالا باستكا ىلع ردقيال ثدحملا نأ لاق

 .عامتجا ةلأحتسا ىلع لدي امك هيلع لدي لّوعلا نآل ٠ اي دل

 1 تجول

 ةيشحلا تازجعملا يف

 تايآ مالسلا هيلع لوسرلل اعل اوماتنمإلا لاق

 .لالخ نم عاملا عبنو ءانجعلا .قاطتاو رمقلا قاقشناك .نآرقلا .ىوسأ ”ىمختال

 ل 0 لآ »ْ ؛' ليلقلا" .ماعظلا" زيثكتو ىضحلا خيبستو غباصالا
 ح وع

 هتئاك ناو«اهلك رومألا هذه .٠ 55015 امسعملا لاق

 ىف" ةقفتما اهنال (+) ةرقاؤتلا ىطظعت: ةلمجلا :ىف هاف ذاحا لقد" تتفق دق
 2 ١ :..: ةداعلا هلل تقرخنا قع ىبنلا نأ

 ملاعلاو بوعلا,ىدحتي للا ناف ٠ اذه هيأر ىف باوضلا كح عقلا 1(

 التقكسب تدبر انبح ريقي مك“ نآرقلا اذه لثمب أوتأي نإ .ىلع ؛ ؛ .نجلاو

 لاق ولو لعفلاب عقو ٍدقو ٠ بيغ اذه هرابخاو .٠ نوردقيال مهنأ : ,هلوقب

 ٠ بتكلا ىف.انيلا لقنت ملو. « ةوبنلا .نامز .ىف اقلام برعلا| 31 .لكاق

 .ىلع. نوردقي ليي .٠ ملاعلاو .مويلا :برعلا ' نأي نوكي- هيلع درلا ناف

 نوعيضب اوفلأ. اذان « .انتاقوأ ؛نوحيضي.: .اوسورد اذا ءاملعلا نإ :؟ ةضراعملا

 دجق“ ةياهنلا ىفو. ٠ ةوفلأ . اميفو. هوسرد, اميخ رظنلا نوديعي مث ٠٠ اتاقوأ

 ىئاعمب ئتأو ٠ ,ميبتاك الو ءىراق ريغ ايمأ رثك دمحم ىبنلاو ٠ نوكطخي

 ٠ هللا دنع نم نآرقلا نأ ىلع لدي .اذهو : ا ا مف و

 ىهو : هلوقو ٠ . . حيحض : ,داحآ لقن.تلقن, .اهنإ .: :مقملا لوق 00

 :تانآب .نّمراعم داحكلا قل . حلحص َوْيَغ رتاوتلا 2 ةلجحلا ىف

 - 4 امراعم داجلا 0 مل ولو ٠ ةيببحتلا تازهعملا ىئفنت نآرقلا ىف
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 هيما ”ةةعاجش ”نأو ©« ارتاوت. مولعم «' .متاح :> -ءاخشم .ملعن“ انآ امك... أو

 نكل.ا+ رتاؤتلاب ةمولعم اهنع ثلا ئضر. «* بلاط.ىنأ .نب ىلع: نيتمؤملا
 [يامعو» روض ذأ م 2 علال ٠ -ارتاوت انيلا لقنت مل « :امهنع ' رابخالا اكتب

 «- ينوذلا داطتغأ "يذلا تكلا ا: هيلع 7 تاولض“ هتارهسم نقد ©

 زيه ىف نوكي نأ ىمع « ةلثم اهنا : هللا لوسراي لاقف ٠ هينيع نيب ناكف
 كلذ اوكار مهتم دعبلا ىلع ناكو هموق ىتأ املف - هظوس ىف تناكف' < كلذ
 11: 77 . هع للا ىفزأ ةزيره وبا نمآ روثلا كلذيو * ةب.» نمآ نم ماهنم نمآف « َْي هللا لوسر ةكربب كلذ نأ مهفرعف هل اوبجعف رونلا

 . « ىثازألا 5 ثيدح ئف هيلا ةرجشلا ىعس كلذ نمو ©
 ىف هل هيعنو ىثاجنلا توم نع هيلع هللا_تاولص هؤابنا كلذ نمو

 1 0 0 + هيف تام ىذلاا مويلا

 .٠ هيلا راثكتسا دعب ةدوجوم هيلع هللا تاولص هتازجعمو

 .ىمسي + فريص.لجر ىلا اهسرح .ةبطرقب !ندنع:ناك - .
 قشملا ىلا ثعبنت ملو ء”همدق ثلطعت دق ناك « قحلا دبع نب هللا دبع 7

 ؛ بط مهل عجن امف « رصعلا ءابطأو تقولا ةاسأآ. كلذ ىف هجلاعف ء .هقاس .

 :ىلاعت هلوق لثمب ضراعم داح آلا  هيأر ىلع ٠ رتاوتلا هتلمج :تدافآل ت
 تبثت ىتلا تايالاو ؟ « مهيلع ىلتي باتكلا كيلع انلزنأ انأ مهفكي مل.وأ
 ةهباشتم تايآ ىه ةيسحلا تازجعملا نم كلذ ريغو « ءارسالاو رمقلا قاقشنا
 ىلا مضنا اذا الا عازتلا لحم ىفةجح اهيينعم دحانوكي الف ٠ ةمكحم نوع
 قاقشتالا لمتحيو « مالسالا رمآ حوضو لفتحي رمقلا قاقشناف ٠ مكحملا
 « خلا 0٠ مهفكي مل أ ١ : وه ةمكحمو ٠ ةباشتم وه كلذلغ ٠ يقيقحلا

 اهل ةتبشملا تايآلا نيبو ةيسحلا تازجعملل ةيفانلا تايألا نيب قيفؤوتلا
 : - ضاخ شيرق' اهتحرتقا ىتلا تايآلا وه عونمملا نا : مهلوقب هياشتملاب ,

3- 3 

 ماس ل1 مهو و هسا! هاو

 هذ
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 لاجي ب هلا .اهسرج «.  .ةبطرك » .نم ضهونف « ءاود مهل يدجا الو

 « نيترازولا يذ ىلا بغرف © .ضرفلا ءادآ نومؤيو .؟ .جحلا .نودصقب

 ديإ# كاصحلا نبأ نب دمحم : هلا ديع يبا » بتاكلا ٠ ثدحملا .هيقفلا

 ىكرتسيو هب يفشتسي يلظ يبنلا ربق ىلا اباتك هل بتكيل  هنع.هللا ىضر

 +“ هتكونن

 ٠ ميجرلا نمحرلا هللا مسب : هتخست ام ةبع هللا ضر بتِكف

 ؛ ريقوتللو ريزعتلاب صوصخملا « نينملا جارسلاو « ريذتلا ريشبلا ىلا

 بر ىلا عيفشلاو « نيلسرملا ديسو نييبتلا متاخ :.ريهطتلاب سدقملا:تيبلاو
 ْ < تنملاعتا

 « هاوليل هتكربب فشكتسملا « هاضرو هتبحمب هرقازو هاده قيتخ' نم

 (« قحلا دبع نيا هللا دبع » د ةأرخأو هايثد ىف هتعافشي ىفشتسملا

 فكلاب ةراشالا الا غطتسي ملف اهوطخ- رهدلا ديق دق ٠ مدق هل

 فعيضلا .قئاع ةدصق تع هقاع دكو ١ هةنوردسبسيلا داورلا ىأر احم

 فزعلاببكرلامعنتقذصةيحت_ اودغ ١> ذأ * .بكرلا- عدوتساو « افسآ اكب

 فرطلاوبلقلا عشاخضيهم ءاغد هبرك عيفشلا ليسرلا متاخايف

 اعراض :كادات « هلأ دبع ) :كقدتع

 بفطعلاب نقياو « ىوسجنلا نهلخا دقو

 فشك نم ءاش امب هيغاد ردصيل هفشك سائلا زجعأ رضل كاجر

 ترصقف + نامزلا ابهيف ىمر لبجرل
 فزلا» مهيقلاا فيصعلا وع امسك

 ةنوس دوعت. نأ قويا ىناو

 فشي .نمو «© ماظعلا ىيحي نم ةمحرب

 فرصىلا غيزيال « .بوطخ فرصل ابيمو اسيح هوجرن ىذلا تنأف

 هقفعض نمو « ديزم نم هيضتري افو
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 لجرلا )١( ىربف « .مركملا ربقلا ىلا « .باتكلا لجو نأ الاروه امف.
 .ةيليبشا.» ىلا « ,هبطرق » نم لقتتاو ٠ اقيفم البم هتنياعو « لقتساو
 . اهي :هتيفلو

 نآرقلل ةوالتلا نبيج ناكو « يلاعملا ىبأ .» بب ىنكي لجر .ىنثدحو
 . ديجيوتلا طالبي فرعي « هب .طالب.يف « ةبطرق » بي عماجلا دحبسملا ىف

 ناك نيح « ىراصتلا لكيه عضوم ناك هنأ : كلذب هتيهسن هجبسو
 عماج كمسو « ديحؤتلاب ثيلثتلا :كلذ اوريغي نأ نوملسملا ىأرف «© ةسينك

 ةرئاد ىف بتكف « جابيدلا ةنيزك تنيزو < جاولا هيف.بجخوا« ةيطرق
 ةعبدج ةليل لك ضخب ناي ةداعلا ترجو. هلا الا هيلا ال: كارادلا كلت نم
 ىهم نوسلجي موق عم طالبلا كلذ ىفااموي اسلاج تنكف ٠ هيف دقوي.جارمب
 : ىلا سِلج .مهنع لصفنا املف « ىرخا ٍةعامج عم نسلاج روكذملا .لجرلاو
 : هل ٍتلِقف ٠ هب كثدبأ .نأ ديرأ ؛ :ثيدحيب موقلا ءالؤه تّثدج : ىب لاقو
 : ئل لاقف ٠ ,كلذو .كنأش

 «نميلا» ةجابم'نم.ديس «نامي» لجر اذاف ةرايزلا ىف تذخأ مث تججح

 : ىلع ابلاغ مسالا اذه ناكو - ذاتسا اي.: ىل ٍلاقف.؛ ىتعارق نسحتسا دق
 ملف « انرص مث « كلذ ىلا هتبجاف ىتقفن ىف نوكتو « يب مؤت نأ ديزا
 كلذ ىلا راجتلا نم ٍلاجرر ةرشع فقو ب هللا اهسدق 4( ةتيدملا » انيناد
 مهن « ةثيدملا لهأ دنع ةمارك مهل نوناميلاو - ىبحاص + ىناميلا
 بهذ اندنع سيل راجت نحن نميلا اخلاي : اولاقف مهدنع نم نوراتمي

 . هداقتعا غلبم ىلع هللا اعد  انملع ئوا.لجولا اذه وأ (0)
 سرع دقل ٠ هاعد اذا رظضملا ٍبيِجِيَو « رضلا قئثكي .ىذلا وه ىلاعت هللاو
 نييجلو ٠ هب لسوتف « زئاج فيرششلا ربقلاي لسوتلا نأ هبلق ىف ءاملعلا
 ريقلاب لسوتلا نودري.ملغعلا ىف نوح بماولاو ٠ :هاقاعو, هللا ماقس هتين
 وه ناسنالا نم حلاصلا لمعلا : نولوقيو ؛ ءىش ىأب وأ « هريغب وأ
 ظ . حيحصلا وه مهلوقو + هللا نئيلا برقتلل ةليسولا
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 امثير 1 د يه نا انا ديرتف 31 هيا سوم 2 ضان

 يوب . "هيلا. قدؤخو+ عجبتا

 + كلذ لقا ىئاميلا مهل .لاقف

 رايق تل نكون ء نكمل تددعا دق اح :ه يللا ولأ اق “5

 ىغرف « ذاجو .رشع دحأ لفكف'.؛ :انيلا ا . نا ؟ .لعفأ جي كفو

 قو لوسر ىلع: انملَسو' ©«: ربقلا انرزو « 'ةئيذملا' ال: انلخد املق -

 كعب ئذلا تنأ هللا لوسراي + :تلقف * ربقلا نم :توثد“« ماكدزالا كاذ

 لقنلاب اهانقرع :دق ىتلا < تاداعلا كيذي .ىلع قرخو « تازجعللاب للا

 مل اسكم كتتيدم ىف اوعضو كدعب :ءالؤه ناو ٠ :اهتدهاشم انمرحأ ا

 هيف نذأت مل قح زيغب لام لكأو « هع كدع رست
 كلسرم ىلا كب لسوتأ ىت ىنأاو «

 نمب قحلأل « ىبيج: ئيف هتددعأ ىذلا سكملا اذه ىنع هللا عفدي نأ ىف

16 2 
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 ٠ كتازجعم دهاش

 ٠ ءاعدلا تررك ربقلا ترز املك تلعجو تعرضنا :مث

 ساكملا ءاج ىناثلا مويلا ىف ناك املف «' مايأ ةثالك ةنيدملاب انمقأو

 ىدأ « الجر رشع دحاأ ىل تلفك نميلا اخكاي : هل لاقف : ئناميلا ىلا

 نمف : ىناغيلا هل لاقف ٠ هلوق دنع ىبلق فجرف : دحاو ىقبو © ةرشع مهنه.

 تلقف ء رقلا ىلا ىروف نم تمقف © ذاتسأللا ْئلا ىدأ ؟ كيلا ىذأ

 كحب لسوتا انآو ؛ كب ىلسوت قدص لياخم ىل تدب كق هللا لوسراي

 هرقيو + هظلغ ىلع قيد ؛: هطلغ ىلع .ساكملا اذه تبكي نأ ىف هللا ىلا

 ٠ :هتلفغ ىلع

 . رشع قداحلا كاوق ىلع افسأتم « ىناميلا ىلأ ساكملا رركت مث |

 هنم كلذ:رزكت,املف + :فاصنالاب ىل.رقيو «ىادألاب ىل دهشي كلذ عم وهو.



 هتذخكو .« زبقلا دنع ئنم .ناك امب هتتدحوو « ىناميلا ىلا رمآلا تفشك
 . ىرسب حوبي الو ؛ ىرمأ فشكي الأو + ىلع نامتكلاب

 كشاو ؟ رثيي هللا لوسر الدععم لطبأ وأ ٠ كل ابجعاو : ىل لاقف

 ٠ ارفاك تنكل كلذ تلعف ول

 ليولاب هسفن ىلع ايعاد “« ساكملا » جرخ انلاحترا موي ناك املف

 ىقبو ةرشع مهنم ىدأ « الجر رشع دحأ دنع ىمكم امتا : لوقي « روبثلاو:
 ةحص نم اقثوتسم هل تلقف ٠ ىب الا دحاب.أدبي ال .٠ ذاتسالا ىدآ ٠ ادحاو
 , )١( وه ال ا هلا ال ىذلاو.ىآ : ىل لاقف ٠ ربخلا ناك اذكه هللاب ربخلا اذه

 : لاق « شاوشلا نيا » ب فورعملا « .ساوقلا جاحلا ىنثدحو
 جيتحاف ٠ انسحم اراجن ةذلاو ناكو :٠ ىنلمتحاف « ريغص انأو ىبأ جح

 ةبقلا نيبو مامحلا نيب لوحي كابش ةماقال « ةنيدملا » ىلا لمحيل هيلا

 هرماف © دجسملا مزلي ناك + لجر اهآر ايؤرل لَك ىبنلا ربق ىلع ىتلا
 ٠ مامحلا نيبو هنيب لاحي نال ىلاولا رمأي نأ يَ هللا لوسر

 لوسر دغضق : جاحلا لاق « سابعلا ىئنب كله ىلأ رمآلا ىهتناق
 اتأ هتعبتو ىدلاوو ةنيدملا ىلاوو جاحلا ريمأ وهو ٠ سابعلا ىنب كلم
 : زواجتتال تعنص دق ةراتس ائيار © دجسملا رهظ ىلا انكج: [ اذا ] ىتحا
 . رفصلاب جفص دق + حطسلاب ءىطال باب ةراتسلا كلت نم برقلابو

 ههلعف ناك ولو ٠ كلذ هباش ام وأ « ءارشلاو عيبلا ليهست وأ © نيدتعملا نم ههتراجت ةيامح ةلباقمىف « لئابقلا جويش ىلا ةبيرض نوعفدي نورئازلا ناك « ةئيدملا » لوخد دنعف ٠ ةعيرشلا فلاخيام لعفي مل « ساكملا » اذهو . ءادألاب همزلي وأ « هنع ىدؤي نأ دوي مل ذاتسالا نأب ملع ذا هيلع بحي ناك ىناميلاو ٠ مراغ نماضلا نأ وهو ٠ ىهقف اظخ ىف حقو فلؤملا )١(
 ساكملا اذهو ٠ فلؤملا هيكحيام نولعفي ةالولا مهكرح امل « ةعدرشلل افلاخم
 ةرثكو ماحّرلا ةبلغل وا « دحاو مهيز ناك ميدقلا نامزلا ىف سانلا ناف ؛« هريغب ذاتسالا هبشل هلوق ناك امير « هيلغام ىدأ دق ذاتسآلا نأ : لاك 1
 0 ' 2 ٠ كلذ هباش امو لغاشملا
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 - اذه ىنق : هل ليقف ؟ .هرمأ امو :؟ وهام فانيلا : كلذ :نع ايدلاو لاشق.-

 ؛« .هوبحتف © رطملا مهنع اطبا .اذا ةنيدملا ,لهأ نأ. كلذو ٠ بيجع بابل

 . *+ رطملا عشقناق ؛« هوقلغ رطملا نم مهيرا اوذخأ اذاف_ه اورطمف

 ىرصأعملا لدنصلا نم كابشلا كلذ نوكي نأ" ىلع اذكزعو ل <

 ٠ ىدنهلا سونبأآلاو

 نم « .ميق.» :بابلا .حتفق .« .دطملا"ىفا جيتحاف .: ' ربخلا ىكاح لاق

 «تنضريع ةجطل « ربيخن » ىلا ميقلا كلذ جره مك « دجسللا ىف نيفريصتملا

 ,ىلا اوعانمجق 'اوهنتت مش .:ساثلا ىلع رطملا حلاق ؛ امات[اهيف :ماقاو-هل

 ظ | )١( ٠ رنطملا عشقناف ةوقلغأف + احوتفُم ةوقلف نادل

 ٠ عجطقنت مل همالسو هيلع هللا .تاوللم .هتازجعمف

 6 د

 .تابنأ دقف « نمقلا قاقثنا امآو » : . ىقاعئا اوبارفاتمالا لاق

 ْ (؟) 4 ارتاوت اهلقن تبث * هللا باتك نم ةيآ هنن

 مل « رمقلا قاقشتا .ناك نا : ادوميم تبرك بار سفم ا لاق

 بوقنم وهو ٠ هب ريخأ دق زيزعلا نآرقلاف « ارتاوت انيلا هتدهاشم لقنت

 .بجوت.كتاداعلا نأ لع 2 ارتاوت انيلأ .لقتن نآأ نم عنم ىذلاو ٠ .ارتاوت

 .نأل « اوتاوت:لقني هناف « عيدي ثداحو بِجع رمآ نم ثدحام لك نا

 556 ملي مهتم« نيسقتم نانلا تفداع :ةنليل ةيآ تناك ةيآلا هذه

 هنظف قاقشنالا ىأر نه مهنمو -« .نولفاغ مهتمو « نانكأ ىف نوتكتسم

 ظ ٠٠ فكوك :ضاضقنا

 هقاقشنا اوققحتت نيذلا نكي مل ٠ ماسقنالا اذه "لاحلا تمسقنا انف

 ٠ رتاوتلا ددع نوكلبنأال اذدع هلا

 < ارمأ هللا دارأ اذاو. « نينسحملا نم بيرق هللا تمحر نا از 01(

 ٠ :بايسألا هل انه

 لك و تاع حل نكل (1)
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 تايعمسلا ىف

 بابلا حتتقي ام قحا نأ اوملعا » -: هاعلاوباماتمإلا لاق :
 ا رخآ نلا « ىبنلا مسج ىلا ةعجار ةوبنلا تسيلف ؛« ةوبنلا ىنعم « هب

 هلوق .٠

 تناك ولاذا ميمتم اذه دوم نيركوبارسفم ا لاق
 كلذكو ٠ وودي ركاس ياسا يك ةعجار 1و

 مح ا را اق وسما تيسياا ابا رباع

 ,كلذب وه درفنيو « ايبت هنوكب ملعلا ىف هكراشي هريغ نأ : امهدحأ
 ٠ ملعلا ىف هكراشي نم نود

 ةمولعم ناك اذاَو : مولعم نم هل دبال ملعلا ناف : ١ 5 اههيناكو

 نمل ىلاغت هللا لوق ىلا عجرت امنأ ةودئلاو ٠ لاؤسلا مقي اهئعف ؛ ةوبنلا
 دنلأ لق ئلا مةدننتسم ةيعرشلا ماكحالا نأ افكو : ىلوسر تنأ : هيف©طصي

 : أهف ىتالا ماكحالاب ربخلا كلذكف + هيهنو هرمأو همالكو زعو لج

 ١ نخو لج هللأ مالك ىلا انضيأ مح

 نص : اضيأو )١(
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 ليجيما

 ءايدنألا ةمصع ىف

 ءايينالا ةمصع اونيب : ليق نافاظ' ايف وكارماعمدلا نق

زجعملا لولدم ضقاني امع مهتمصع بجت : انلق ٠ مهل بجي امو
 اذهو ٠ ة

 « نوغلبي اميف مهقدص ةزجعملا لولذمو ٠ القع هملعن اه

 ماقم موقت ةزجعملا تناك ان : بوم نب كوبا ءلالاق:

 دقو 3 اقداص لأ قدصيال قداصلاو 0 قدبع قدص 2 زعغو لح هلل أ لوك

 هنوربخي اميف نيقداص اونوكي نأ بجوف « مهيديا ىلع تازجعملا ترهظ

 ٠ رعو لج هللا نع

 © راضعالا معيأل ذا « رظن .هيف عامجالاب اذه نع ريبعتلا نا : انلوق نم

 مهدحب عاج نم اهملعت امك ةتمصع
 نيذ نم ملع : لاقي نأ ىلوالاف 7

 نم مهتمصع بجت - مهيلع هللا تاولط..-.ءايبقالا نأ ةرورض ()ةمأل
 م آذآ“

1 

: » 
 ءايبنألا ةمضع » هباتك ىف ئزارلا نيدلأ رخف مامالا لاق

)١( 

 قوهقف « ةهسلا ليبس .ىلغ امأ دمعلاب رئاغصلاو رئكابكلا نع ةوبدنلا

 رئاخب 1] ٠ هش

 : « لحنلاو ءارآلاو للملا ىف لصقلا » هباتك ىف مزح نبا لاقو

 رئابكلا عيمج. ىف هللا نوضعي مالسلا مهيلع لسرلا نأ ىلا ةفئاط تبهذ »

 نم ةيماركلا لوق اذهو ٠ لمقف عغيلبتلا ىف بذكلا سشاخ ٠ أدمع رئاعضلاو.

 لوق وهو © هعبت نمو « ةيرعشألا نم ىنالقايلا بيطلا نبا لوقو ؛ ةئجرملا

 نوروجي مهنأ : ةيماركلا ضعب نع ىكحي نم تعمسو ٠ قىراصتلاو دوهيلا

 ىف انيأر اناف « ىئالقابلا اذه اماو ٠ غيلبتلا ىف بذكلا لسرلا ىلع
 : لوقي ناك هنأ - .لصوملا ىفضاق «  ىنانمسلا رفعج ىبأ » هبحاص .باتك

 خيلبتلا ىف بذكلا شاح + لسرلا ىلع زئاج هتاف + لجوأ قد بتذ نك
فكي نأ مهيلع زكاجو : لاق ٠ طقف

 ه:+ 1 © اور

2.25 



 حالصال هّنلأ مهراتخا دف ءايدنألا نأ : 5 اضنأ ملعتو . ىصاعملا نعو بوئذلا

 ترفنل كلذك رمآلا نكي مل ول ذا ) حالصلا ةماع ىف .نونوكي مهنأ «٠ قلخلا

 ىتح « هنع نوهتيو نورمأي ام ةحص ىلا بيرلا قرطتيو « مهتع سوفنلا

 - هيلا وه ردابل احيحص ناك ول اذه.نأ : لئاقلا لوفي

 مل نأ ٠ مولعم ريغ نونظم هيف رمآلا ناف رئاغصلا بوتذلا امأو
 ٠ ىلقع ليلد الو « ىعمس عطاق كلذ ىف تبثي

 [ ؟ حتفلا ] 6 ادق نم مشاعل قا نقطلا» رئت ١ تشت الو

 بتاعي امك رومألا نم ريغصلا ىلع نوبتاعي مهبصانم مظعلمل 0-7

 قيليام متبعوتسا دق: ليق تاف» ناحل وباداتغالا لق
 هكلذ انلعف امنا : انلق « ةبوسيعلا » ىلع درلا ع دقتعملاب

 انأل 1 هوبذك مهنا مث هتعيرش اومزتلا مهنأب مهلوق ضقانت حوضول المت
 لسرأ هناو )١(  نيلقثلا ىلا لوسر هنأ ىعدا هيلع هللا تاولص نأ ملعن
 « مهبهذم طوقس ردقلا اذهب حضوف « مجحلا كولمو ةرساكألا ىلا هتاعد

 هنلع لا تاولَص ىبتلا ناك اذا : بدومم نيركيوبارسغللا لاق

 هةوسألا ىلا هلسرأ هنأ هللا نع ربخا دقو ؛ هلل ةزجعملا قيدضتب اقداص
 + اهمومع ىف هنوبذكيو ةوبنلا .ىف .قدصلا هل نوبجوي فيكف « رمحألاو
 - لاق امك  مهبهذم نم شقانتو « مهلوق نم بارطضا اذه

 م + نيلقنلا ىلا اثغتبم هوك ىعدا هنأ ةرورض انملع دقو )١(
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 له سضف

 تايعمسلا ىف لوقا

 لوصا نأ : هللا مكقفو . اؤملعا »': .اوئوارماحمإلا لاق
 رخا ىلا © !اكهنم هكارذا ريدقت غوسيالو ذاقع كردبام ىلا مسقنت ككاقعلا

0 

 * هلو

 اه .لك نأ مامالا ركذ : لوهع نب بوما غلا لاق*

 لج. هللا مالكب :ملعلا ىلع هب ملعلا مدقيان هناق « دقاقعلا ىف القع كردي
 « ةيوتحملا هتافضو ةيسفتلا هتافضو - زعو لح ةدوجوب ملعلاك © زغوأ

 هب ملعلا ىلا قيبسالا هلك اذهف ٠ هيلع ليحتسي امب ملعلاو + هتدحوو

 ؛ زعو لج. هللا مالك ىلا دننست اهلكد تايعمسلا نأل ٠ لقعلا قيرط نم الآ

 وهف لقعلا ةلدآو عمسلا ةلدأ هيف كرتش ام امأو  هنايب قبس اه ىلغأ

 عارتخالاو قلخلاب درفتملا وه ىلاعت ىراعلا نآب ملعلاو ةيؤرلا تابثا وحن

 ىلاعت هللا دارفناو ٠ اعمس اهعوقو تبثو. « ًالقع اهزاوج تبث ةيؤرلا ناف

 ملعلا امأو ٠ كلذ ةحصي ةيعمسلا“ دهاوشا١:تدهشو اعطق ملع قلخلاب

 ش ظ +. :لقعلا“ حولا دتلسم ابكبأ هتاف ةوينلاب

 قيرط+نأل ىلاعت: هللا مالكي ملعلا نع ةرخآتم تناك ناؤ معن

 1 ٠ ةزجعملا اهتوبث:

 3 6 د

 « ةمدقملا هذه تتبثا اذاف » : ىلاعم اوبارماتمإلا لاق:

 ' .٠ هلوق رخآ 'ئلا 6 نيذلاب نتعم لك ىلع اهدعب نيعتيف



 ىتايال عرشلا نإ انملع دق 2 5 نوم نير كوبا يسقملا لاق
  خممطقلا' دس نه دز. ام. تايعمسلا ئق' درو اذاغ « لقعلل. امقانم:
 عمسلا امو + "انهي انهن. قيدصتلاو. اهل '"لوبقلا نم هيالف « هسفن ىف ازئاج ناكو
 نلقي نك هي : لاجم اهيق ليواتللو « ةيعمسلا ةلدألاب تبثت
 نم لمع داقتعالا نال « نوئظملا ىعمسلا ليلدلا هتبثأ ام توبث نظلا ىلغ
 نا + نونظملاب هجوتت كلذكف < مولعملاب ةجؤتت امك لامعألاو ٠ لامعألا
 « عظقلا ىلع دؤدرم وهو ٠ هزوجتالو :لوقعلا هيضتقتال امم ىثآلا ناك
 . لقعلل فلاخم وهو « ليواتلا لمتحيال ضن عرشلاب تأي ملو

 لصف ص

 لاجآلا ىف

 5 تاقوألا نت اهدا 2 لاجل 2 لكان ؟وتاعاتمالا 1

 . * هلوقرخآ ىلا « اهتقو ةايحلا لجاو + هتقو ةىث لخ لجاف

 تاقوألاناروهجلا دنع فراغتملا ؛ بومم نيركيوبارسفملا لاق: . ظ
 ليق ٠ كلذ قيقحت مت اذاو « راهنلاوليللا بقاعتو كلفلا تاكرح نع ناكام

 ادوجو ضّرقي نأ زوجي ددجتملا كلذو + 'ددجتمل ددجتم ةنراقم : تقولا نأ >7
 تباف لو « تتباثب ددجتم نرقي نأ زوجيالو « امدع ضرفي نأ زوجيو
 مايقق « سمشلا«عولط دنع ديز .ماق » : لوقت' كنأ ىرت الأ « ددجتمب
 1 . ظفر نفل عيار م هقيقما# قيزلا

 اق » وأ «' نضر ىلع ةعفترم ءامسلاو ديز ماق » : تلق ولو“
 مدابو  اصخم يلا يش باشا تع -ةلقتسم ضرالاو .©« ورمع

 .٠ ١ ددتجتمب 1هدجلتم نرقق"

 مدع دنع رهوجلا كرحت »-: كلوق : هب اتقؤم مدعلا نوك ريظتو

 هؤفا



 + .نامز. ىلا رقتفم دوجوم, للك م ,لاق نم لوك امأو « ةنم نوكسلا

 ىلع ليلدلا قبب دقق « ةيهانتم ريغ تاقوأ توبث ىلع كلذب اوضقو

 تاسقوآالاو .: :تاقوأ ىلا' ارقتفم دوجوم لك اضيأ ناك ولو .٠ ةداسف

 د -كوقلا ليلدتمما تاقوأ ىلا .انغيأ | ترقتفال + ةدوجوم

 يرانا نال ؛ ديلا هاب دقت مه أ .بابلا قيم ديقالو

 نوكيف نوكي هنأ هللا ملعامو « هلجأ مانو ةرمأ يبتنم رمل لعوب لج

 مم ىقشأو ع رخاتم ةلحلأ نأ ملع زعو لج قىرايلا نأ ردق ولو . ةلاحمال

 ٠ ىلاعت هللا ملع ىف احداق كلذ ناكل ؛ هلجا عطق لتاقلا نا كلذ

 : رمآلا نوكي ناك فيكف « لتقلا مدع.ردق ول : انل ليقو انلكس ناف

 ىذلا وه لتاقلا نأ ىف هلصا ىلع ىقبل همدع ردق ول ؛ لاق نم ةلزتعملا نمف

 لئثقلا مدع ردق ول هنا : لاق نم مهنمو  هداسف نيبت دقو  هلجا عطق

 لديتير ال نسعو. كيج هللا مولعم ناف ٠ لطاب هلك كلذو ٠ هقنأ فتح تامل

 علا ول ذا ةلاحمالالتقي هتاف لتقي هتأ للا ملغ نم لكو - ملعلا فلاخي الو

 نم انل ناك ول : نولوقي » : ىلاعت هللا لاق ٠ مولعملا ملعلا فلاخل لتقي

 بتك نيذلا زربل مكتويب ىف متنك ول : لق + انهه اتلتق ام. « ءئش رمالا
 : 202 ع6 نارمع لآ ] 1 يياشم ىلإ لتقلا ويلف

 0 لتقي الا مولعملا نؤكي نأ هعم ردقو : لتقلا مدع زدقفم يدف نأو

 7 0 قوم اللعب الاعب هذي + قم اج اذه كارو اياب

 1» 0-3 ١

 ىف الا هرمع نم ضقني.الو رمعم نم رمعي امو » ::ىلاعت هلوق اماو 7

 هبارضأ رمع.نم صقني امو : ريدقتلاو ٠ لوأتم اذه ناف ع ١١ رطاق-] « باتك

 رخآلل امهدحأ توم قبسيو « ةدحاونس ىف نائوكي دق نيلجرلان ال 2( هتادلو

 ةيمسألا 83
 ل



 نم لك « ناتكلا ىف قبس اسميق : رمع نم'لكف « ةدعب رخآلا رمغيو

 ٠ باتكلا ىف قبس اميف : لوآلا رمع نع ةرمع صقني

 هقو « قالظألا اهرهاظ + فئاحص .مهيلا عفدت ةككالملا نأل : تابثالاو

 .هللا ةقيشمب ديقت امب صقنلا نوكيف « ةطيرشب هللا ملع ىف تديقت

 4 ديقم ريغ هقالطا ىلع ايراج قلطملا نوكي نأ وه تيبثتلاف

 ٠. قالطالا هنمضتي مل ىذلا دييقتلا قيرط ىلع رمآلا ىرج. وه )١( وحملاو

 ا

 قزرلا ىف

 ,قلعت « قوزرمب قلعتي قزرلا » . ىلا ئاؤئاماتمإلا لاق
 عفتناام لك هنأ : قزرلا ىنعم .ىف اندنع حص ىذلاو ٠ هيلع معنملاب ةمعنلا
 + هلوق رخآ ىلا « هقزر وهف عفتنم هب

 ةنملا لصعأ دنع. قزرلا : بومم نبركوبا فم ال3

 نم مزلي ذا ٠ هقزر هناف كلامل كلم لك : لاقي ىتح. « كلملا ىلع فقوتيال
 : نالطاب نارمأ كلذ

 : ىلاعت هللا لاق ٠ قزرت اهنأل ء كلمت مكاهبلا نا : لاقي نأ : امهدحأ

 .ناك ولف : اضيأو [ دوه ] « اهقزر دل يلع“ ضرألا ىف ةباد نمامو
 .نوكي نأ بجول « ىلاعت هلل اكلم تاقولخملا عَ عيمجو « هل اقزر كلاملا كلم
 رك ىخ + اولاكأ نأ .مهفصو ىف اوهازا# اذه ةلزتغملا مزلأ املو « هل اقزر

 ص : قحملاو )١(

 هليل



 كلا كلم نم اضلخق © عافتنالاب هوديقف ٠ هكلم نم قوززملا هب' عفتنا ام

 1-2 ايي 21 1 ١ دو ْ + رعو لج

 ناكو همت ذاق ةكلام مئاهبلا نوك وهو + رخآلا مازلالا مهيلع' ئقبو

 هب عقتني ام لكب نرتقم كلذ ناف ٠ عقتنملا هي عفتنيام ىلا اعجار قزرلا

 تاوسصألا عامس نأ 5-1 34 هكارداو هسابلو ب ةمفسح ىف دو

 بيصاقلا"< ةولاقفا 2 ةمرتلت ارهآ ةلزتعملا انمزلا : انلصأ نم اذه ررقت املو

 قررا“ هل اقيزدل لاخلا نيلع نا 0 0 تا الام بصغ أذ

 ٠ هنغ ةمكاللا تطقس

 مارحيو لالح ىلا .قزرلا مسقت انأل + هل هجودل ةولاق ىذلا اذهو

 ميهنأ .ىرت الأ .٠ روهمجلا مالك نم دوهشم اذهو « روظحمو حابمو

 :! متهلوق اًمآلو. مارحلا نم شاع نالف : يب يسجل

 مق "٠ انلوصأ ىنلع انميسال ٠ ملسم ريغ : هفزر نع عفديال قوزرملا ن

 اذاق + رفكلا ىلع ةردقلا ىه ناميالا ىلع ةردقلا نا : مهلوق هضراعي اذه

 يسلم“ دس يس يي 2 نأ 2 مها اتوب يم

 ةىت هيلع بتي الو ” بلاطي الو بلاطي زعو لج ىرابلا نأ مث
- 

 « انيلع هب اوهتشي نأ اودارأ ام. نا مث - مدقت امم قبس امك.
 ةعاتشلا تناك“

 هيلع كأ رديأ مل بالا نأ ' اولوقي نأ "قرا ةناع : دقوا مهقح نا

 دعرلا ]6 6 /ءقش نك قلاظند» ؛ ىلاعت هلوق ترسك امك ةلزتعملا نكل © اهقزرب
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 كوك اودع دمنا كاطع ناي ربا

 2 د

 . هب عقتني ملو هكلم :عستا.نمو » .ىلاعئاوباءاتمإلا لاق
 ٠ هلؤق رخآ ىلا « هلل اقزر هلوخ ام هللا لعجي مل : هلل لاقي

 نأ : كلذ ىف قيقحتلاو : ايدومم نيركيوبارسغم لا لاق
 امناو + عقتنملا هدجي رمأ عافتنالا نال ؛ قزرلا وه سيل هدرجمب عاقتنالا
 !نجرخالل « عافتنالا ىلا قزرلا فوصن انأ ولو ٠ اهب عفتنللا وه: قزرلا
 لج هللاو ٠ اقازرأ نوكت نأ نع :تاوقآلا عيمجو تايوريشملاو تاموعطملا
 ع ديضن ملط اهل تاقساب لخنلاو ١ : ىلاعت هللا لاق ٠ اقزر اهامس دك زعو
 لاقق « اعاتم اغامس اقزر اهامس اهمكو [ ١١ -١١ ق ] « دايعلل افزر
 . ابح اهيف انتينأق « اقش ضرآلا انققت مث « ايص ءاملا اتبيصتانا » : ىلاعت
 مكل اعاتم « ابأو ةهكافو «٠ ايلغ قئادحو الخنو انوتيزو ابضقو ابنعو
 (ٍ عزانتلا عقب امنا لاجاآلاو قازرآلا بابو [ 73؟ ب ؟6 سبع ] " مكماعنألو

 هيف مهتيبو اننيب سيلف ىنعملا امأو :تارابغ ىف ةلزتعملا نيبو اننيب هيف
 .. :فالتخالا ريبك

 لصف

 راعسألا ىف

 مكح ىلع ةيراج اهلك راعسألا » ٠ ىلاعئاوباماتمالا لاق
 اممب قلعتي رعسلا ذا « ءايشألا لادبأ رادقأ تابثا ىهو « ىلاعت هللا
 ٠ هلوق رخآ ىلا « هيف دبعلل رايتخا ال



 هتاوسقالا“ نأ ةيراج هللا ةداغ : بومم نيركبويا سغملا لاق

 ىذلاو ٠ اهميق' ترثكو + اهنامثاو ااهميق ثقتا + تمغو .ترثك' اذا

 ٠ وه الا هلا هل ٠ اضيأ وق اهللقي ىذلاو ؛« رعو لج هللا وه اهرثكي

 ولو « ىلاعت هللا اهارجأ ةداع اضيا ىه + تلق اذا اهتامكا ترثكو

 ٠ انكمم كلذ تاكل « ةداعلا كلت رسك ءاَش

 نولأسيف « دابعلا لاعقأ ىلا ريعستلا نوفرصي مهتاق ةلزتعملا امأو

 نم وه .ماعطلا ريثكت نأ نوديريأ ؟ هب مهدصقم ام ؟ اذه ميلوق نع

 اهيلع رددقيال ماسجالاو ٠ ماسجا ماعطلا نأل لطاب اذهف ؟ مهلعف

 .لج هللا اهارجأت ىتلا ةداعلا در وه ريعستلا نا : اولاق ناو + نوثدحملا

 تاداعلا نآل « .لطاب اضيا اذهف « اهنمث لقي ةمعطألا نم ةرثكلا نأب زغو

 وه ريعستلا نأ : اولوقي. وأ ت:قبس ام ىلع ب .ىلو وا ىبنك الا قرخنتال

 ,قسطن نآل هلل قلخ. انلوصا ىلع اضيأ كلذ ناف + نامثألا ريدقتب' مهظفل

 ؛« مهلوق نالطب هلك كلذب نيبتو ٠ مهلاعفأ رئاسك هلل قلخ نيقطانلا

 ظ ٠ :كلذ لعفب زعو: لج هللا .دارقتا قيقحتو



 بلاست

 . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا

 ركذب نيملكتلا لصآ ىرج دق » ىلإ اوياراتمإلا لاق :

 : +٠ هلوق رخآ ىلا « ردجأ ءاهقفلا لاجمي وهو + لوصآلا ىف بابلا اذه

 نع ىهتلاو قورعملابرما 6 بومم نير كوبا سفملا لاق
 .٠ ةنسلاو زيزعلا نآرقلا : كلذ“ ىلع لدي ؛ عرشلا ىف نابجاو ركنملا

 « ركنملا نع هناو فورعملاب رمأآو » : ىلاعت هلوق نارقلاف ٠ ةمآلا عامجاو

 [ ١1 نامعل ]

 ىلع نوكرتيف هللا نوصعي .نيذلا موقلا لثم نأ رئآلا ىف ءاجو
 . اهقرخي نأ ىلا مهنم بهاذ بهذق ٠ ةئيفس ىف موق لثمك « مهيصاعم

 3 اوكلهو كلم هوكرت تاو 3 أاوجتو اجت « تدين اوذخأو هوحنم ناش.

 ٠ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا ىلع ةعمجم ةمآلاو

 نقتسي اه ىلاو © ةمقللا عيمج اهركذزام ىلا سقت تكاركتلا نا ف
 نع ةالجلا نقرات ىماتك : لوقلاق + :كلذي نودرفتيو + ةنقألا اهراكتاب
 ىه :؛ ىناتلاو ٠ .ئداعملا راكنا نم + كلذ وحنو اهلعفب هرمأو « اهكرت
 هفاقيا مصب هلام اذه + كلذ وسقو :لطقلآ قم. ةداقلاو + وحلا اةساقأ
 : )١( ضفاورلا نم معز نم امأو « .مامالا نم الأ

 )١( ةعيشلا مه ضفاورلا ٠ رسفملا مالك اوفلاخ « اذه انرصع ىفو «

  امتيسلا رارغ ىلع نارا ىف نويزفيلتلاو امنيسلا لخشاو اكيرمآ ىلأ
1 



 روهظ ىلع فقوتم ءىش لك ىف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نأ

 ربكي ئاز لكو + ىارلا اذه لبق + نيملسملا عامجاب لطاي هتاف « مامالا
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 ىلا مسقني عرشلا مكح مث » . ىلاعئاوُباماتمإلا لاق
 « انهتجا :ىلا جايتحبا ريغ.نم « ماعلاو .صاخلا هكازدا ىف: :ىوتسيام

 ؛ داهتجالا ىلا هيف ةجاح ال ام اماق [ داهتجا ىلا هيف جاتحإلام:ىلاو 1

 رك ىلآ <« ركنا َنَع ىهقللاو فورعملاب هيف رمألا « ملاعلا ريغو ملاعللف

 .ةالصلا كرت نأ ملعن نحن : الوهم نبركوبا غلا لاو

 + هيب ملعلا ريفو هيف :كرتعي امم كلذ وحكو رمشلا برشو نزلا لعفو

 .لئاسم .ىتأت دقو ٠ كلذ ركني نأ مهثم دحاو لكلق + مهاوس نمو ءاملعلا

 .هركنيال اذهف « كلذ وحنو ايرلا لئاسم قئاقدك ءاهقفلا الا اهملعب لقتسيال

 ٠ كلذ ةقيقح فرعيال ملاعلا ريغ نال ٠ ملاعلا لا

 ماق « ةعيشلا .ضعب ىق ةعالخلا ترهظو ٠ اكيرمأ ىف :.نويزفيلتلاو

 ةيمالسالا ةفالخلا قيقحتو « ةميظعلا قالخألا ىلا .ةوعدلاب « ئنيمقلا د

 ةعويم نودي هبهذم ىلع مالسالا رشنو كلذ هل ققحت امو . هصخش ىف

 اودعبي نأ ىلع هينسلا ةيمالسالا لودلا ىف نونيدتملا سمحت « ةعالخ وا

 مهو - قارعلا ماكح ىلا اكيرمأ تزعوأ كلذلو ٠ اكيرمأ نع مهتاموكح

 ,ىنيمخلا نوكي نأ نم افوخ + نازيا اوبراحي نإ نويناملع نويثعب

 ؛ ناريا ىلع قارعلا تمجه دقو ٠ اعم ةئسلا لهأو ةعيشلا .ىلع ةفيلخ

 - لاحلا لدبت دق مويلاو ٠ ءدبلا ىف اهيلع ترصتناو موجهلاب اهتاجافو

 ٠ هل عمسي نم .سيلو « حلصلا :بلطي قارعلاف
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 زوجي الفا <“ : دهتجم ئلع زكني :نأ هل .ىغبنيال ةهتجاللا نأ. :.:ملعاو
 .هذاهتجا ةهاحأ امهيلك نألل © ذيبنلا برش :ىقارعلا . ىلع ركني نأ ىزاجحلل
 . مارح ةريثكو ذيبنلا ليلق نأ نيلا..هداهتجا هادأ ىداجهلاق + فاو املأ
 ٠ لذاح ركسيال قذلا ليلقلا نأ ىلا ةداهتجا هاذأ يقارحلاو

 : ىلو الب ةارملا لجرلا جوزت ىفنحلا ىلع ركئيال ىكلاملا كلذكو
 لدا نلع اذهو داهتحجا نع كلذ ىأر ىقتحلا نال « ْئلو الب هعيابت امك
 ذاجب_ىونكم دعبل نال « اندنع بيصم عورفلا ىف دهتجم لك نأ وهو
 .ميشيرطات' ىلا ! دهتجم تجف داقتجا: ذأ | اماق < .هملاا ةداهتجلإ .هادآ ثيح. مفقي
 لج هللا رمأي رمتؤم امهالكف « هليلحت ىلا رخل داوتجإ ىدأو « عى
 .رعو

 ربكتي نأ كلذل مزلي ملو نيعتم ريغ امهذم بيلا نافا زاتكللاب سيل قأرلا اذه :ناك 2 5 ابههنم .بيضملا 3 معز نمو
 00 . رخآلا ىلع امهدحأ

 اقفوم نوكي نأ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا هطرش نم سيل مث
 .كرتو « ةيصعم بنذلا ةعقاوم نأل « بونذلا نم.ءىتب سبلتم ريغ
 وهو  نيرمألا دحأ لعف اذاف « ةيصعم ركنملا نع ىهنلاو فقورعملاب رمآلا
 . اهب ابلاطم .نوكي ةيصعملل هباكتراو - اضرف ىدأ دقف  فورعملاب رمألا

 .فظنتي نمم الا حصيال ركنملا نع ئهنلاو فورعملاب رمآلا .ناك ولو
 ةمصعلاو ٠ هتمصع طارتشا بجول « ئصاعملا نع رهطتيو «؛ بونذلا نع
 : هجوآ ةثالث ىلع نوكي ٠ فورعملاب رمالاو « ءايبتالل الا نوكتال

 . ديلاب عفدلا :  اهالوأ وهو  اهدحا
 .::تناسللاب لوقلا : ىناثلاو

 نوكي ديلاب رييغتلا نكل  اهفعضأ وهو ... بلقلاب راكنالا : ثلاثلاو
 ىلا رمألا لآ ناف ٠ برح ران.:داقياو « .لاتق .ةراثا ىلا رمآلا هتني مل ام
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 فيسلا رهش هل 'ىئذلا نأل ٠ ناطلسلا ىلا رمآلا دانسا نم دب نكي مل كلذ

 ٠ ةيعرلا نم ىدتغاو ملظ نم ىلا ٠ حمرلا عارشاو.

 2-28 ١

 رهظو « تقولا ىلاو راج اذاو » .  قكاعم اوتاءاتمالا لاق

 لحلا لهالف < لوقلاب ةعينص ءوس نع رجز امع وعزي ملو « همثغو همللف

 « بورحلا بصنو ةحلسالا رهشي ولو * هئرد ىلع ؤطاوتلا دقعلاو

 ىلاولا نأل ٠ لاق امك اذه ٠ 4 قومهم نس كوكا قالو

 كلت نع ةوطحي نأ ايلاو هوبصن نيذلا دععلاو لحلا لهأل لي + ةيصاعم

 عيشو عابتأ هل نوكي نأ دبال ناطلسلاو + ةجرردلا كلت نع ةوطقسيو ةبترلا

 1 هن ورصخمو ةنولاوي

 2 د

 ةرمآألا نع هوليزب ىّتح ةتسألا مهيلا اوعرشيو ةحلسألا مهيلع اورهشي

 ثحبلا فورعملاب رمال سيلو » :ىلاعئ اوتاءاتمالا لاق

 ٠ هلوق رخآ ىلا « نونظلاب رودلا ماحتقاو سسجتلاو ريفنتلاو

 نع ىهن دق زعو لج هللا : بومم نبركبوبأ رغم ا لاو

 امنا ركتللاو: © 17 تارجحلا 3 © اوبسهتت لو »2: لاقت كلو دمع

 ؛ هل ضرعي نأ ىغبني الق ةرقسي نم امأو:« هرهظأ نم ىَلَع هرييقت بجي
 هيلع ىبنلاو » ؟ ككئادرب هترتس اله لازهاي 7 : مالسلا هبلع لاق دقو

 ٠ اهيف ههجو زربأ نم ىلع الا دودحلا مقي مل. مالسلا



 . ةنيع 21 ع ا

 0 ب

 ةدانعالا'

 سا 5 71 ]
 درصحي باسبلا اذه دوضقم » :٠ ىلاعئاوباماتمأللا لاق

 « اهعوقو ىف : نناتلاو ٠ ةذاعالا زاوج“تينثت:ئف + امهدحأ : .نالصفا
 ٠ هلوق.رخآ ىلا:

 اينثآ : ةذداعالا قيقحت ١ نوم نب كيوبأ ىغم لا لاق

 دجحووام وه تداحلاو ٠ ثداح الا داع نأ حصيال ذأ )١( مدع هقبس دوجو

 ٠ اداعم ناك « دجو مث مدع اذاف ٠ مدع دعب

 ناك دق : لاق هنال ؛ ىنعمل داعم داعملا نأ ارط نم راظنلا نمو

 كاذ نوكي نأ ىغينيف « اداعم ناكف دجو مث اثداح ىمسي دوحوملا اذه

 كلتذ دعب هانيآر مث انكاس رهوجلا اندهاش اذا اتأ امك + هيلع اددجتفم

 داعملا ىف لقنلف ؛ ةكرحلا دوجول ناك امنا كلذ نأ ملعت اناق « اكرحتم

 ىلع اولاقو ٠ ىنعمل كرحتم هنأ كرحتملا ىف لوقت امك <« ىنعمل داعم هنأ

 - ىتعملاب ىنعملا مايق ةلاحتسال داعتال ضارعألا نا : كلذ

 امْكَو © كنيعب ؛تداحلا وه داعملا نأل محيحبت ريغ هولاق ئذلا اذهو
 . ىنعمل داعم سيل داعملا كلذكف « ىتعمل ثداحب سيل ثداحلا نأ

 اجار سيل اندنع وهو ٠ ايقاي ىقابلا نوك اداعم داعملا نوك ريظنو
 ذعب لعف اهنأ اهزاوج هجوو ٠ ثداحلا سفن وه امئاو ةدئاز ةفص ىلا

 ض : حصيال آذأ مدع هقبس دوجو هقيس « مدع ةقبس )١(
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 امل ةزئاج ةداعالا نكي مل ولف ٠ مدع دعب لعفب ثودحلا نأ امك + مدع

 ٠ ازئاج اضيآ ثودحلا ناك

 ىلا ضارعالا اومسقو رهاوجلا ةدإعا ٌقاوج :ىلع ةلزتعملا انقفاو

 ةداسعا اوزاجأ امك « اهنم ئقبيام ةداعا اوزاجأو « ىقبي الامو ىقبيام

 نوكتال .مهدتع اهنأل اهتداعا اولاحأ مهناف اهتم ىقبي الام اماو « رهاوجلا

 .كلذلو ٠ هنع هراخئتسا الو هيلع همدقت ريدقت زوجيال نيعم تقو ىف الأ

 كلذ اولعجي ملو « ةيقابلا نضارعألا نم هيلع ٍدبعلا ردقيام ةداعا اوعنم

 هذوكل هب ىرابلا .ةردق قلعت اوعنمو « ىرابلل رودقم.الو قلخلل ارودقم

 اًرودقم ةنوك اوعنمو  مهلامعا نوقلخي مهتأ ىف مهلصا ىلع « انل ارودقم

 الف رثاتملا دوجولا قبس دقو دوجولا. ىف رثؤت ديعلا ةردق نال < دبعلل

 ٠ رخآ دوجو ىف رثؤت

 زاوج ىلع ليلدلا انلثس ناو » 1 كاع اوباماتمإلا لاق

 .ةداعأالا انهبشو باطخلا .ىوحفو + باتكلا صن نم هانرثتسا ةداعالا

 ٠ .هلوق رخآ ىلا « ىلوألا ةاشنلاب

 داعملا نأ قبس امك اذه 2+ نومم نير كونا سغملا لاق

 تقلعت امك « ايناث هب ةردقلا قلعت زوجي نأ ىغبنا ؛ لوآلا وه ناك امل

 ىعيناأ 2« لوآلا ثودح زاحو لوألا وه داعملا ناك اذاو < ةلوأ هب ةردقلا

 هانردق ئذلا اذهو + هسفن فلاخيال ءىتلا نال « هتداعا روحت نأ اضنأ

 ءىش دوجو ىف اهل ريثأت ال اندنع تاقوالا نال ةلزتعملل حصي ل هانررقو

 « ضارعالا نم ىقبي الام ةداعا:' اوعتم مهتاق مه امأو « ةمدع ىف ألو

 اله + مهل ليق + هدوجو نلاضتاك ةمدغ دعب ةدوجو نأ مهنم امهوت

 هلأ اضيأ متعنم الهف < :تقوب صتخا لؤآلا دوجولا نآل ةداعالا متعذم



 ع يف ىذلا ضرعلا : مهل لاقي مث ؟ رخآ تقو ىف دجوي
 .٠ مدع دعب عقاولا ةودعخ « همدنع دعب ةعقاولا هتداعا تناك. + ديغعأ

 ىف اودجو ول امهتأل ؛ نيتقو ىف امهدوجو ىلاوت ضرف ول ابك كلذ: سيئو
 نوفرصي اضيأ كلذكو  هانررق امك  .مدعلا لاحتسال « نييلاوتم نيتقو
 ناك اذا -ضارعالا نم ىقبام ةداعا زاوج مهعنمب ؛ ةداعالا زاوج نع
 5" 88 7 ٠ دبعلل ارودقم

 تت نت 5
 ةلدالاب كردتسمف اهعوقو اماأف » . :ىلاعئاوباماتمإلا لاك

 ' تاعتبالاو رشنلاو رشحلا ىلع اهنم عطاوقلا تدهش دقو ٠ ةيعمسلا
 )» باقعلاو تاسحلاو ضرعلل

 عرشلا نم ةمولعم اهلك هذه ' : بوم نيركبوبانغملا لاق
 ٠ ١ اهيف لوقلا راثكأ ىلا ةجاح الف ؛ اعطق

 ,مش رهاوجلا مدعت له ليق ناف » ,ىلاعئاوباماتمإلا لاق

 الك زوجي : انلق ؟ اهتينب داعت مث « ةدوهعملا اهضارعأ لوزنتو ىقبت ماداعت
 « القع نيرمألا

 رهاوجلا نوكت' نأ. مامالا زاجأ ؛ بوم نيركؤبارسفملا لاق

 ىلا اعجار .مدعلا نوكيو رهاوج ىقبت نأ زاجأو ٠ ىلوآلا وهو ٠ مدعت
 ٠ ضارعألا

 ب زعو لج  قرابلا نأ : ةمودعملا ىه رهاوجلا نأ ىلع لدي ىذلاو
 دحب اهيف رهاوجلا تدجو. ئلوآلا ةاشئلاو ىلوالا ةاشتلاب. ةداعتلا' نساق
 * ىلاعت هلوق. كلذكو « ىلوآلا ةأشنلاو ةداعالا نيب ليثمتلا حصيل « مدغ
 ٠ ماسجألاو زهاوجلا مدع ىلع لذي [ 75 نمحرلا ] « ناف اهيلع نه لك »
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 عمسلاب ةقلعتملا ةرخآلا ماكحا نم لمج ىق

 )١( ربقلا باذع تابثا اهنمف » : فاعلم اوتاهاعمإلا لاق“

 ٠ هلوق رشخآ ىلا « ريكنو ركنم ةلئاسمو.

 باي'نم اهركذآ ب هباذع وأ هميعنو ربقلا لاؤس ىركتم ةهبش هذه 03

 هداقتعا ناسئا لكلف « مزلملا .داقتعألا بان.نم الا « ملعلا ىف. ةعسوتلا

 ٠ ةحيحصلا ةلدآلا نم مهقكيأام بسحب

 : مكحملا ىلا دري هباشتملاو ٠ هباشتمو مكحم نآرقلا ىف نأ : اولاق
 ٠ مهلامعا اوريل ؛ اتاتشا سانلاءردصي ذكموي » : ىلاعت هلوق وه مكحملاو

 ادهو ©« ةري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو * هري اريخ ةرد لاقثم لمعي نمف

 ىلع ةازاجملاو ؛ ةرخآلا رادلا ىف لامعألا ةيؤر. تابثا ىف :صن لوقلا

 : اهنم : ةريثك قرخأآ تايآ مكحملا :اذه' ديؤيو ٠ ةرخآلا رادلا ىف لامعتلا

ن نع لداجت سفن لك ىتأت موي (
عم لمتحي مكحم صن ىهف « اهسف

 ىذ

 تيحوو ٠ ةازاجم نم لادجلا ليق سيلو ٠ ةرخآلا ىف لادجلا وه اذحنأو

 باذسع نم الخ دق ربقلا ناف , ربقلا ىف هافنو + ةرخآلا ىف تبقا

 اهنمف ةهباشتملا تايآلا امأو ٠ هيف لادجو نكاؤس.نم الخ دق هئثلا ع ميعت وأ

 موقت مويو ٠ ايشعو اودغ اهيلع نوضرعي زرانلا 7 : ىئهو نوعرف لها ةئآ

 ةملك نآل ةهباشتم ةيآلا هذهو « باذعلا دع نوعرف لآ اولخدأ ةغاسلا

 ىلع نوكت دقو « ةقيقحلا ىلع نوكت .دق رانلاف . نيينعم « راثلا

 ٠ ةيلعو + زبقلا باذع ىف ضت ىهف ةقيقحلا .ىلع تئاك اذاق ٠ زاجملا

ا ىف نآرقلا ىف نارهاظ ضقانتلاو ضراعتلا نوكي
 ىفو « ربقلا باذغ تابق

 « اهسفن نع لداجت سفت لك ىتات موي » ند * هيفن
 ؛ ىلا ىف صن

 ىف صن« اهيلع نوضرعي رانلا ,
 ٠ نايقتلي ال تابثالاو ىفنلاو ٠ تايبثآلا

 ضراعتلا مهومو ٠ اذه ضراحعتلا مش وم ةلازا ىق ءاملعلا دهتدلا كلذلو

 ىدعبي ىنعمب ايزاجم اليوات « راثلا » ةملك ليواتب هلا لوزي ال مهدنع

 دئادشلاو :بئاصملا ىنعمب راثلا ةملك اولوأ دقو ٠ ةمايقلا موي رات نع

 د ةنجلا لووت امكن ٠ مالكلا ىف راتلاج فيش هلق فلو ناف * .نتفلاو نخملاو.
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 ان ذل ا

 + ىلاعت هلوق ىفو ٠ ةنج ىدنع : لجر لوق ىف ؛ ضراآلا ىف ناتسبلاب

 « لباو اهباصأ ةوبرب, ةنج.»

 نوعرف لآ انذخأ دقلو ».: .ميركلا نآرقلا:ىئق لاق ىلاعت هللا نأ“: ملعاو

 مهيلعانلسزاف.» : ميركلا نآزقلا ىق:لاقو « تارمثلا نم صقنو نينلاب
 دافتسي « نالوقلا' 'ناذهو « مدملاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو .نافقوطلا

 نتفو نحمو دئادشو ايندلا ىف. بئاصمي نوعرف لآ ىلتبا هللا نأ : امهنم
 .ىف نوعرف لآ هبذشا ىلتباام ىلا ةراشا وه « اهيلع نؤوضرعب راثلا : هلوقف

 باذع ىلا :ةراشا وه « ةعاسلا موقت مويو » : هلوقو ٠ بئكاصملا نم ايندلا

 ىلع لب + ىقيقحلا ىئعملا ىلع تسيل « رانلا » ةفلك نوكتو.٠. ةرخقلا

 .بئاضملا ىف مالآلا عم ٠ رانلاب اهل اهيِبشَت ٠ بئاصملا وهو ىزاجملا ىنعملا
 ٠ رائلاو

 : امهلوا ٠ نيينيعم. لمتحت ةهباشتم ةملك-« راثلا » ةملكف اذه ىلغو

 ىللا .عوجرلا .نيعتي « ةهباشتم اهنآلو ٠ بئاصملا : امهيناثو ٠ ةرخآلا ران
 ىلعو « اهسفن نع لداجت سفن لك ىتأت موي » وه مكحملاو .٠ مكحملا
 باذعلا راكنا فلؤملا مهنع ىكح نيذلا ىاز ىلع ربقلا ىف باذعال كلذ

 :- انمدك امك هباشتملاو مكحملاب لاكشالا اذه ولحي مل ةغللا ءاملعو

 ىكحي « رسفملا .ىبظرقلا مامالاف ٠ ريخاتلاو .ميدقتلا :ةيرظنب ةولح. لب

 مويو : اذكه زيخأتو ميدقت نوعرف لآ ةيآ ىف نأ ىوحنلا ءارفلا نع
 اودع اهيبلع نوصرحي رانلا . باذعلا.دشأ نوعرف لَآ اولخدأ ةعاسلا موقت :

 دعب مهنأ : هيآر ىلع ىنعملا اذا ٠ ربقلا باذع راكنال هنم اذهو ٠ ايشعو
 راح ىف نوضرعيالو ٠ امئاد اهيلع نوضرعي ةرخآلا ران ىف لوخدلا
 ٠ ريبقلا

 .ناف « -نوهللا باذع.نوزجبت مويلا » :..ىلاهت هلوق اذه ىلع ساقيو
 تولملا موي لمتحتو غ ةمايقلا موي لمتحت ٠ ةهباشتم ةملك « مولا »

 وه مكحملاو ٠ هباشتملا هيلا دريل + مكحملا نيعت ىغبني هيلعو - ةرشابم
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 مويلاب هنع ربعو توملا موب ال « ةمايقلا مويب 4( نورجت مويلا »7 رسقي

 ىلا تؤملا نم ةدللا نآأل تح ءاشتمللا ىئنتعملا ىلع - توملا موي لمتحي قذلا

 سحيف ٠ اراهن .وحصيو اليل ماني ىذلا ٠ مكانلا .مونك ةدم ىه .«, ةمايقلا
 نم » : هلوقب ةدملا رضف نع دلع ىبنلا ربع دقو ٠ اهيف افغ ةريصق -ةدبمن

 فيهكلا لهأ نأ : اهرصق ىف نآرقلا ىكجح. دقو ©« هتمايق تماق دقف .ثام

 ةئامثلث اوكبل دق مهو « موي. ضعب وأ اموي انكبل > : اولاق اوظقيتنا ال

 ىف موي ضعب وأ مويك ةأيحلا موي ىلا توملا نم ةدملا نأل ٠ نيئس عستو..

 نآل « دسجلا تومي نساسحالا نادقفل ٠ ةدملا لوطب سحيال هنأل ٠ ثيملا

 ناك اذا « ضقنامو امهنم دازام فرعيو © ىلايللاو تاغاسلا دعب عءرملا

 تام دقو اما ٠ تافآلا نم ميلس ساسحالاو + حورلاب اسبلتم دسجلا
 دنقو ٠ ةدم ل لو ةدنم لوط سحيال هناف ٠ ساسحالا لآزو دسجلا

 اهشورع ىلع ةيواخ ىهو ةيرق ىلع رم ىذلا نأ : اضيأ نآرقلا ىكح
 رافكلاو « موي ضعب وأ اموي تثبل » : لاق ظقيتسا املو ؛« ماع ةثم“ تام

 « ؟ نينس ددع ضرآلا ىف-متثيل مك » * ةمايقلا موي ىلاعت هللا مهلاسي

 ٠ « موي ضعب وأ اموي » : مهلوقب نوبيجيف

 داجاو فلؤملا نسحا دقو ٠ .ملعلا ىف ةعسوتلا باب نم هتركذا « هميعن وأ
 ةحيحص ةيوبن ثيداحلي هل رصتناو « ةعامجلاو ةئسلا لها: بهذم ضرع ىف.

 يفانيال ريقلا ىف :لاؤسي-لوقلا ناب نييارلا :نيب. قيفوتلا .نكمملا نمو.
 لوقلا ىفانيال ميعنلا .وا ربقلا ىف باذعلاو ٠ ةرخآلا ىف لاؤسب لوقلا
 توملا نيب نامزب ةلصاف ىه ةليوظ ةدم ال هنأل ٠ ةرخآلا ىف امهدحاب

 مكحملا ةقيرط ىلع نيفانلا ءالؤه ىأر ةصالخو ٠ ةمايقلا نيبو ةرشابم
 : !ذكه ةباشتللاو .

 هباشاتم + *«نوضرعح نانلا .- ؟

 لمتحي « رانلا » وهو هباشتملاو ٠

 5 ةننقا ىماانكل| زاكيصب نقلا مويلا ىف :ةيقيقحلا رانلا ( ) ١
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 هديعي نأ زوجي تالذك « نيهم ءاه نم ةايح  زعو لج هللا ادتبا امكو لوقعلا ئف زئاج اذه هتالاسسي نيكلم هللا لسريو « هربق ىف تيملا هللا ىيحني نأ لوقعلا تازفاج نم 2: دوم نيركوبارسفللا لاق
 . هثايشأ دعب

 . مكحملا عم قفتملا وه ىناثلا ىنعملاو ب ايندلا ىف بئاصملاو ( ب ) <
 دحلأ وه امف ٠ ىلاعت هللا دارم وه ةباشتملا ىف نيينعملا دحأو 5

 5 مكحملا عض قفتي ىذلا نيينعملا

 2 ناسنالل فعاضم باذعب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلع ضرتعيالو
 ؤهو + ميحرو لداع هللا نأل ؛ ةمايقلا موي ىف باذعو « ربقلا ىف تاذع
 هسفت ىلع بتك هنأ هسفن نع نيب هتاف - ملظلا ةهج'.ىلع ادحأ بذعيال
 . ةرفغملا لهأو قىوقتلا ,لهأ وهو ٠ ديبعلل مالظب سيل هنأو :؛ ةمحرلا
 2 ٠ ملعأ لاو

 ةداقنلا لئالدلا اوماقأو + هب اولاق دق ملعلا ىف نيخسارلا نأل ٠ ديدسلا لوقلا وه « ميعن وأ باذعو تيملل ةرشابم توملا دعب لاؤسب لوفلاو
 نمو ٠ نيملسلا ريغ هسدقي باتك.ىأ نم نثكأ  ةلدآ هيك نآرقلاو. « هيلع
 « ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو » : ىلاعت هلوق : ةينآرقلا تايألا
 تارمغ ىف نوملاظلا ذا ىرت ولو » : ىلاعت هلوقو « اكيش سفن ملظت الف
 نوزجت مويلا ٠ مكسفنأ اوجرخأ ٠ مهيديأ اوطساب ةكئالملاو « توملا
 هءنوقو « باذعلا دشأ نوعرق لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويو « ايشعو اودغ اهيلع :نوضرعي رائلا » : نوعرق لآ قح ىف ىلاعت هلوقو. « نوهلا باذجع
 . « اران اولخدأف اوقرغأ » : مالسلا هيلع جون موق قح ىف ىلاعت

 .. مالسلا هيلع ىميع لبق ناعنك لهأ ةغل ٠ ةيمارآلا ةغللا ىهو ٠ ةيئايرسلا ةفللاب ربقلا لاؤس نآ : ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع لقن دقو
 : مظانلا لوقي

 .نانيعلا ىرتام بيجع نمو
 ىنايرسلاب ربقلا لاؤس نأ

 ىنيعب دحاول هرأ ملو
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 دلزي علو « ربقلا باذع نم دك هللا لوسر ةذاجتساب رايخالا هو

 +. جيلاصلا فقلدلا باد

 .قاحو. » : هلآو نوعرف ىف ىلاعت هلوق نآرقلا نم كلذ ىلع لدو

 .مويو ٠ ايشعو اودغ اهيلع نوضرعي رائثلا ٠ باذعلا ءوس نوعرف لاب

 لج ريخآأف [ +5 رفاغ ] « باذعلا دشأ نوعرق لآ اولخدا .ةعاسلا .موقت

 ٠ كلذ

 3 3 دع
 5 - ةمنلا لوو هذ لاطووا 0_5

 ربقلا باذِع ةافن كسمت نأو » ٠ : ىلاعئاوباعاتمالا 5

 ىلا « هتلاح ىلع نحن : اولاقو + عرشلاب نيئّرهتسملا < ةدحالملا كلاسمي

 ٠ هلوق رخآ
 1 دو تيت ل عل نع
 دؤسم دهاشملا ىلا نوكرلا : بفومم نس حجبونأ سما لاق

 ثيح نم هوركلا امنا ثعنلا ىارتام ناف ٠ ثعبلا راكنا ىلا هيلا نكارلاب

 ٠ دونت ةيلاب :ةمر طق اوأر الو « هودهاشي مل

 ٠ اهيلع ةلئاسملا عقتف اهييحيق « هلل

 ةككالملا نأ : اندنع ققحت دقو « رادلا هذهك تسيل رادلا كلت نا مث

 ٠ مهكردتال نحنو « .نيبتاكلاك انرضحت

 « نيطايشلا تازمه نم كب ٌدَوعأ : بر لقو » : ىلاعت هللا لاق ٠ اهنم هللاب

 0 ند ناكو [ 8ك وة“ مطولا ( :نورضحم نأ بز كد ذوعأو
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 .هتدهاشعب حتحتو * ربقلا باذع ركئت.(١) ةلزتعملا نأ هل ركذ هتاف (قرتستلا

 . ءوسلا .ةالحأ مهسقنأ نع-اوعفدي نيكاسملا ءالؤهل لق : كلذ لكاقل لاقف

 .لاوها ىف وهو ةعجضلا نكمطم ةكيهلا نكاس نوكي مئانلا نأ ىرت الأ
 ؟ )١( اهعيظفو اهلكاش نع ربختآو اهنع ثدح. .ظقيتسا اذا © دئادشو

0 

 + ةاتئموت عورلا اونيب ليق نه  ..كاعلإولا ماحمإلا لاق.
 .ةفيطل ماسجأ حورلا نأ : اندنع رهظألا : انلق ٠ هيف فالتخالا رهظ دقف
 ٠ هلوق رخآ ىلا « ةسوسحملا ماسجالل ةكراشم

 2 3 1 9 سس : ع 5 00

 .ىري « ركب ونبأ نيضاعلا 0 : لومم سكجوبا هلا لاق:

 نأ ري ملف « ةيعلاو يعي البفأ ىجحلا د ٠ ةايحلا نع ةرابع حورللا نأ

 حرشلا نال « حيحصلا 12 )“ مامالا 0( هلاق ىذلاو . اهيلع ذكأَر تى حورلا

 تافص.نم وه امنا بيذعتلاو ميعنتلاو ٠ اهبيذعتو حاورألا ميعنتب درو دق
 رمأ عرشلا.ىف حورلاو سفتلاو ٠ امسج هلعجن عرشلا مكحبف < ماسجألا
 : : اهتوم نيح. سفنأآلا :ىفوتي هللا » : : ىلاعت هلوق : كلذ ىلع كلدي ٠ دحاو

 ىداولا موي مم هللا لوسر لاقو [ 5 رمزلا ]6 اهمانم ىف تمت تمت مل ىتلاو

 )1 اذه ربغ نيبحب نق ءانيلا اهدول عاش قلو . انحاورأ صضيحق ةللا نا 0

 .نوكتال رهاوجلا نال + ايح ناسنالا نوك ىف'ةلع تسيل حورلا ,نا مت
 ماسجنالا ةابح رارستساب ةداعلا ىرجلأ رعو لح هللا نكل ٠ 'ماكحالل الذطع

 .نمؤملا نم حورلا نأ عرنتلا ئف .درو دقو: ٠ اهل حورلا ةنراعفب ةسوسحملا

 رفاكلا حورب طيهيو ©« ةنجلا ىف رضخ ريط لصاوح ىف عفريو هب جرعي

 ةيبمجلا لوصالا حرش رظنا ن نيقلا باذع نوزكتيال ةلزتعلا (1)
 ش 003341 ظ [ دمحأ نب رابجلا دبع ىضاقلت

 بجي ماو“ ا .ليلدلا :(ع)

 ٠. بازتلا ىف

 لاذ



 5 هيف ةللا اهقلكم ةايحب اهيا 1 « هب

 لصف

 رانثلاو ةنجلا ىف

 ذا ٠ 'ناتقولخم رانلاو ةنجلا » : ىلاع م اوباماتمإلا لاق
 « امهقلخ لقعلا ليحيال

 نا لاعقا مهليلعتل ةلزتعملا ٠ بومم نيركجويارسفملا لاق
 : اولاقو ٠ نيتقولخم امهنوك اوركنأ « ضارغألا ىلع اهفيقوتو زعو لج
 ملامو : باقع ناد رانلاو 0 باوك راد ةنجلا ناق 9 امهقلخت ْئَف ةدكاف يأ

 ىلاعت هلأ لاعقأ نأ مدقت دقو *« ةدق ةتكاف الف باقعلاو باؤتلا عقب

 نمو « راضملاو عفانملا ءادأي ىه امثا ضارغالا نأل : ضارغالاب للعتت ال
 . انهي هلاعفأ للعت نأ .همزلي ال 1 هيلع لدختسي

 . مكلوصا ىلع نيرفاكلا مفك.ىفو « نينمؤملا ناميا ىف
 0 نيقتملل تدعأ ضراآلاو تاومسلا اهضرع هنحو 7 * ىلاعت هلوقو

 هآر دقلو » : ىلاغت هلوق كلذكو اهدوجوب حيرصت [ ١7 نارمع لآ 1
 1 مجنلا 1 ىوأملا ةنج اهدنع . ىهتنملا ةردس دنع 0 ىرخل ةلزن

 10 ١

 اهنع هجورخو اهايا هلوخدو  مالسلا هيلعو انيبن ىلع  مدآ ةصقو
 ٠ اهتويكل ققحم : اهيلا عوجرلاب هدعوو

 ها. + لظابق + ايفدلا نيقاسب نم :ناقسي ملا كلذ ةلوقفللا هرب اأو
 ملظع امثاو + هقسأ دتشاال و مآ ةذحم ةمظعام.« كلذك رمأثا ناك ول
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 باصوألا نم تملسو «:تافقآلا نم تئثرب ىتلا رادلا ىف٠ ناك هان هيلع رسأآلا

 ِ ىحضلاو امظلاو عاقشلا راذ ىلا اهنم ظيهاف « صضارمألاو

 لنصضصق

 طارسلا ىف

 قطنام بسح ىلع تباث طارصلا » :٠ ىلائئاوناماتمإلا لاق
 - ٠ هلوق رخآ ىلا * منهج نتم ىلع دودمم رسج وهو ٠ ثيدحلا هب

 ةقراخ. اهلك ةرخآلا ءابنأ :؛ دومم نس كوبا سغللا لاق :١ : لح نت ل 5
 ٠ ةداعلل

 . هلثم دتفَي مل امم كلذ ريغو « )١( ماسجألا ةداعا اهتم

 )١( :ةفمالقلا تفاهت ىف ه 5.5 ةنس ىفوتملا ىلازغلا مامالا لوقي :

» 
 ىتامسجلا ملآلاو ميعنلا تركنأو داسجالل ثعبلا تركنأ ةفسالفلا نأ
 ميهفتل « قلخلا ماوعل تبرض:؛ةلثمأ هئأب كلذ نم عرشلا ىف ركذام تلواو

 نييئامسجلا نم ةبترم ىلعأ امه « نيين اهور باقعو. باوث ٠ لاقو :

 باتك ىف لوقي « ةفاك نيملسملا داقتعال نوفلاخم كلذ ىف مهنا ةلوق

 .ةيفوصلا:ةفكاط. داقتعا وه لوقلا اذه نأ : لمعلا نازيم ٠ ىف لوقيو.
 ةفوصتملا بهذم هسفنل اريخآ ىضترا هنا : لالضلا نم ذقنملا باتك ٠ اذهو

 ىراصتلا لوقيب امك ٠ ٠

 ىأ 2« كولس بهذمك ةفوصتملا بهذم ىضترا هنا : لئاق لوقي دقو

 ع : انيقي تملع ىنا : « لالضلا نم ذقئملا » ىف هلوق صن نم مهفي ام

11 



 هقسلا نم::دحازو رعشلا .نيم قرأ .رسج. طاروملا نوكي نأ .ركنأ نمف

 ٠ كطبأ دقف « هيلع رارقتسالا عنل

 ءاوهلا ىف روطخلا راج اذاو . .تاداعلا, قارخنا موي مويلا كلذ ذأ

 ؟ اذه روحيال فيكف ٠ ةداعلا تقرخنا ذأ « عاملا ىف ىشملاو

 .نوربكتي رييخلا ةمه!وبلاب قجتلا «( الصأ ةداعلا قارخنا عضم ناو.

 تازجعملا تابثإ باب مهيلع ٍدسني مهنكل « تاوبنلا
 ٠ ٠

 نيثدحملا قح ىف ة لامعتلاو « ةمايدقلا موي نزوت تدي 32

 .ةقمرلا فكح فما ىلخيو هيج اسوي كاس

شت ةفخ ءايقشالا فحص ىف قلخيو + هب حجرت الف ؛ >1
 " اهب لو

باقعلاو باوثلا نم ءهاقحص نؤوزوملا قحلي امل ةرامأ نوكي كلذ لكو
 . 

1 

 .ىف ةكحرملاو جراوخلاو.ةلزتعملا ىلع دويدلاو : لامعألا طابحاو

 ٠ .دينعولاو دعولا
 ظ

 .قجب سيل قجلا لهأ دنع باوثلا ا « نئاسنا واحمل كا

 ٠ هلوق رخآ ىلا « موزجم ءازج ألو « مونحم

 .نسحأ عهتريس نأو ةصاخ « ىلاعت هللا قيرطل نوكلاسلا مه ةيفوصلا نأ -

 اوعمجول لب... قالخنالا ىكزا مهقالخاو « .قرطلا بؤصا مهقيرطو « ريسلا

 نف عرشلا رارسأ ىلع نيفقاولا ملعو « ءامكحلا مكحو ءالقعلا لقع

 .رزيخ وه امب . هولدبيو مهكالخآأو مهتريس نم ايش  اوريغيل « ءاملعلا
 : ه أ« اليبس هيلا !ودجي مل + هنم
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 #١ 1 5 ١ يلا لا م و

 بجأو د! هنأ انلوق :مدقت تق :.. ةدوميم سركجوبارسغملا لاق 5

 هنال ٠ وع الا هلا ال .”لكضف هته تاوثلا نآ”ملع !ذه' كبك' اناق“ ٠ للا ىلع

 ءركدش ققاوتسال ©”معت“ خم ةنكن ركشم ديعلا ”تلاط-اؤل  :زعو لج د

 ٠ ةتايح ىف هلفع عيمج ةمعنلا كلت

 ٠ ةلاخفال هبيثي هتاف نيعم باثم ىلا هدعو اذا زعو لج هنا مث

 ةديعوو ةدعو 0 .٠ ةلاهمال هبذعد هتاف بذعم نيل ةديعو ةجو اذأ كالذكو

 ٠ امهقفو ىلع امهربخم عقي « .ناقداض ناربخ

 باوثلا نا ىلا ةلزتعملا تبهذو“» > *:؛ ىلاعم اوباماتمإلا لاق

 «٠ اهنع بتي مل اذأ' ةزّيبكلا فرتقم ىلع بجاو باقعلاو ٠ ةللا ىلع متح

 زوجي ال تاوثلا ناف ٠ "باوثلا بوجو نيرثكألا دنع باقعلا بجي الو

 ٠ هلوق رخآ ىلا « هطخ

 ىلع ةيئيع ةلاسملا مكنه | نومم نيركبوبا غم ا لاَ

 مهلاوقأ تلطي كلذ لطب اذاق ٠ لقعلاب حيبقتلاو نيسحتلا ىف .مهلوصأ

 : انلف < الدج :حيبفتلاو نيسحتلا ىلع مهاندعاس ناو < ةلأاسملا هذه ىق

 علبتسيال ةمدخن همدخي دبعلاو « اهلك ةدبعنؤمب موقيناك دق ناك اذا ديسلا.

 «٠ ائيش ةمدخلا كلت ىلع قحتسيال دبعلاف « هتاقوأ اهمعي الو هدهج اهيق

 « همركي اضيأ دلاولاو ٠ ةدلاو مركي ناك اذا لجبملا مظعملا كلذكو

 نم هيلا هل قبس ام ىلع )١( ةنم هدلاو ىلغ دلتولل بجحوتسي الف

 ديعلاف ٠ هلثم اقولخم مدخي نم ىف اروصتم اذه ناك اذاو ٠ ناسحالا

 ٠ هيلع اباوك هتمدخو هلمعب قحتسيال زعو لج هللا معتآ هب تفح. ىذلا

 ص : ةنّوم )١(
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 مانإ نع اضوعب ديعلا معن ناك اذاو ٠ همعنو هئالآ ىف قرغتسم وهو

 ناك اننا هملعو + "كلذ نع ةبقوع' دبعلا قحتسي د فيكف « هيلع قراملا

 قكتعسا# نضوحلا ىلع نقوعلا قحجيا ولو ؟ لعو لج هللا .ماعنا نع اًضوع

 ىف افلكم ديعلا..نوكي .ىقح : نقيم هدبع ةباثا ىلع زعو لج ىرابلا
 هةماعتاك ء دعلا 1 لا « اهدع مير اذا زعو لج هللا معنو ٠ ةنجلا

 ؛ لقعلا قلخ .نأب هيلع هماعناو « هتايحاب هيلع هماعتاو « هداجياب ةيلع

 هيلع هماعناو ؛ ىملظعلا ةمعنلا ىهو . مالسالل ةاده نأب هيلع ةماعناو

 ىلع ْباثي نآ دْيعلا_قحتسي فيكف .. هتاكاردا حيحصتو هئاضعأ ميلستب

 نع' ضوع وه لمع ّىلع اترتم هل ءانفقتا ال اياوك  ضقنم وهو  هلمغ

 ٠ هب لوقلا ئلا لقعلا دشري الام اذه ؟ ماعنا

 ظ د

 كل ملس نا : ةلزتعملل لاقيو » .كاعئاوّباماحمالا لاق

 رمخأآ ىلا « ديباتلا ىلع تبتي هنأ : متمعز ملف « باوثلا قاقحتسا

 ل : هلو

 امك دابعلا لامعأ تناك اذا : بومم نيركبوبا سغم ا لق

 بنحو نيا نمق ٠ ةيبفقتم لامعا تفاكو» + همعتو قا عدلا ركش انلق
 نم اًَيلخ- انته :نوكي امنأ مدغتلا + 1ولاق لاف ؟ هانتم ريغ اهباوث تبقي نأ

 نأ بجو نيأ نمف : كلذ دنع مهل لاقيف ٠ هلاوز ذدحي مل ذا « ردكلا

 اهركست :دابعلا ىلع تبجحو ىتلا معنلا تناك دقو « انيه باوقلا نوكي

 ؟ ردكلا نم اهيلس اهياوكن قحتسا قيكف 4 نحلاب ةيوقم

 هلفع نيباثلا سوفن ىف قلخي نأ ىلع ردتقم زعو لج قرايلا مت

 مك. « .مهتدم اوقوتسي نأ ىبلا انيه .مهميعت اولاني ىتح « لاوزلا نع

 ٠ هعقريو كلذ ليزن

 هيهتنم ىصاعملاو دياتي نا باقعلا ىف بجو فيكف : مهل لاقي مث
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 "هيلع هتبقاعم لصاوي الا لجر نم رداب :تردب اذا ءالقعلا ةداعو ةيضقنم
 نمانسح اذه ناك اذاف ٠ كلذ دعب كرتيو ؛ ةرم هب باقعلا عقوي لب « امئأد
 .نيمحارلا محرأ نم كلذ فيكف:  ةردايلا عوقؤيب نوررضتملا مهو - ءالكعلا
 . (1) نيمركألا مركاو

 .هرلا ىف عفني وهو « ميركلا رسفملا نم ادج نسح مالكلا اذه )١(
 . مهريغو نيملسملا نم جاورالا خسانتب نيلئاقلا ىلع

 لاقم ىفف ٠ حاورالا خساتتب نوفرتعيو. نورقي ىراصنلا نأ : ملعاو
 ةيبطيبقلا ةفاقثلاو ةيتوهاللا ايلعلا تاساردلا ماع فقسأ « سويروعيرغ ادنالل

 «رصما» ب م 1985/15/50: ىف « ىنطو » ىف روشنملا « ىملعملا .ثحبلاو

 ليوظ لاقم ىف ةثالثلا ةلكسألا ىلع بيجيو ؟ تيتأ نيأ نمو ؟ تنك .نيأو
 ٠ ٠ : هصناام هنم زركذن

 .نكمي هتا اودقتعا ىتاسنالا حيراتلا ىدم ىلع نيريثك ءامكح نأ »
 ملاع ىق وأ ملاعلا اذه ىف هداليم ىلع ةقباس ةايح. دولوملل نوكت نأ
 ٠ حورلا

 دالب ىفو دنهلا.ىفو رصم ىف ادكاسو افورعم داقتعالا اذه ناك دقو
 قرشلا دالب نم اميرو « ىئدقالا قرشلاو طسوالا قرشلا « اموؤمع قرشلا
 .طارقس نانويلا ةفسالف نيب نمو ٠ برغلا دالب ىلا داقتعالا اذه برست
 فورعملا ىضايرلاو فوسليفلا ساروغاثيق نا لب < نيظولفاو نوطالفاو
 .سمخ. لبق نم دسجت هنأ هسفن نع لوقي ناك « م.٠ ق 6*ال س- 887 !'
 ترئانوب نويلوبان ثيدحلا رصعلا ىف هب اودقتعا نممو صضرالا ىلع تارم
 .ضرالا ىلع ةايحلل داع دق ربكالا ردنكسالا هئيعب وه هنأ كقتعي ناك دقف
 ٠ ديدج نم

 مهديسل حيسملا ذيمالت لاؤس ىف احضاو داقتعالا اذه رهظ دقلو
 ةاويأ مأ : اذه + أطخا ىذلا نم « ملعم اي » ىمعأ دولوملا نع مهملعمو
  ملعملا نأ هابتنالاب ريدج وه اممو « ؟ : 4 انحوي » « ىمعأ دلو ىتح

 لد



 قفتكا امناو ٠ ايقطنم الؤس ادب هنأ ول مهلؤس ىلع هذيمالت خبوي مل مظعالا ب
 هدف رهظت نحل امناو 2« ىمعأ كلو ىتح هداومأ الق اطخأ اذه » : لوقلاب

 قرشلا ئف تقاشلا' ذاقتغالا بجيال در وهو 4# 2: 5 انحوي » « هللا لامعأ

 ٠ هيعلي وأ هيفني .الو

 لوفت نما »: هةيطالت دنا هلل جيسللا لام سيليف ةيرصيق نقو
 انحوي كنا نولؤقي امؤق نأ : اولاقف ؟ ناسنالا نبا انا « وه ىتا نسسانلا

 0 غايبتالا ثحأ وأ ايمرا كلتا نيرخلاو / ايليا كلنا نيرخآو )ع نادفعملا

 دافتعالا اذه ىلع الا مقتسيكأل تاؤجن ونغو 4« ١6 6 اا : 15 تح ل

 ىلا هفصاعلا ىف" دعص دقو انلبأ ئف-:نادمعملا انحويل .نكمي .هنا ًّىكانملا

 لوقلا كلذكو « ١١ : ؟ كولملا * » ران.نم ليخو ران نم ةبكرم ىف ءامسلا

 .' اموهترم ليؤط ”نمز نم تان دق ناكو ايمرآ "ف
 سدوريه عمس تقولا كلذ ىف » ىتم نميدقلل ليجنالا ىف ءاجو

 نم ماق دق نادمعملا انحوي وه اذه : همادخل لاقف * عوسي هابناب كلملا

 عم « ١5 : ١ ىتم » « هيف ةردقلا لامعأ رهظت كلذلو ٠ تاوفالا نيب
 سآر عطقف لسرأ » هنأ سورذيه نع ليجنالا نم عضولا سفن ىف درو هنا

 اؤلمحف هذيمالت ءاجو ٠٠٠٠ قبط ىف هسأرب ءىجف « نجسلا ىف انحوي
 . ا« 5١١-١١ : 15 ىتم » « عوسي اوربخأآو اوبهذ مث هونفدو دسجلا

 هو هد تدك م ل ) * كاوييسبع

 د لاقيبسس قيس شووق امأ ٠٠٠ نيهافا مفييق قاقو يارا دع
 نشقزم. ١16 تاوتالا رقيب نه مغ قا ةبار ةقعطتا نأ ل قيس ىذا انحروي

 تقو » : اقول سيدقلل لتجنتالا ىف ءاجو 5 : 15-354 ٠6

 تاومالا نيب نم ماق دق انح-وي نا نولوقي اوناك اموق نايل «٠ كيتراف

 ع 8 اقول ا ةآرب ' ىكتيم 0 ا ةده 9-5 ةذع ا ئذلا

 اك د0 لل د ا

25232 



 اعددر ئىتلا لاوقالا هذه ىلع دري مل مظعالا ملعملا نأ ظحالملاو
 ىلع مكحي ملو اههفسي ملو « نيطسلف .ضرأ ىف .سانلا :نع الاقن ذيمالتلا

 نوركتي نيذلا نييقودصلا » ىلا ةبسنلاب الخم لعف امك لالضلاب اهيلئاق
 دق : مهل لاق » ذا « ةمايق كانه سيل هنا نولوقي نيذلا «ةمايقلا
 20 مو بام : 9*7 ىتم » « هللا ةوق الو بتكلا نوفرعت ال ذا متللض
 عام مو 7 : م”. اقول ذ> ؛ ع2 86 ' ١85:11 نقره

 دكؤن نأ انل حمست هل دق ةيئيدلا انتايطعمف رمأ نم نكي امهمو
 ضرتعن نأ كلمن ال كلذ عم اننكلو « داقتعالا اذه ةقيقح اعظاف اديكوت

 باتكلا ئف دراوو ميدق داقتعا هنا هلوقن نأ اننكمي ام لكو ٠ هيلع
 عم ايتوهال ضراعتي الو « ايقطرهالو ابيرغ اداقتعا سيل وهو « سدقملا
 : كيفن ىكيذ نسق سوم هل + ةرفكسللا !اكفاملتسو ةيسمسلاا اكقكاقك
 لكل ةبسنلاب ضورفم رمأ هنا نومعزي ال داقتعالا اذه باحصأ نأو اصوصخ

 ٠ © ناسنئأ

 : ىراصنلا ىلع .درلا

 نودب ءىطخيال دسجلا نآل ٠ حاورالا خسانتب نيملسملا نحن ملسنال
 ٍباستكا ىف نانواعتي امهف ٠ دسجلا :نودب ءىطختال حورلاو © حورللا
 رمث داسفا ىف اعم انواعت ناذللا ىمعالاو دعقملا لثمك امهلثم ٠ لعفلا
 ةايحلا ىف ىرخآ ةرم ىئافلا دسجلا ديعيال هنأل ميكحلا رداقلاو « ناتسبلا
 دسجىلا اهدسج- ىنف ىتلا جورلا دذيعيالكلذك ؛ ديدج دولوملكش ىف ايندلا
 « ةيح صئاصخ هيف دسجلا نأب نولوقي نيذلا ةفسالفلا ءالؤهو + ديدج
 ىلع ءاوهلا رم اذاو ٠ تاجوملا لابقتسال ادعم نوكي قذلا ويدارلاك

 حورلاف ٠ كرحتو دسجلا شغتنا ؛ ةتيم ريغ ةحلاص هصئاصخو دسجلا
 امناو © ةذاملا نع ادرحم ارهوج الو امسح تسيل هتكرحو هتسيل ىتلا'

 : نتعتنا هنألو ٠ دسجلا شعناف « ةيح صئاصخ هيف مسج ىلع رم ءاوه

 نأ : قحلاو ٠ دسحلا ريغ ىهو دسجلا ىلا تدر حورلا نأ سانلا نظ
 راصق ٠ ءاوهلا لوبقل تدعتساو اهتدقر نم تهبتت دسجلا ضئاصخ
 فداض ىذلا ءاوهلا ىه لب دسحلا ريغ حورلا تسيلو ؛ غاوهلاب اشعتنم دسجلا
 قذلأ دهصاقلا نورمو فرقلا ةيوهذ : هدكؤي !ةحجو- ٠ هلل مكأللا مسجلا
 :ت ةحئار ناف سكعلا ىلعو ٠ داقرلاو لومخلا ىلع ثعبيو « جازملا ركعي
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 لوق ىلع ٠ اطيشن هلعجتو دسجلا نسشعئت درولا عامو روطعلاو ايتولوكلا ب

 اثبعو اوهل جاورالا خسانتب لوقلا نوكي ٠ جورلا ةقيقح ىف ةفسالفلا ءالؤه
 تسيلو « ناك دسج ىأ ىئف لحي ىتح امسج تسيل ميهبهذم ىلغ حورلا نال

 ءالؤه لوق ىلعو ٠ ناك دسج ىأ ىف لحت ىتح نيطايشلا حاوراك احور

 ادسج لخديال ءاوهلا نآل ٠ :ههتوم دعي نم ءايلوآألا تامارك ىفتنت ةفسالفلا

 ىغ هنا : نولوقي مهو ٠ ثتام دق ءاوهلا لوبقل ةدعملا هصئاصخ نآل - ايف

 رمي مث « ايندلا ىق اهيلع ناك ىتلا هتكيه ىلع دسجلا هللا ىيحي ةمايقلا
 بمصساجحتيو ٠ ايعاو اكردم اكرهتم ايح الماك اناسثا نوكيف هيلع ءاوهلا

 ىفئثتي ةفسالفلا ءالؤه لوق ىلعو ٠ هلامعا بسح ىلع بذعي وأ معنيو

 تتام. دق دسجلا .صقاصخ. َنأَل ٠ هيف باذعلا وأ ميعنلاو ربقلا ىف لاؤسلا

 ءادهشلا نأ نورسفي لوقلا اذهب نولئاقلا ءالؤهو زيقلا ءاوه انهيف رثؤي الف

 هعدصب توبثملاو دكؤملا مكح ىف اذه : .مهلوقب نوقزري .مهبر دنع ءايحأ
 5 ةفايقلا موب ئَف دلل هايحلأو + تاه اذا تنملا دل .٠ ءادقشلل ةلوصخحو

 اموي تتبل : لوقي امناو ٠ ةايحلا نيبو توملا نيب ةدم لوطي سحيال

 ؛ ىنع نع مان هنأ ىأ ٠ وه امك هلام دجيل حابصلا ئف ظقيتساو « هشارف

 يفشو (« مونلاك اتوم ثتوسب ةيهشلا كالذكف ٠ ىتعلا سشفن نع لظقمتس و

 ميق نبال حورلا باتك عجار ] فلختمال ةدعوو «© ةد ةثعو هلأ نال ىنع وذ

 [ ئزارلا نيدلا رخفل ةلفاسلاو ةيلاعلا حاورألا باتكو ةيزوجلا

 2 د كا

 ٠ ضرالا ىلع تارم سمح دسجت ساروغاتيك نا : ىراصتلا لوقو

 لوقلا اذه سيلو - ىتم نب سنوي هنا ةتمعل: ةئيثب ليج لوق هبشي
 امير وأ حزمي امير + لوقلا اذه اهيف ليق ىتلا ةبسانملا ئردن ال انا ةجح

 نم تدلو دقل : اياطخلا نع بئاتلا لوقي امك هسفنب هباجعال لوقي

 نميف ىراصنلا :لوقي نأ ىسع اذامك « ةرهاظ ىلع ةج اتملس اذاو ٠ ديدح

 هتوبث ىف نعطي اذه ؟ نوطالفأ وأ طارقس حورب ناك حبسملا نأ ىعدت

 نع مهلوق ىلع ذيمالتلا خبوي مل.حيسملا نا : مهلوقو ٠ نورعشيال مهو

 « ةيوبأ نم أطخلا ممأ ؛ ىمعأ دلو هةئطخ بيسنو عىطخملا وه له همكألا
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 باقعلا ءافيتسا دنع هتم بلس اله : مهل لاقيف ٠ هنع ىهن امل داعل ©« هدز
 . هنع مهل باوج ال امم اذهو ؟ هيلع

 باوثلا نأ هب نوبلاطي اممو » '. لاعلالوباماحمإلا لاق 0 59
 ٠ هنوف رخآ ىلا « ابندلا راد ىف ءىش هنم عقيال مهدنع

 لا لجع اله : ءالؤهل لاق ٠5 بدوعم نب جونا هلال اق

 رخل نم ايد 0 هقورعم زجنا نم |ودمحي نأ عالقملا 5ك ٠ نحل
 0 ةيلع ةردقلا عصب تللذ

 ىه .ىتلا دودحلاك ايتدلا ىف ءىث هنم رجتني دق :باقعلا نا مث
 نلف 03 مثآ وهو ىناقعلا زحتنا اذاو هب اععامجبا 5 بنذلا بكترل اب وقع
 * ىلوأ : ةذل وه ذل بتاؤثلا زجتني

 لسيبمف

 ديعولاو لامعألا طابحا ىف

 نم نأ ىلأ جراوخلا تييهذ » : ىلاع م اوبارماحمإلا لاق

 ٠ مهلاوقأ رخآ ىلا « هلمع طبح « ةبوتلل قفوي ملو « أدحاو اند فراق

 حاورألا خسانت نأل خبوي مل حيسملاو ؟ ىمعأ امهئثبا دلو امهْثطْح ببسيو -ح
 بنفس ىه اياطخلا :نأ دوهبلا ىدل عكاشلا نال للطأاب مهلوق ٠ نكمم
 هتاداقتعا مهل ححص حيسملاو عئاشلا .ببسب اورسفتسا مهو ٠ تاهاملل

 نظ اذهف ٠ ءايليا حورب كرحتي حيسملا نا نظ سدوريه نا : .مهلوقو
 ءايليا اماو انحوي اما هنا حيسملا نع.اولاق سانلا نا مهلوقو ٠ رفاك ىنثو
 « داقتعا ىلع لدي اذهف ٠ ءامدقلا ءايبنآلا نم ايبن اماو ءابمرا اماو

 اذه ىلع قفاوي مل حيسكملاو « مالسلا هيلع ئسوم ةاروت نم هل ساسأ دل

 ٠ ناقتعالا

 نفي



 ٠ متلف مل : مهل لاقي ءالؤه ب دومم نب كبوبا سغم لا لاق

هب طبحت: ةدحاو ةلزب بجي © راتلا ىق دولخلا قا
 هلامعأ عيمج ا

 ةديس مدخ. اذا دبعلا ناف « ءالقعلا تاداع نغ جراخ اذهو ؟ تاحلاضلا

 ةداعلأ :نقأ نحت هلق ةدحااوةكيس هنم»تردب مثا « ةخسح ةمدخ هر

. هتانسح عيمج .لظنت نأ ءالقنلا دنع
 اهترثك ىلع تاثبحلا تناك'الهو ..

 نبهذي تانسحلا نا » : ىلاعت لاق اني م ةدحاولا ةكيسلا لطبت

 « تانسح تاكيسلا لدبي زعو لج هللا ناك اذاو [ 114 دوه ) « تاكيسلا

 هلأ لدبي كئلواف » : زعو لح كلإ لاق ٠ ىلاعت شا هراثخا نم قح ىف

جتسي فيكف عاب ناقرفلا ]7 « تانسح مهتاكيس
 نأ : لوقب نأ : لكاق زي

 ؟ تانسحلا لطيت تاكيسلا

 ىلع رارضالا ناك ولف ٠ اهوادأ تبثو تيدأ دق تاعاطلا نا مث

 مكح « رارصألا كلذ مكح ناكل « اهتحضل ٠ ايفانم اهل اًضقاتم ةريبكلا

ا لامعالا طابحا ثبتي مل زعو لج. هللا نال « ةدرلا
 : ىلاعت هللا لاق ٠ اهب ال

 [ 10 رمزلا 1 « كلمع نطبحيل تكرشا نثل »
 « لامعألا ةحص ىف طرش ناميالا نأل , نيب ةدرلاب لامعألا طابحاو

 ٠ ةلاحمال طورشملا ىفتنا طرشلا ىفتنا اذاو

ةدحاو ةعاطلا نأ : لوقن نإ اماو
 مل ىرخأ ةعاط ىف طرش ىه « 

لصلا ىف اطرش ءوضولا لعج امك « اهل اطرعش عرشلا اهضرفي
 امم « ةا

 ٠ هب لوقلا حصيأل

 اهب ئتأ اذاف « اهسفنل ةنسح ةعاطلا نا : نولوقي اوتاك اذا مث

 ةفص ىه ذأ + اهقرافيذل اهنسحيو - مهيآر ىلع . اهيلع باوثلا قحتسا

 اضيأ اهل كلذ ققحتيلف ةريبكلا نود نسحلا اهل ققحت اذاو . مهدنع سفن

حب لوزتال سفنألا تافص نال « ةريبكلا عم
 : لا

 6 دع د
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 باوثلا ناف < ضقانتم قوسفلا ةفص نيبو باوتلا نيب عمجلاو « فلاحم

 ٠ هلوق رخآ ىلا « اهيفاني قوسفلاو « ةيالولاب نذؤي

 عم الا حيال ضقانتلا 4 دومم نركوبا سغملا لاق

 منت ةالصلا .لعفي زعو لج هلل عيطملا ناك اذاو ٠ دحاو رمأ ىف هضرف
 اميق هتايصع :؛ضقنتال + هيف هللا عاطأ اميف هتعاط ناف انزلاب ةاضصعب

 ٠ نمؤم فراع عيطم وه لب « هيف هللا اصع

 :غ طاقسآلا نم دب مث نكي مل اذا مكتأ نم لبق مدقتام مهل لاقي مث
 ؟ تاعاطلا اهبهذت ىتح ةريبكلا قح ئق طاقسالا ناك الهف

 ديعولا باحصأ لدتسا امبرو » . ناعم اوبارماتمإلا لاق.
 مالكلا قيرظ ىلا دشرنو ٠ اهضمغأ ركذن نحنو « هللا باتك نم رهاوظب
 ةوازجف ١ ادمعتم انمؤم لتقي نمو » : ىلاعت هلوق هب اوكسمت امف « هيلع
 ٠ هلوق رخآ ىلا [ 5 ءاسنلا ] « اهيغ ادلاخ منهج

 : لاق هنا سابع نبا نع ركذ : كومم نيركبوبأ ىغملا لاق
 ابذكم اراك ناك هلتق لختسا اذاو + هلتق الحتسم لدقم نم كلذ فنزأ
 ىلع نوكي امنا دمعتلاو ٠ مارح .لتقلا نأ هرابخا ىف لَو هللا لوسرل
 نه لتقلا نأ ملعي نم اأو « ةزيجتسيو لتقلا لحتسي نمم « ةقيفحلا

 هيلع ضصيرح ريغ فئاخ لجر وهو آلا هيلع مدقي الف « رئابكلا مظعأ
 ضاصقلا ركذ امل زعو لج قرابلا نأ : كلذ ليلدو ٠ هيف بعار الو
 رهاظو ٠ صاصقلا ركذي مل ديعولا ركذ املو « ديعولا ركذي مل « دوتلاو
 ماكحلأ هذخأت مل ىذلا لحتسملا رفاكلل هجوت امئا ديعولا نأ ىضقي اذه

 ٠ نمّوملا ذخلأات امك ةعيرشلا

105 



 ىف ارهاظ ناك ناو .دولخلا مك ٠ كلذ نم نينكمتم زيغ اننأل + هيلع

 ؛ كلملا ديلختب مهل ىعدي كولملا نأ ئرت الا « اصن وه سيلف + دينأتلا

 اليوط مهكلم لاصتاب مهل ءاعدلا كلذي اودارأ + ايندلا ىف دتلخلا عانتما عم

 : ىلاعت هللا لوقل ضراعم « اذه مهحاجتحا نأ مث ٠ عطقلا ديقيال ليوأتلا

 ءاسنلا ] 6 ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو « هب كرشي نأ رفغيأل للا نا د

 رئاسو لتقلا نال - هيف نوعزاني ىذلا عضوملا ىف ضن اذهو ع5

 ءاشي نمل رفغي نأ زغو لج هللا ربخأ دقو ٠ كرشلا نود ىه ىصاعملا

 « ةدابع نم

 نود ام رفعبو ريذفتلا ناكم ةيوحلاب طورشم اذه نأ . اولاق ناف

 : نيهجو نم حصي ال اذهو ٠ نيبكاتلا نم كلذ

 انِجاو ناك اذاو « ىلاعت هللا ىلع بجاو ةبوتلا لوبق نأ : اههدحأ

 ٠ هجو ىأب هب ةئيشملا قلعتل نكي مل « هيلع

 ٠ هريعو كرشلا نيب قرف ىلاعت هنأ : ىناثلاو

 :: هيجتو طحت ةكرشلا نم ةبوتلا نأ :ةنوقلا طرتشي مل نا اذهب معن
 - ىلاعت هللا ءاش نا ةبوتلا باب ىف ةنامب ىتايسام ىلع عطق عضوم اذه

 لصق

 هلزتعملا دنع تاعاطلا باوثل 5 ريبكلا طابحأ

 نا ىلا اوراص ةلزتعملا ريهامج » ,.ىاعلاوباماتمالا لق

 بهذو ٠ ترثك ناو تاعاطلا عبمج باوت طبحت « ةدحاولا ةريبكلا

 تبرأ اذا تاعاطلا باوث طبحت امنا تالزلا نأ ىلا هنباو © ىئابحلا »

 < هلوق رك ىلا|* اهيل
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 ريهام قلع مالكلاا مسققا هقإ 3 انومم نيركبوبارسغم ا لاق ٠ 5 همس + .5 ا مس

 ٠اذنل مكحلا ناك بلغألا ناك امهيأف « نزوت تاكيسلاو تانسحلا نأ

 ىئابجلا نبا لاقف ٠ تائيسلاو تانسحلا ءاوتسأ ىف اوبرظطضا مهنأ مث

 هل بجوي نأ اهقح ناك تاكيسلا نم هتانسح ءازاب ام نأل - ةنجلا ةتاكيس

 لوخد نم تانسحلا تعنمو ةنجلا لوخد نم تاكيسلا تعم اذاف « رانلا

 - :تللذ ليحتسي نأ بحو 4 كاانه ةثلاث راد الو 4 راثلا

 نأ هل ةدئأل 2غ لاق ام ىلع نمآلا ناك ول مَ لطاب هركذ اه لكو

 ىف اهنزاويام رئابكلا ىف سيل ذا ٠ ةريبك هب نمؤم هللاب فراعل تبثيال
 هنلأ ةفرعمب ةرئبك للك لطيي نأ أذه ىلع هقح ناكف تاوثلاو رجالا

 ٠ هتيرظن ىهاوو « هلصأ ضاقتنا نيبت « كلذ لقي .مل اذاو ٠ .ىلاعت

 دهبيال : انلق لقعلاب حيبقتلاو نيسحتلاب هل انملسو هاتيراح نا مث

 هديس هبقاعيف « تالز هنم ردصت مث « دبع تاعاط رثكت نأ لقعلا ىف

 ىف ريكن ريغ اذه +٠ هترضح ىلا هفرصيو هتمارك ىلأ هدري من « اهيلع
 .٠ مع داقعلا تاداع

 ىرت الأ ٠ ةبوتلاب .لطبي ىضاعملاو تاعاطلا نزو نم هولاق ام مت

 ناطبحي ةيوتلاو مدنلا كلذ ناف « لعفام ىلع مدن مث « .هنم اذه رمتساو

 ؟ هرئارجو همرج نم اهتراشبو ةبوتلا نيأو ٠ هناليزيو كلذ

 لصق

 ةريبكلاو ةريغصلا نيب قرفلا ىف

 مكذ .متددر دق : ليق ناف :؛ ىلاعلاوباماحمإلا لاق ذ مت 5 : ليق ناف >2 1 55

 ٠ هلوق رخآ ىلا « ىناثلا نع نيليبقلا هحا اوزيمف رئابكلاو رئاغصلا
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 فلوخام ىه ىصاعملا ؛ نومم نب ركبوبارسغما لاذ

 ناكل أ هللا نسما ةفلاشم ىلا تافتلالاو اتكرت ولو ٠. ةيهتو هلا رهأ اهيف

 ذاجر نأ ىرت الأ  هلالج لج  ىصعملا ىلأ انم اتافتلا ةريبك بنذ لك
 « احيقتسم كلذ نكي مل هتبترمو هلاح ىف هلثم ذلجر حزام [ ول 1 ائم

 ,ناسنالا اصع ول كلذكو ٠ اميظع كلذ ناكل كلملا عم كلذ لعف ولو

 قح.  نايضعلا كلذ ناك ولو + اريبك دعي ملو كلذ ناهل رم ىف هبحاص

 بونذلا نم ركابك انل .نأ انل نيب عرشلا نكل + اميظع.دتعال ريبك كلم
 مكنع رفكن « هنع نوهنك ام رئابك اوبنتجت نأ » : ىلاعت لاقف ٠ اهنودامو
 : لئاق نم زع لاقو ع ١" ءاسنلا ] « اميرك الخدم مكلخدنو مكتاكيس

 ٠ ( 35 مجنلا ) « ممللا الا : شحاوفلاو مثالا رئابك نوبنتجي نيذلا »

 نم قح ىف ىهو «© رئاغصو رئابك ىلا بونذلا تمسقنا اذهلو
 [دقف] زيزعلا نآرقلا كللذ ريظنو  هنايب مدقتام ىلع  رئابك اهب ىصع
 ىف درو امك « روسلا ليضفت درو ٠ دق مث قالطالائلع ةليضفلا هل تتبق
 ىناقملا .عيسلا ىهو > : مالسلا ةيلع هلوق نم « نآرقلا ما ىلع ءانثلا

 هلوقي صالخالا ةروس ليضفتك وأ © تيطعأ ىئذلا ميظعلا نآرقلاو

 ةبطاق ءايبنألل مكحي امكو « نآرقلا ثلث لدعت اهنا » : مالسلا هيلع

 ٠ صعب نم ىلعأ مهضعبو « هليضقلاب

 ديمو بكد. لك + لاقي نأ رانا نم رقاكملا-هي زيصت» ىقلاو
 لك نأ . لوقلا زاجياو . ركاغصلا نم وهف ةدايشلا توا بحجوبيالو ةلاذعلا

 + :ةلادغتا طحت ىتلا نهق © قيذلاب اهبككرم كلاؤتكا ةلقج ضذقف ةريرج

 ىهف « اهيحاصب نظلا نسح ىقبت لي « كلذب نذؤتال ةريرج لكو
 ناو: ةءوزملا ظقسي ام.ىلا اضيأ' كلذ: ىف ةقتليو ٠ ةلادعلا طحبتالا ىقلا

 اهردقك ةلصبلا ناك « ةلصب :قرسي .هتيأرا لجرك + هردق ئف اريغص ناك

 ٠ ةؤرم ىذ نم ردصيال ردقلا نكلو + ةفات
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 لصف

 5 7 9 مه

 ىلع نينمؤملا نم تام نه : ىلاعل اوباماتمإلا لاف

 + ديو ركك ىلا © قفاقللا ىلع هرازما

 عرمأ نأ قحلا لهأ بهذم : بومم نسركبوبأ ىفملا لاق

 ناو « هتمحر ةعسب كلذف ٠ همحرو هيلع هللا لضفت ناف « هللا ىلا لوكوم
 .٠ هل دعب كلذف هبفاع

 : اولاقو « ٌرئاج ريغ وفعلا نأ ىلا « دادغب ةلزتعم نم ريثك بهذو
 دالقعلا تاداعل در اذهو ٠ ءاقيألا ىلع رصم لك بقاعي نا هللا ىلع .متح
 عم اذهو ٠ نيملسملا نع زواجتلاو نارفغلاو وفعلأب .ءالقعلا حدم دقف
 ثلا نم وفعلا نسحوو * مهيلأ عاسأ نم ةءاسا نم ريغتلا نم مهفحلي ام

 ىلوأ : ررضتلا نع ىلاعت نمو « هناسحا مظعو هلوط مع ىذلا زعو لج
 ظ ٠ ىرحأقو

 مهدنع مهلاعفأ نأب « لاضفالا زعو لج ٠ .ىرابلا نغ اوبلس ءالؤهو
 نع لاضفالا ىفت نمو ٠ مهيلع ةبجاو « ةرخآلاو ىلوآلا ٠ نيرادلا ىف
 نع جرخ دقف «© هب هلالجح هحدمت عم هنع لوطلا بلسو زعو لج هللا

 ٠ ةلاحمأل :نيدلا

 لصف

 ةعافسشلا ىف

 دقو « نارفغلا زاوج تبث اذا » :ىلاعم اوبامماتمإلا لاق
 ىلع بترتيف « اهترهشل اهركذن مل ةئسلاو باتكلا نم دهاوش هل تدهس
 ٠ هلوق رخآ ىلا « نيمرجملا رازوأ طحو « ءاعفشلا عيفشت كلذ

 نضر



 3 ا لا ص .

 لطصضاأ اهب نمؤب ةعافشلا <: بومم نبرمجوبارسغملا لاق

 لج هللا نم نارفغلا اوركنأ نيذلا امآو ٠ .كلذ ىف راثآلا دورول « قحلا

 عادتبا رعو لج هللا نم وفعلاو حقصلا روج نمؤ ٠ اهوعنم مهناف رزعو

 !ذهو . لقعلا زيوجت ىلا ةريصم عم اهعنمي نم مهتمو . ةعافشلا عئمي ال

 ىلا ىضفت ةعافشلاو . نارقفعلا اوزوج اذا مهتاآل ع ليحلا ىف ةياهت

 نأ مهمزلنو ٠ لقعلاب نيسحتلاو حيبقتلا مهيلع لطبن نآ ؛ امهدحا
 اناف « الدج نيسحتلاو حيبقتلا مهل انملس ناو + ءاشام لغقي ىلاغت برلا

 نوحفصي اضيأ كلذك «. نيبتأملا نع حفضلاب كولملا ءئدتبت امك : لوقن
 تاداع نم ركنم ريغ اذهو ٠ مهدنع ءاهجو © لاجر تاعافشل مهنع

 ٠ ءالقعلا

 نأ تقتعا نيح « ةريزب » ىلع رثَِي هللا لوسر ضرع امل [ هاف

 : لاق ؟ هللا لوسراي كنم رمابأ : هل تلاق « تيغم » اهجوز عم ىقبت

 ٠ « عفاش امنا ال »

 ةعافش عقشي نم » : ىلاعت هللا لاق ؛ ءالقعلا دنع ةعافشلا ةرقجشلو

 ٠ ةريثك ةعافشلا .ثيداحتآو ع 860: ءاسنلا ] « اهنم بيصن هل نكي ةنسحب

 لاقو « )١(: ىتمأ نم رئابكلا لهأل ىتعافش » : مالسلا هيلع هلوق اهنم
 نيثولتملا نيئاطخلل ىه امناو « نيقتملل اهوبسحتال » : اضيأ ةعافشلا ىف

 ارطش لخدب نأ نيبو ةعاقشلا نيب تريخ » : مالسلا هيلع لاقو « ىتفأ نم

 (؟) « ىفشأ اهناف ةعافشلا ترتخاف ؛ ةنجلا, ئتمأ نم

 )١( ىقهيبلاو ىذمرتلا هاور ٠
 لخدي وأ ةعافشلا نيب تريخ » : اذكه دمحاأل ةياور ىف ىنعملا (؟)

 ٠ ؟ نيقتملل اهنورتأ
 ىفكاو معأ اهنأل ةعافشلا ترتخاف + ةنجلا ىتما فصن

 هل ٠ نيئاطخلا نيثولتملل اهنكلو « «٠
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 غعيقفش لَو ادمحم نومسي عدبلا روهظ ليك نؤملسملا لازامو
 ٠ ةمآلا

 ىرحاف « مهئابآل نوعفشي ملحلا اوغلبي مل نيذلا لافطألا ناك اذاو
 راد ىلا مهدشرمو ؛ قيرطلا .ءاوس ىلا مهيداه مهيف عفش نأ ىلواو
 ٠ مالسلا

 نأ ىف زعو لج هللا ىلا ءاعدلا ىلع نيعمجم نوملسملا ناك مث
 ءركذ مدقث اميفو ٠ ةيضاملا روضعلا ىف كلذ ناكو « ةعاقشلا مهفزري
 .تاكيسلا طح نود تاجردلا عفرب صتختال ةعافشلا نأ. ىلع ليلد
 ىلع نوال ردصلا ىف. ركنم ركئي .ملو + كلذ ىلع رابخنالا ىحيصنتل
 ٠ هيبت هيف عقشي نأ ىف زعو لج هللا وعدي « صاع
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 باب

 لصف

 ناميالا ىنعم ىف

- 
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 هللا ماذأ .- انضرغ نأ : اوملعا » : ىلاعئاوباهاتماللا ىو:

 :تفلتخا امم اذهو + ناميالا ةقيقح. ركذ ىعدتسي « لصفلا اذه ىف  مكزع

 ٠ هلوق رخآ ىلا « نييمالسالا بهاذم هيف

 اوامج مهتاف جراوخلا اما 5: ابوعبم نيركتوبأرسغملا لاق ١: هد 0 نتس# ماك 1
 نع ريدثك كلذ ىلع مهعباتو 0 ةيضعملا 0-10 رفكلاو ةعاطلا لوط نامياآلا

 ٠ .لفاونلا هيمست ىف كلذ دعب اوفلتخا مث ٠ ةلزتعملا

 ناسللاب رارقاو نائجلاب ةفرعم ناميالا نأ ىلا ثيدحلا لهأ راصو

 بلقلاب ةفرعم ناميالا .نأ ىلا ءامدقلا ضعب بهذو ٠ ناكراألاب لمعو

 بسحف ناسللاب رارقالا وه ناميالا نأ ىلا. ةيماركلا تبهذو ٠ اهب رارقاو

 بجوتسي هنأ عم « مهدنع اقح- نمؤم ناميالا رهظأ اذا رفكلا رمضمو

 نمؤمب سيلف هنم ةراهظا .قفتي ملو ناميالا رمضأ ولو رانلا ىف دولخلا

 ٠ ةئنجلا ىف دولخلا هلو

 ىلع : قيدصتلاو ٠ .قيدصتلا وه ناميالا نأ : ةمكألا هاضترا ىئذلاو

 نوكي ملع هبحصي نأ نم دبال مالكلا اذه نكل © سفنلا مالك وه ةقيقحلا

 ٠ ناميالا وه كلذف - مولعملاب ملغلا قلعت ةحص نع اردخم قلكملا

 ملعن نحن : انلوقك سيلف « هللاب نموت نحن : انلق اذا انثأ : ملعاو
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 « هن اقلعتم انئاميا سيلو  زعو لج هب قلعتم هلاب انملع نآل ٠ هللا
 تاذو + ربخلا وه قدصي ىذلاو ٠ انلق امك قيدصتلا هانعم ناميالا نآل
 ضرف نم دب الف +٠ اريخ تسيل ذأ ؛ قيدصتلا اهب قلعتيال زعو لج هللا
 : ىئاثلاو ٠ مولعملاب ملعلا قلعت نع ربخلا : امهدحأ : سفنلا ىف نيربخ
 . هيلعفقف « اذهنم دبال ؛ مولعملايملعلا قلعت نع ربخلا كلذل قدصم ربخ
 ةمدقتملا ءارآلا ركاس ىلع ةمكألا ىار حجرتو ةمثالا هركذت مل امم هناف
 ىف وه امكف .٠ ةغللا ىف هيلع وهام ىلع عرشلا ىف ناميالا اورقأ مهنال
 ثتنأ امو » : ىلاعت هللا لاق «٠ قيدصت عرشلا وه كالذك ء قيدصت ةغللا

 م ىبنلا نأل قدصمب ىأ [ ١7 فسوي ] « نيقداض انك ولو « انل نمؤمب
 ايئاكم نع اهفرحالو اهعضوم نع اهريغي ملو ٠ برعلا ةعلب انبطاخ
 دنع قسافلاو [ ؟ افسوي 1 ( ايبرع انآرق ةانلزتأ انا » : ىلاعت هللا لاق

 ةميرشلا ماكحأ نأ ىرت الأ ٠ عرشلاب قدصم هنأل « نمؤم قحلا لهأ

 « مئاغملا ىف مهل مهسيو ةاكزلا مهنم ذخؤتو ةالصلاب نورمؤيف « همزلت

 هنئأب نذؤي هلك كلذو ٠ هيلغ نولصيو « نيملسملا رباقم ىف نونفديو
 لاحمو ٠ هب انمؤم هيمسن كلذك هللاب افراع هيمست امكو ٠ مهنم دحاو
 : ائاميا تاعاطلا لعج نم امأآو « هب نمؤم ريغ هللاب فراع اذه : لاقي نأ

 مدقت اهطرش :تاعاطلا نأ ىلع اوعمجأ نينمؤملا نأ هيلع درلا ناف
 ءىثلا نوكي نأ ىلا كلذ ىد# 2 اناميا تاعاطلا تناك ولف « ناميالا
 )0 مكناميا عيضيل هللا ناك امو » : ىلاعت هلوق امأو ٠ هسفت ىف أطرش

 تيب » ىلا تادؤملا تاولضلا اهب دارملا نا : مهلوقو [ ١47 ةرقبلا ]
 مكيبن مكقيدصت عيضيل هللا ناك امو : اهب دارملا : مهل لوقنق « سدقملا

 هيلع ةلوقب اولدتسإ ناو ٠ نيتلبقلا ىلا ةالصلا نم هب مكربخأ اميف
 ؛ هللا هلا هلا ال نأ ةداهش اهلوأ 2« ةبعش نوعبسو عضب ناميالا » : :مالسلا

 ىف هب جتحي الو داحت ربخ ربخلا اذه.ناف « ىذآلا ةظاما اهرخآو
 ٠ ناميالا ىلع لذت اهتال « اناميا تيمس هذه : مهل لاقي مث ٠ تايعطقللا

 د د +
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 ةداسيز ىف مكلوقام : ليق ناف » :ىلاعئاوباماتمإلا لاق

 ٠ هلوق رخآ ىلا ؟ ©« هناصقنو ناميالا

 وه ناعيالا نأ مدقت دق 14 نوم نيركجوبارسفم ا لاق

 2« صقنلا ليقي مل ادحاو ناك اذاو ٠ دحاو رمأ قيدصتلاو © قئدضتلا

 ىف اعمتجي نأ زوجيال هللاب نيناميا نأل ؛ هيف حصت ال اضيا ةدايزلا مف

 هيف حصي امئاو ٠ ناعمتجيال نالثملاو ©« نالكم امهنألا + دحناو تقو

 ,لام دقو ٠ انلعو ارس ةعاطلا ىلع لمح ذا + ثاصقنلاو ةدايزلا ريدقت

 ٠ هرثؤتال ةمئالا نكلو + انباحصأ نه )١( « ىبشالقلا > كلذ يللا

 د 1 0

 نوكت نأ مكمزلي مكلصا : ليق ناف » .. لاى ُبارماتمإلا لاق

َ ىبنلا : انلق عي ىبنلا نامياك هقسف ىف كميذم
 هادع نم لضفي ل

 ٠ هلوق رخآ ىلا « هل.قيدضتلا رارمتساب

 ىئفطصا امضي ريض .ىبتلا 5 دومم نيركيوبا سغلا لاق

 قيدصتلاو ٠ ,تالفغلا. هيلع !رطتالو قيدصتلا -هل' رمتسي .٠ مهعو.:نيقكلاو

 لاح ىناث ىف .مدعو « 35 دحاو ىف دجو اذاف < :نيتقو ىقبيال ضرع

يلع ىبئلاو ٠ بارطضخأ وأ ةلفغ رورطل
 « كلذ هل رمتسي ىتح .مالسلا ه

 نم دادعأ هل تبثيف ٠ هدض ىلا ال « هلثم ىملا الأ « هقح ىف ناميالا مدعنيال

 ةركذت هتعاط نأل « عيطملا قح كلذكو « هريغلا ت تبثتال ©« تاقيدصتلا

 بات ياا نم عيطملل ذبال ذأ © ةريشك هناميا تادعأ نوكتف + ةناميادب

 ىلعف 2« ناصقتلاو ةدايزلا ناميالا ىف درو ناف + هتعاط دقع دنع ناميالا

 ٠ هحولا اذه

 د6 د ظ

ا دلاخ- ني .نمحولا دبع نب دمحا سابعلا وبأ )١(
 د« ىمتالقل

 هل 50 ةلس دودح ىف

 الل



 مكفلسس نم رثأ دف : ليق ناك » 5 ١ ا ويارفات لا لق

 . هلوق رخآ ىلا ؟ « كلذ لوصحم امف « هللا ءاش نا .نمؤم ىنأ : لاق )م مودم دحا ولا لكس اآثأ ناكو 5 ةكيشملاب ناميالا طبر

 ةنئطاي ةدهاشم ناميالا 4 بومم نيركيوبا رغما لاق

 . :هشظعو هعوجو ةمقسو هتحصض كردي امك « اهكرديو اهسحي ناسنالل
 . بيغ وه ذا « هيف ككشتلاب دوضقملا ىهف ٠ ةمتاخلا ىف ناميالا وهو + فلكملا هيلع ىفاويام ىلا ككشتلا عجري امناو ٠ هيف ككشتلا زوجي الف
 ) نب 55 يهم #6 . ملعي الو

 ركذب « ركذلا ىلع نكل ؛ ككشتلا ىلع اذه نوكي الأ لمتحي دقو
 .نا مارحلا دجسملا نلخدتل 7 + زعو لج لاق امك ٠. .ىلاعتا هللا ةئيشم
 .ىلاعت هللا نم قدص ربح اذهق ع ؟ل/ حتقلا ] « نينمآ هللا عاش
 فقوخلل قيرط ىلع كلذ نوكي نأ لمتحتي دقو ٠  ةكيشللب ةديف مك« نيقي
 : ةياكلا كلت نم اوغلبيب الأ نينمؤم اوثاك ناو اورذح. مهناك « .ىوقتلاو
 - قوقتو ةيشخ



 بإب
 ةبونلا ىبف

 عوجرلا : ةفللا ةقيقح ىف ةبوتلا » ىف اوباماتمإلا لاق

 * هلوق رخآ ىلا « عجور اذا بانأو بانو بات : لاقي

 لاق ٠ بيثملا كلذكو .حدم مسا بقاتلا نأ ىرت الآ ء بنذلا نم ةنوتلا

 دبع لكل » ع 11»* ةبوتلا ] « نودماحلا نودباعلا نويكاتلا »» : .ىلاعت هللا

 [ 4 ق] ©« بينم

 ندع عوجري صتخيالو «© قالطالا ىلع عوجرلا هناق بات امأو

 ٠ مهيلا عجر اذا هلها ىلا لجرلا باث : لاقي ٠ بنذ

 2 2 دع

 دبعلا ىلا ةبوتلا :تفيضا اداو ف ": كاعئاوباماحمالا ىق

 رخو لج هللا ءامسأ نم ٠ دوميم نيكولا ىغملا لاو

 ةمعتو هثالآ نمو ٠ ةدابع ىلع همعنو ةكالآب هعوجر : هب دارملاو ٠ باوتلا

 ؛ ةرخآلاو ايندلا معن  زعو لج - همعتث ناق ه مهل ةبوتلا قلخ : مهيلع

تافآلا نم مهل هميلستب مهايتد ىف مهيذع لضفي امكف
 هئارجاو < تاهاعلاو 

 لاخلا ميعنلا ىلا مهيدؤت امعن مهيلع معني كلذكف , مهيلع قازرألا
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 اهلجا نمو ؛ تاعاطلا نم هعبتي امو 1 ناميالا قلب ؛ يقلل انا وثللو'
 000000000000.( 7 ناميالا ةلزتم لزنت اهنال « ةيوتلا

 ةبوتلا كلذكو « ىصاعملاو رفكلا نم هلبقام بجي. ناميالا نأ كلذو
 000 ٠ ىصاعملا نم اهلبق اموحمت

 ,0000ا

 ىف ةزايع اوررح : ليق ناق » :.ناعيوثاماتمإلا لاق ٠
 ه5 ٠ هلوق رخآ ىلا « هل مدنلا بجيام' لج « ةيصفملا ىلع مدنلا ىه ةبوتلا : انلق مكحالطصا ىلع ةبوتلا ةقيقح

 هنك « ةئبوت ىمسيال كلذُك + ةهمسج ىف هنومصم لجاآ -نم بنذلا كرات نم اجبرمش هيلع مدقلا بتي ام لج + مهلوقي ةبوتلا تديقو:* كلخا نب نبال + 'تافام ىلع نزحلاو فسالا هبحصي"مدنلاو « لبقتسي امب ةدازالا قلعت ىضن امب قلعتي مدنلا ومي نير كوبا سغملالاق
 7 مالوم ةب ىصع قذلا بئذلا كلذ ىلع مدنلا هب دصقي مل

 لاحمو « هئايضع نم ىضم ام ىلع انيزح نوكي نأ مدانلل دبالو
 ضعب ىف اهبحصي دق ةبوتلا نا مث 2« رورسم حرف هب وهو هيلع مدني نأ
 ىعسو ٠ انزلا ةلآب «:ةفآ هترتعاو « ىنز نم. نأ ىرت الآ : عضاوللا ضعب. ىف اهبحنصي ال وأ. « بئذلا ةدوافغم كرت ىلع مزعلا لاوجالا
 ترق ل جزغلا ىلإ نوولاتطيأل ءالؤه ناق < اهب ملكتي ىتلا هلألا دقفو تانصحللا فذق وأ + اهب ىعسي ىتلا :ةلآلا دقف مث :دإسفلاب :ضرآلا يق
 ةدواعم نم انكمتم ناك نم اماو « اهتم نيتكمتم ريغ.مه ذا + ةدواعلا
 ناحك ولأ ذا ؛ ةدواقملا ىلع مزعلا همدن نراقي نأ نم هل دبالف بنئذلا
 ٠ امدن بثذلل اكرات هنوك درجمب ابكئات نكي مل“ ةدؤاعملا ىلع هسفن انطوم

 + صقلا نم اهيف دبال ةبوتلاق « ةبوت مدنلا » : لي هللا لوسر لاق

5 

 ( داشرآلا جرشاس 2١ م.)



 نم ًبئات ىَمسنل الف «٠ اللمو 'ةمآس تشل اول ا عضوا

 1 5 20 ا 3 عا لج هللا 56 اهكرتي ِ ا

 ةبوتلا لوبق. ىف

 ةيوتلا: لوبق ىلاعت هللا ىلع بجيال » ىلا اعئاماتمولا لاقت ٠
نع :هلفأ :ىلايت:» هللا باعرتج ةيوتلا ,لوبق نا ىلع ةلزتعملا تقيطاو -

 

 : هلوق رخآ ىلا 0 هلو

 ش» 8 لصالا كلذ لطب اذا ٠ ومي بركوب قا لاق.

ك نم: 5 بد ىف نوفئتحم هالقجلاك
 عمهم دهب او هيلا 11 ام

 نيرمألا الكو ٠ كلذ .لبعيال نم: مهنمو. 5 .هئلا 7-2 ةراذتعإ لبقي نم

 نأ هلا 0 ردتعملا .راذتعا نوبق بجوي.نم مهيف سيلو ٠ مهدنغ نسحتسي

 ٠ هيلا عاسملا ةراتخا

 .إ : : ظ 3

 : عمسلا- نم“ كلذل .دهنثي 58 #2 تيس ا

 عونضخلاو 2 ةبوتلا لوبق' ئف ىلاعت ةللا -ئلا ”ةنغرملا ىلع“ ةمألا املا

 تابقرلا تناك ان : تب لوب ناك ولو +  ايلوبقب هيلا -لافتبالاو' هل

 : 2 تاوعدلا ف * و

 دجال ا حيخص اذه“: ىتعم 0 مم نكمل مغلق ٠

 ا 3 : 1 3 5

0 

0 



 نوك ئف الؤ.ال .زيحتلاب هل بجو. دقو ؛ ازيجتم رهوجلا نوك ىف زعو
 م بجاو رمآ كلذ نال « اًملاع ملاعلا نوكل ابجوم ملعلا

 ا[ من نضل

 لوبق ىف مكلوق امو : ليق ناف » :كاغلاوُباماتمإلا لاق
 ٠ لصقلا رخآ ىلا « نونظم وجرم وه لي ؛ ؛ امطق كلذ تيثي مل انلق ال مأ افق تتبث له ؟ اعمس ةبوتلا
 لجوو ع فئاخلأ قوخت .مامت نم : ربع نيرو ان غملا لاق
 هتكل ) هتيوت, لوبقي. اقئاو نوكي 3 بئذلا نع علقأو بات" اذا لجاولا
 ١ ِتَمَوَلا ىلع فيس ةماققسا جلل وحدا كلذ نوكيف ٠ هنظيو كلذ وحرب
 ئذلا وهو 7 : ىلاغت هلوقك لمتحم -هناف: ع نآرقلا ىف كلذ نم درو ام لكو
 كا دنع نونيعم ءالؤه لعلو 25 ىروشلا, ]..4 هدابع نع ةيوتلا لبفي
 . هل ةغيص ال مومعلا نآل « لا

/ 58 

 .”ةيوتلا بوجو ئف“
5 

 لل 5

3 

 اح ديجلإ ىلع ةبجاو ةيوتلا 8 ا: قاعلاوناماسمالا لاق
0 0 

 ' ١ برجهلا ن ادب . نار 0 . الزل يلع عاملا ٠ بوجو
 « نوحلفت هكلعلا نونمؤملا اهيأ اعيمج هللا ىلا اوبوتو » : ىلآعت هلوقك

 ويا 6-0 ط : تدعلا ىلا 010(
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 ةبوت هللا ىلا اوبؤك ٠ اونم# نيذلا اهيااي ٠١ ؛ ىلاخذ ةلوقكو + 86 ززنلا 2

 0 اللا 5 2“ [ ةميزحتلا ] « احوضن

 ةبوتلا حضت كلتو ٠ هلل الا اهيف قحال ام ىلا .مسقنت ىصاعملا نا مث

 كنذ مث٠٠ نييمدآلا قحب قلعتيام اهنمو .. :اهيلع مدنلاو اهكرتب اهئع

 0 ىمدآلا قح .نع جورخلا نود هيلع مدنلا حصي الام هنمق .”مسقني

 كلذ ملسي ىتح بصغلا نع هتبوت حصتالا هنأف © لجرأ هلام بصغي

 ؛ ىمدألا قح. ةيفوت نود هنم هتبوت حضيام امأو © هبحاص ىلا توصخللا

 2« ةبصعم هلتق نآل + دو علا «نيوق حصن لتاقلاك ىهق

 ىدحل نع ةبوتلا حصتق ؛ ىرخأ ةيصعم صاصقلا نم ىلولا عنمو

 . اهي 3559 ةيئاثلا ىقبتف ٠ 2 نيتيصعلملا

 نينا ؛ نع ةبوتلا ىف

 ابونذ فراق وأ ارازوا بقتحا نم » : ىلاع م اوباماتماللا لاق

 « مشاه وبأ » بهذو اهضعب ىلع رارصالا عم « اهضعب نع ةنيوت تحص

 « بونذلا عيمج نع فافكنالا عم الا حصتال ةبوتلا نأ ىلا هوعبتمو

 اقح ةولاق قىذلا 01 .اذهو | : ومي نير كيوي يغلال او

 عجم تدي قفا ناف « عرشلا بجومل كرتو « لقعلا ةداع نع جورخ

 ٠ كلذ نسح. اهضعب نع لصنت ناو « اهلك اهنع لصنتي نأ همزلي الف رداوب

 فاعضأ ىف هل رممك مث ٠ ةطبع اهل ؛ لجرل الاومأ بصغ نم نأ ىرت الإ

 نع هل رذتعي ملو « هبوصع نع هل رذتعا مث ٠ هل لاب الل ؛ املق ةبصغ

 ريغ هلك كلذ نع هراذتعا نأ : نولوقيالا ءالقعلا ناف « .ملقلا رسك
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 طقس : رسمفملا لاق(١)

 ع



-- 

 ةيصعم بحصتساو مهرفك نع هتبوت تحصو ملسأ نا رفاكلا .نأ مث
 نزيسكك: م ناك ام طحي ةمداسأ نأ ىف ةلاحم الف « ةيصاعم نم ةدخناو
 نا ْ - .٠ هبوثدو

 اة ا هنيالسا لاح ىف هنأ © مشاه وأ ١ ىأرو
 ةيوتلا بجت امنا بنذلا : لاقؤ قلعت_ناف ؛ نيملسملا عامجا نع جورخ
 رارصالا عم حيبق بتذ.ىلع مدنلا حضي الف بنذ لك معي كلذو « هحيقل هنم
 2 هسفنل 'جيقيال ءىثلا نا > قبس امب هيلع 'دري اذهو « رخآ حيبق ىلع
 نأ : اولاق كلذك « :خيِبق بنذلا نا.: اولاق امكو ٠ عرشلاب حبقي امناو
 ٠ ةنسح. ةعاط كرت عنم «  ةنسح ةغاط حصي ال اولاق الف ٠ ةنسح. ةعاطلا

 لصف
 مدنلا ديدجت ىف

 ٠ هلوق رخآ ىلا « اهركذ املك اهيلع مدنلا ديدجت هيلع بجي « ىفاقلا » لاق دقف ٠ ةئيسلا ركذ مث ٠ اهطئارش ىلع « اهنع ةيوت مدنلا عقوو ةئيس ىلع مدن نم » يلاعد اوباما تمل لاق

 32 جلاو ةيوتلا تناك الا : انلومم نبركبوبارسغم لا لاق
 ؛ ىضاقلا » ناف ٠ بنذلا ركذ مث ؛ بجاولا كلذ ىدأ هنا مث « دبعلا ىلع
 فرصي نأ زوجي : لوقي « مامالاو » ٠ مدنلا ديدجت هيلع بجي : لوقب
 ٠ ىلوأ « ىضاقلا » لوقو ٠ هب اجهتبم هنع هبارضاب نوكيالو هركذ اذا هنع

 مدني نأ بجي هناف همالسا. دعب ةرفك ركذت مث ملسأ اذا رفاكلا نا قرت الأ
 ركذت دنع اضيأ بجي « رفكلا ركذت دنع كلذ بجي امكف ٠ ةلاحمال هيلع
 ٠ بئذلا
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 مس ديعلا اي ىلا : يق َ 2 1 ويدل

 6 هتعاط 55 مدن نأ

 ىلإ هدا ىهب تعا ةعاطو : نومم نيركجوبارسفم ا لاق

 نم اهيلع مدني نأ حصي فيكف + لزانملا فرش هل ةيصاقتملاو ةرخآلا رادلا

 نم عقي ملف مدنلا عقو ناف ؟ تاجردلا ولع ىلا ةليسوو .هبوت ىقه ثيحب

 ...٠ .رضأ رمأ نم عقو امتاو ةعاط وه ثيح

 ركذ اذلا « هيلع مداقلا بقذلا نع بقاشلاا نإ « ىفاقلا »: نع ركذو
 ةيصعم كلذ ناك امدن ددجي مل ولو « مدنلا ديدجت هيلع بجو بنذلا

 رثؤيالا ةيضاخلا ةةابغلا نك « ةحيمِص تلصح دق: ىلوالا ةيونلاو ؛ ةديدج

 كلت ىلع مدنلا ديدجت بجي امنا : لاقو ٠ اهكاضقنا دعب ءىث اهيف

 سيل اذه قا © ىلاغلا ونبأ مامألا » قارو + مدنلل كرت ىه ىتلا ةكيبسلا

 . لامتخألا و: ةاهتجالا لئافتم ؛ 31 + اهتكلو + تايعطقلا» نم
5 

000 

 ات

: 1 5 
 52 ا 5 , ةااطن“

 :: :ىلاعت + هللاب :نمآ اذلء رفاكلا_».. اع .ةاناتمالا لاق.

 م دعب هَ هةمادن هتبوت ا © هزقك ير «هباميا- نميلب

 5 جل 0 و م [ كن
 ل

 ناهصتالا نأ مدقكا .دق ا

 0 ىضفم امب قلعتي مدنلا نأ مكتوب 1 مثعلل بحاضم هنأو « قيدصتلا وه

 نيف قزق هلو ه نارعالا تالقنا 1 ناكل 0 ةيوتلا وه نامدالا ناك ولف

5 
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 طختي « ضاعملا نم هب نرتقا امو رفكلا مث + رفكلا ىلع مدنلا نم
 نوئظم رماف ةبوتلاب ىصاعملا طاطحتا امأؤ < هب عوطتم اذهو ٠ ناميالاب
 . هب عوطقم ريغ

 بنذلل دئاعلا ةبوت ىف

 ةدونَغ مث هتبوت تحصو بات نم 2: ىلاعئاوُثارماتمإلا لاق“
 .« ةحيحص ةيضاملا ةبوتلاف « 2(! بنذلا

 تاعاطلا 7 ٠ ةعاط: ةيوتلا ظ + بوم نبركوباًرسغم ا لاق
 وذه حدفت+: مل هتيوت دعب هللا ى ضع اذاف رفكلا لا اهطبحي ل تاعاطلاو
 ةبوتلا دعب بنذلا دواعم ىلعو اهطئارش تمتتسا ىتلا ةبوتلا ىف ةيصعملا
 ٠ ئرخلأ ةبوت ديدجت

55 
 يفق 2

3 

: 

 5 دع 1
 0 ا 3 و

 -- 0 د دع

 هك تحف ا ص كل تك : - + الئادت وس 8 7 َ 9_0 5 1

 + كيكو ل

 ٠ع ا 2 1 . 2 0 |

 - وه ف

١ 
 0

 اع 8 ا أ ةططح قف ماا - ري 1 ل 1
 7-1 1 ل 8 28 2 5-

 ع : ْ 1-3 بنذلا ةدواع مك )١(



 ةمامالا ىف لوقلا

 نم سيل بابلا اذه ىف مالكلا .٠» :::ىلاعملاوباماحمألا لاق

 ىلع رطخلا ىلع ىبري « هيف لزي نم ىلع رطخلاو « داقتعالا لوصا
 ©« هلصأ لهجي نم

 ىلا نيملكتملا رطضا ىذلا : دوه نيزكيونا سغللا لاق
 دعب ةفيلخلا نأ : اومعز نيذلا « ةيمامألا » : داقتعالا ىف ةمامالا مسرز

 ملاظ هتاف.« هنود اهالوق نم :ناو..هتع لا ىهر ىلع وه رع هللا لوسر

 ىضر ةباحصلا ىف نعظو « نيملسملا عامجا ىف مهنم جدق اذهو 3 ٠

 0 ء هه هللا

 زا و رتل ب لي ويسأل مهب رضي اهيف نيفلتخملا نا مث

 قحلتال ىتلا داهتجالا لئاسم نودقتعي مهذأ : اضيأ مهب رضيو « قحلا

 ٠ تايعطقلا نم تايعطقلاب

 ةمامالا نأل « اهبتارمو رابخألا ىف انايب ىعدتسي ةمامالا ىف مالكلاو

 ٠ اهيلأ ةدتتسم

 لصف

 رابحألا ليضافت ىف

 ربخلا ةقيقح. اوركذا : لبق ناف » . ىلاعلاوبارماتمإلا لاق

 رخآ ىلا « بذكلا وا قدصلاب فصوي ام ربخلا : انلق ٠ هولصف مث الوأ

 ٠ هلوق
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 ثم ىريال نم ةمئآلا نم : ادومم نير ككويارسغملا لاق
 امك -« دودحملا -عاونأ صخي اظفل نوكي نأ دحلا مكح نآل :؛ دودحلا هذه

 رصخي اضيأ اذهِف .٠ هب ؤهام_ىلع.مولعملا'ةفرعم هنا. : ملعلا دج ىف لوقت
 اذه نوكي نأ ىبأ نمو ٠ دحالأ ميسقت هتاف اذه لثم امأو © مولعلا .عيمج
 .يهئاو“ رمأ نم ه مالكلا < بورض قا مث ٠ افصولا وه : دنقلا" 1 لاق 1 5

 بذكلاو .قدصلا قرطتي امئاوب ”نذكلاو قدصلا هيلا ٌقرظتيال كلذ ريغو

 ريخلا سفن ىلآ ناججار م ابذك هنوكو اقَدَص ربخلا نوك نأ : ملعاو
 ملام : بذاكلا ربخلا ةقيقحبو ٠ هةربخم. قفاوام : قداصلا ريخلا ةقيقح نال

 ٠ هربخم .قفاوي
 ملعي ام ىلا ْمَسقْتم كلذو اتئنطق هقدص ملعي ام رابخالا نم مك ظ

 منعت اذه ع ناف ] رتاوتلا ربخك « عطاق ليلدب ملعي الام ئلاو ةرورضب
 ' قذدص ربخ- اذه [ ناف ] ملاعلا ثودح نع انرابخاكو ٠ اعظطق هقدصض

 « لاحتلا دوجوو ربخلا بذك ةرورضلاب ملعن كلذكو ٠ ليلدتاب هقدص:انملع
 . (1)' ملاعلا مدقي ربخلا بذك ليلدلاب ملعنو

 عانثأ ةقداصم هيلع ترفعو ٠ تيم نينس نم ليتك كح اذه (1)
 - ةفسالفلا روهمج : ةدئافلل انه. هعضو ,تيأرف '« .بابلا اذه قيقحت
 لزب مل هنأو ؛ ملاعلا مدقب لّوكلا ئلا اوبهذ - سونيلاجو نوطالفأ هلأ
 4 نامزلاب هنع رخاتم ريغ هل الولعمو « ةدوجول اقواسم « هللا عم ادوجوم
 نوطالفأ لافو ٠ نامزلاب ال تاذلاب مدقت وه هيلع ىرابلا مدقت نأو
 نم ادب دق ثداح. ملاعلاو « ةلع نع ةرورشلاب ثدحي وهف ثدحيام لك

 زيغتلل عضاخ وهق سوسحم وقام لكو « شونحم هنأل ؛ لوأ فرط
 قكلاف ٠ دحاو .ءىش ملاعلاو هللا نأ وطسرأ ىريو .( عئاص هلو ٠ ثودحلاو
 ٠ احرلاو ) اخرلأ بْطقك هك قا ةدلا هحتت :كالقآلا و: نكانم كرحتم'
 1 + اهلا د قف امون 5 ” نكانسو تباك طولا ىف امو * 2 هلا -
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 عم لاق « انينس :نياؤ.ىنارافقلاو ٠ اعم نادوجوم اخرلاو -
 .ملاسعلا نأ. ناررقي كلذ_ خم امهنكلو .« ملاعلا مدقب وطسرأ
 دوجوم ملاعلا له هنأ ىلا عجري فالخلاو +٠ ضيفلا قيرطب هلل قولخم
 ةفسالفلا لاقو : .لوالاب نوملكتملا لاق ؟ كلذك سين مأ ؛ مدعلا دعب

 "6, نورفكي ةفسألقلا نا : لاق ه 5:0 ىلازغلا ةماخ. وبأ .مامالاو ٠ ىناثلاب

 مهجوورخل كلذو ٠ ملاعلا مدق ىف مهلوقب دقتعي نم لاتقو « مهلأتق بجيو
 هباتك ىف لاقو : تفاهتلا هباتك ىف كلذ لاق ٠ نيملسملا عامجا ىلع

 ةفرعم نآل © رظن هيف اذهف عامجالاب تبئام ركنأ ولو ١ : ةقرقتلا لصيف

 ملعل نولضحملا هفرعي « ضومغ هيف « ةعطاق ةجح عامجالا نوك

 عاتسجبا ىلع جورخلا ليلدب ةفسالفلا رفكيال هنأ ىئأ ©« هققلا لوضأ

 دشر نباف ٠ مهيلا هليمو ةفسالفلل هيح ىلع لديام هبتك ىف مث ٠ نيملسملا

 ةيفوصلا مو « ىرعشأ ةرعاشألا عنمأ وه 87: لاقملا لصف ىف'هنع لوقب

 سا . ' :فوسليف ةفسالفلا عمو « فوض

 « ناددع ايدعمي يقل ناد, 5 ظ | نمي اذ تيقال اذا 2 4 مها اموي

 ع هللا د نضيفلاب ملاعلا 7 اوس رق هلاعلا مدقب لوكقبي

 : تاب ناك هللا نأ نيح نآرقلا .نآل . ةكرحلل ةيئاغلا ةلعلاب وأ

 ٠ رفك ىه ؛ : مكحملا ىنآرقلا صنلا ةفلاخمو ٠ دا

 2-0 مايأ ةنس, ىف ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا للا" مكبر نا 0: ىلاعت
 رمقلاو. سعشلاو ٠ ائيفخ هيلطي راهنلا ليللا ىتغي . :نسوعلا ىلع جيوتتسا

 د تل هللا كرات يمالاوقاكلا هل الأ“ : ةرمآب ند هك

 ١ هامل "ع 54 كارلا ذ
 9 ١

 - أو 7 8 / ا
 ا يما 0 اا 55

 كيسق 0 5 0 تاوميغلا ا قلك ميلا ,ىف ] 2 ةأروتلا ىفو

 3 .ةملظ رمغلا هجولأ ىلَعَو ةيلاخيو . ةبرخب ضرأالا 8-2 3 قلخ' ا الؤأ

 فال رون ناكف .# .ون. نكيل .؛ هللا ٍلاقو..» هايملا هجبو ىلع فري مشل حيرو

 هذه لل :. لاق .« :ةقسلا مايألا فر هللا ”قلخبان بِتاكلا ددع امدعبو ٠ خلا

 ىلع لدي اذهور[ خلا ١ : ١ كت © تقلخ-نيحب ضرألاو تاومسلا ءىدابم

 ندي نٌميفلاو د هته يش قع تيميلو ا“ مدع نع ىه هللا نم تاقولقملا نأ

 ١ ةبشئاغ ةلع نع الو « تا مئاعلا مدق ىلج

1 

 مدحت



 تايتزجلاب هللا ملَع 0 ذك“ لامه

 ا ع وطتس ا نق 0 _ هناف + كنف ف قامج هل ادعو تايثزملا و

 « اهتكرحب ةلوغشم اهنآأل « ائيش هللا نع ملعتال كلذاافألا نأ ٠ اذه هلوق

 : وطسرأ لاق كلذلو ٠ اهل لئامم هنال ٠. .ائيش كالفألا نع ملعيال لاو
 ضع لعق هيناق + وقنا ءىثال ٠ ةتاذ هللا لوقعم ىئأ : هلؤقعمو 1(

 .ةميق تظحناو هتاذ نم. لقأ لقع دقف ةريغ. لقع اذاف ٠. ةريغ نع رئأتيال
 هيث لقاعلاف ٠ هتيؤر نم ريخ : هتيؤر مدع ام ؛ معابشألا نم ناف ٠ هلعف
 ىدعم هملو ملاعلا ملعيال هننأ" 1 وه ةلوق ئنعشو )1 دحاو لقعلاو لوقعملاو

 تايلكلات 33 5 ةهيعا يني وعزا نأ ىلع ضنا اذه لديف هد

 1 ش . تايقزجلا وأ

 حس امهتكلو 0 ملاعلا مدق ةطسرأا دم اكلاق 0 نوبل راقلاو فيس“ قللاو

  ةقيرط مِهفي نمو + ضيفلا قيرطب هلل قولخم ,ملاعلا نآ ناررغي كلذ
 مالك نمأ مهفيام سفن وه هنأ مهفيو ٠ هللا ملع ىف امهبهذم مهقي ضيفلا
 . تايكزجلا معي لو تايلكلا ملعي الاف اميل وطسرأ

 ناوخأ ةياتك ئف ىفوسدلا رمع ذاتسآلا اهيكحي ضيفلا ةيرظن نسمي
 ملاقغلا اذهل نأ 0( ع 0 ةيئاتويلا' ةفسلفلا ةصقا نع ةاقك *افصلا
 ةلغ نم هلأ دبال لب ةسفنب دجوت ملو ريقتلا مئاد وهو ٠ ةمج رهاوظ
 3دعتم ني © ةنحاو ١ هنع رّدَص ىذلا اذه ٠ ةدوجت ىف ببسلا ىه . ةقباس
 هنأ الا :قلاخلا اذه ةعيبط نع ملخت انسلو ةسقنن مئاق ىدبأ ئلَزأ 2
 3 :ةلاغلا ”قونف هللا ”ناك الو ءىث لك قلع ومسيو ّ ميش لك فلاخن
 “ىلا زطضا الاو ةرشايم .ملاعلا ق ةلخي نأ هنكمي الق + تودحم ريغ وهو
 ؛ ادجاو ناك املو ٠ هاوتبسم ئلأ لزنيإل : هنع ديعب هنأ عم .؛ هب لاصتالا
 ملاعلا .. كلل .قلجي نأ .عيطتسي الو ددعتملا ملاعلا هنع ردصي نأ نكمي ذلق
 هللا تاذ يف رييغتلا نئعدتسي كلذو * نكي مل ءيش ءاشنأ وأ ٍلمغ قلخلا نال
 ةلع هللا 0 اننطدحلا: نة نيرا ةيرظنلا هذهررقتف : ريغتيآلشاو
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 .لصتي نأ عيطتسيالو ملاعلا قوف هللا نآ : امهيناثو ٠ هدوجبو ببسو ملاعلا
 اجلت مل ؟ نييأرلا نيب تقفوو ضقانتلا اذه ترسف فيكف - هقلخيو هب

 ٠ ةراعتسالاو ليثمتلاو رغشلا .ىلا تأجل امناو « ةفسلقلاو قظنملا ىلا

 اذهو ٠ ضيف هنع اشن « هلامكو هسفن ىف هللا ريكفت نا » : نيطولفا لاقف

 .كلذك ؛ ادرب جلئلاو + اءوض بيهللا ثعبي امكو ٠ ملاعلا وه راص ضيفلا
 + (( ملاعلا وه ناك « .عاعش هللا نم ثعبنا

 + ةيرعش .تارابعب ىقطنملا قزاملا نم « نيطولفأ » جرخ اذهيو

 - ةرورضلا مكحب ايعيبط اقاثبنا للا نم قثبنا دق نوكلا نوكي كلذ ىلعو

 ٠ .مازلالاو رارطضالا ىناعم نم ىنعم ئأ « ةرورضلا هذه ىف سيل نكلو

 ٠ هللا تاذ ىف اريغت ىضتقي سيلو « ثودحلا ىنعم قلخلا ىف سيلو

 وهف هللا . لوألا دحاولا .نم اذكه عرفت دق نئاك لك ناك املو

 .كفني الو « هنع ردص ناك ىذلا هثعبمو هلصأ ىلا ةدوعلا ىلأ ةترطفب ليمب

 فتكم « هسقن ىف رقتسمف لوألا ردصملا كلذ امأ هيلا لصي نأ لواحب

 تردص ىتلا تانئاكلا هذهو ٠ ءايشأ نم هتغ عرفت امي لصتيال © اه

 امم الل امك لقأ ءىش لكف ٠ لامكلا تاجيرد نم الزان املس نوكت هللا نع

 ملسلا رخآآ ىئق لامكلا مدني ىتح لامكلا ىف ضقانتلا رمتسيو < .هقوف

 ٠ مالظلا ىف رونلا ىثالتن ثيح « اماث امادعنا

 هل لقعلا اذهو ٠ لقعلاوه « دحاولا » نم قثبنا ءىث لواو

 تقئبنأ ١ لقعلا نمو ٠ هتمفت ىف ريكفتلاو « هللا ىف ريكفتلا : ناتفيظو

 الفس ليمتو « دحاولا » ىلا اولع ليمتف : ناليم اهلو « ملاعلا سفن
 ٠ ملاعلا اذه نكست ىتلا ةيرشبلا سوفنلا اهتم تقثبنا دقو ٠ ةعيبطلا ىلا

 اهنأ عمو ٠ ىهلالا ىتاحورلا ملاعلا ىلا ىمتنت  لقعلا  ملاعلا سقنف
 رظنتف « ةيئامثجلا ءايشالا ىلا ليمت اهتأ الا « اهتاذ ىف ةينامثج تسيل
 : 7 ايت

 نيطولفا اهامس ةيناث سفن تجرخ « ىلوآلا سفنلا هذه نمو

 ملاعلا عم اهدحو كرتشت ىتلا ىه ةيناثلا .سفنلا هذهو ٠ ةعيبطلاب
 -< ىتلا  ةريخآلا سفنلا هذهو ٠ انموسج عم انسوفن جزتمت امك « ىداملا

 ش 1 150



-- 

 بتارم ىندأ ىه  تانئاكلا ىلع ةعزوملا ةيكزجلا سوفنلا نع ةرابع ىف -
 نع تائثاكلا دعبأ ىه ىتلا « ةداملا ةرشابم اهيليو : ىنئاحورلا ملاعلا

 00 ظ ا نا ْ ٠ لامكلا'

 : رورشلا. ببس ىهو « ددعتلا ردصم ىه ةداملا نإ : نيطولف' لوقيو

 ررختلا 3 ةايحلا ةياعو )2 اهيعيم رورشلا اشم ىقن ةتاللف نذاو ها رشا

 ه-أ « ةداملا ةقبر نم.

 + لو « نيطولفأ » و « نوطالفأ » ريغ نيظولفأ » نأ .ملعاو
 نأ : نولوقي مهناق ٠ اهل ريظنال ةمدخ .ىراصنلا دنع ثيلثتلا ةيرظن ' مدخت ضيقلا ,ىف هتيرظنو ٠ داليملا نم ةسمخو .نيتثام ةنس ىف طويسأب
 حاحصألا ىفف ٠ ءىش لك قلخ. ةملكلا ةطساوبو [ لقعلا ] ةعاكلأ قلخ- هللا
 « هللا دنع ناك ةمثكلاو ؛« ةملكلا ناك ءدبلا ىف » ؛ انحوي. نم لوألا
 هئعجيو ٠ مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ةملكلاب نونعي [ ١ ١١ وي ]
 :-8 ويب ] ضرالا ىلعو ءءامسلا ىف ناطلس لك هيلا .عفدو « ملاعلا رمأأ هيلا. ضوف دق هللا نا : نولوقيو ٠ ايناث اهلا : تناتسوربلاو كيلوثاكلا
 7 0 : م تسلا

 ثايلكلا ملعُي هللا نأ ىلع لّدت ىه لهف - ضيفلا ةيرظن ىه هذه
 ىلع ليلدلاو ٠ تايكزجلاو تتايلكلاب ملاعلا ىلع لدتال اهنا ؟ تايئزجلاو
 قئبنا دق لقعلا نا : نولوقي مهنا ٠ اكيش ملعيال قثبنملا نأ : لدتال اهنأ
 لاصفنالا ثدح مك ٠ ادحاو اًكيش اناك اذا امهتا ملعن نحنو ٠ هللا نع
 انك  دحاو ءىف امهتأل ٠ لقعلا هملعي هللا هملعيام ناف ٠ قاثبنالاب
 نذاف  نومعزي امك  قثبتم وهو  ملعيال لقعلا نأ ثيحو  نومعزري
 ث! نأ تبث اذاو ٠ اكيش ملعيال  اريبك اولع نولوقي امع ىلاعت هللا
 دكؤي اممو ٠ ةلطاب ةيرظن ضيفلا ةيرظن نأ تبثي٠- حيحص اذهو ملعي
 هنع رذص هللا نآ نوعدي مهنأ : تايئزجلاو تايلكلاب هللا ملع ىقنت اهنأ

 ىلويملا سفنلا نع ردضو ٠ ةيلكلا سفنلا لقعلا نع ردصو ٠ لاعفلا لقعلا
 متنجلا ةعيبطلا نع ردصو < ةلعافلا ةعيبطلا ىلويهلا نع ردصو - ىلوآلا
 - َكالفألا ملاع :نع ردصو « :كالفالا ملاع مسجلا نع ردصو « قلطملا
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 + رصانعلا نع ردصو ) ضرألاو ءاملاو ءاوهلاو رانلاك ىلقسلا رضانعلا

 - 5 ع 2٠ نائويحلاو تابنلاو .نداعملا

 ؛ لاضصفنالاو هلوقلاو ةدش قاقيتالاب عىش نع رداصلا نأ ملعن نسْنقو 1

 ملعتو ةلقاع كالفألا لهف ٠ هنع لصفنا ىذلا ءىثلا عئابط سفن هيف نوكت

 ةقستافلاق. كلذ ىلعو ؟ دغلا ىتق ام ملعتو ةلقاع راثلا لهو ؟:دغلا ئف ام

 اذه - تايكزحلاو تايلكلا ملعتنال هللا نأ :مهمزلي ملاعلا مدخقب اولاق نيذلا

 مهجأر نع ربعي- نأ عطتسي ملو © ةقيلسلاب مهنع ىئازغلا مانمالا ةمهف-اع

 سس قحلا وه اذهو  ملعلا ىفن نم انيس نبا جرخي د ملو ءاهب ائرنع امب

 .هداقتعال ٠ اتاتن ملعلا راكنأ وهو ةقسالفلا نم 0 بهذم همزلاأ دقف

 ٠ تجاو لكلاو ؛ لقاعو لوقعمو لع: لوألا ' اردتم نأ

 .ناك -« قيرعالا ةفسلفب نيملسملا ”غانقا :لواحي وهو اَتْيَس نبا نكل

 ةقيرط عبتا هفوخلو ٠ رفكلاب . هوفصي نأ :نيملسملا نم .هسفن .ىلع .فاخي

 مذ دقف ىلازغلا- لسعق انمك'«' رخآ :باتك ىف هدضو « باتك ىف لؤقلا

 ةرابعلا ىل ةقيرط عبتاو ١: رخآ باتك “ىف اهحئدمو باتك ىف ةفسلفلا

 كلذب رفيو ٠ ءاهكرتيف“« هدازم َمَهَف نع ماعلا ضائي. ىتح- اهضومغو

 يبا ا محي هللا نا. حرفي ةاجملا»يباتك ىفف ٠ رفكلا ةمؤت نم

 بتابسألا نآب : .حارشنو ٠ جئاتتلا ىلأ ىدؤت 3 :ىتلا .بابسألاب ىئافز ريغ

 ومألا اهنع دجوت نا نلا' قتقتإ ؛ عب ىف اهمعب ريثاثو اهتمئامس

 نم ناف ؟ اينامز املع اهملعي ,ٍلوقيال اذاملو ٠ هخيرضت اذه ٠ ةيقرحلا

 لق دقف ددحمأ ا م اطلت ناكف ىف عقي نأ ىقزحلاب معلا مزاؤل

 ربلا ,ىف ام ملعيو « وق لا اهملعيال بيغلا ختافم هدنغو » ىلاعت

 <« ضرآلا تاملظ ىف ةبحالو اهملعي الآ ةقرو نم طقست مو ٠ رخبلاو

ا ىق امو ع5 ماعنألا ] « نيبم باتك يف الا « نمباي الو بطر الو
 ربل

 . اةكعو: نامزرو .ناكم هل ةقرولا طوقسو ٠ نامزو ناكمب ددحم رحبلاو

 نا ىلا ىدؤت ؛« ضعب ىف اهضعب ريثاتو اهتمداصمب بابسآلا .ناب هحيرضتو

 مكجفكلذىلعو ٠ ىوتلم بولسابضيفلا وه اذه : ةيفزجلارومآلا اهنعدجوت
 مكحب وه : تايئزجلاب هللا مِلع ,مهراكنال .رفكلاب ةفسالفلا .ىلع يلازغلا

 أنيس + نبا رفكيال .اذاملو ٠ ,هتافصو هئامسأ ىف نيدحلملا ىلع لجو رع هللا

 ا ؟ دحباو , لقعلاو لوقعملاو لقاعلا .: . وطسرأ نوقب لوقي وهو
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 هلو زقاوتلا ربخي وهو ئرورضلا ملعلا هبقعي اسم رابخألا نم مث
 كلذ نع نوربخل 5 نأو ٠ .سوسحم نع اربح نوكي نأ: اهنم طئارش
 اريك اذاف ٠ ةداهشلا مُهْن موقت اددع اوسيلا اريثك ادوع سدوسحملا
 انملع ربخلا كلذِتَو ٠ هطئاسؤو ربخلا كلك فارطا :ىوتسي نا“ نم دبالف < نيربهم نع اوربخأ دق اوناك 'نآو + مهربخب ' ىروزتخلا ني .انل عقو
 ملعلا َلْوَصْحَ قيزظُو ٠ ”لودلاو:عئاقولا انملعو 6 تع ةيكاثلا ' دالبلا
 , نلاخت هلا اًهاَرِجأ ةداع-ىهت امناو « لقعلا-مكحب نيل رابخألا هذهب
 مك رتاوتلا_طئارش اوفوتبما .دقو ءالؤش ريجي نأ ا ةداعلا هّثلا قرخ ولو
 : كَ ظ . .ملعلا لصخيال

 ملا :ريشغأ اذأ حاولا لاق :تاي؟اذه,نف 5 ا .حداق .مار ولو . !
 ربخلا مكح :نيحيالا © هرب ىلا :هريغ ربخ .مامضنإف « املع هرابخا دفي
 ربخ. دعب ملعلا لوصح نآل © لطاب اذهو ٠ ملعلا لصحيي ال هنا ف ؛غ لوألا
 هوجو زوجي :ناك .ءايشا.بجوت ,تاداعلاو ٠ .ةداعلا مكحب امن. رتاوتلا
 انثدح ولو.٠ .زكاج «..نيعم تقو يف دجااو لجر مايق نآ يرت الا ٠ اهريغ
 مهتعد ةيعادب ريغ نم داق مهيف دجويال ىتح دحاو تقو ىف أومأق دلب لها
 بند ربخلااذهنأ انملعل ١ كلذىلامهاعدريما وأ ؛ اهيف اوماققالصك « كلذىلا
 ا مايقلاىلعمهلكمهعامتجاف + 5 .درفلم موقيإ تادوجيذاك مهم ولك ناكناو

 1 ع
 دي

 مهنا : هلوقب" : ةفسالفلا نع اقل -لصق هيباتك ىف :دشز نبا عفاد دقو :
 .ىف ال, ءىش هظمك سيل ملا نا.: نولوقي نيملسملا نآل ٠ عاقدب سيل انمي عفاد ردقوب «:انيولعل :ستاجم نيغ ملعي اهملعي ىلاعت ب هع
 هملعف ربطت الو لثم هملع لئاسول سيلو ملعي هللف تافصلا ىف الو تاذلا
 ساسحألا "قيرط نع'ملغي“ناستالا نأ :: رشبلا ةاغلا اسئاجكم.-سيل
 : هدّزيو هضقني“ لوقلا اذه ناف:+ لقعتلا,ةجو :ئلع.ملغي هللاو .«  .ليختلاو
 . .لقعت وأ ليخت: وأ _ساسحلب لوقن ,ىتج © هملع يف. ٍلثم.هلل هلل .سيل نأ
 هل. لثم الو « امسح سيلو دحاو هللا ناب فرتعي نأ ملسملا ىلع هنا
 ىف ذا ذاقتعالا نأ ٠ كلذ 3 ءارو اميق ثحيبياألو . اهلا لكمال اضنأ ةقافيضو
 3 م م ا زكا تاككلا تاي وع هتافضو لا تاذ ذيوطت
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 اةيربخلا رز ملعت كلذك ) .. مكحلا كلذ رِدَع دق هاتركذ ىذلأ حولا 5

 تبلقناو « انبل تبلقنا. دق « . ةلجد » نآ انَل لوقي نأ لكُم '  ةداع قرخ نع

 ةرورض :قيلامع اونوكي نأ نيربكملا طقارش نإ مقل دقف ابهذ لابجلا

 لعصحي. امل « .ارظن مولعم. نع.انوربخإ ولو . هنع اوربخا امل اشحيو

 : ملعلا ثدح نع انل نيربخملا نابخأ لصوتال امك مهرابجاب ملعلا انل

 . + ارظن هوملع امع اوردحأ نيح رتاوت ددع اوناك ناو

 غلبم ىلع مهددع ديزي ماوقآ نع ردصي نأ : اضيأ اهطرش نمو
 هناق « ةداهشلا ىف طرتشي ددع لكو ٠ بذكلا ىلع ؤطاوتلا مهنم عقوتي
 هن عقوي مل مكاحلا دنع اورثك ول دوهشلا :كلذكو.« ملعلا ىلا لصوم ريغ
 اذ ىف ريصملاو ٠ ةداغلا ىلا :عجار كلذ لكو قطاوقلا ناكمال .« ملعلا

 ككشيف « سوسحم نع ربخب ربخي ربخملا نأ ىرت الآ ٠ ملعلا لوصح

 ىتح « ككشتم وهو عبارو ثلاثو ناث هربخي مث « ربخلا كلذ ىف
 طييقتا ياق + هج دوريه اميق :ككمفتم 1 هركتيالو :ملعلا هل لضحي

 مهلثم هثدح ناو رتاوقلا ددع بتارم َلوأ وه كلذ نأ ملع ٠ مهذدع

 نأ ”ملعتقا « مهرابخاب ملعلا هل عقي ملف «© هوسحلأ رمأ نع مهددع ىف

 لصحل « مهيف نيبذاكلا لوصحب كولو : نيك نيريخلا نأكل ناك كلذ

 ناف نيلقانلا نع نولقانلا رثكو راصعالا تددرت :نا كلذكو, ٠ ملعلا

 ىوتست .ىثح ءالؤه : ىف. ةطرتشم نيلوالا ”نيلقانلا :ِف ةظرتشملا .طئارشلا
 "يا ٠ طقاسولاو ب ةانلق امك - فارطألا

 ناستلاا ىف :ةكراشلاس 2 ةيطعلا نك رتاوتلا ربخ- ىف طرتشيالو

 نعااذ وربك اوك ناقكلا تاق 2 فيغلا ؟وكوكم لل ظوركفمال ملط ع داما

 ملتعلا انل لصخل + كلذ اوسحا دق اوناكو ٠ مهدالب ىف ثدح رمأ

 تحت اونوكي الأ طرتشيال كلذكو « ,ةدحأو ةلم لهآ اوناك ناو ؛ مهربخب

 هيلع نيتك تلاع حدقلا ميثم امور ء .دوهيلا هطرتشت امك رهقو ةلذ

 هاوس امف « :ىرورشلا: غلعلل لصحتم رتاوتلا ربك نأ تبق اًذاق ٠ .مالملاب
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 ربخملا نوكي نأ .نأ ركنيالو < ربحي وه ثيح نم هلضحيال رابخألا نم
 : انل_هلوقك ةرورض ملع امع :ةرابخال ادحاو ناك ناو < -هزيخ ىف آقداض

 حصيال رهوجلا : لئاقلا لوقك ىلقع ليلذب ملع أ ٠ .ناعمتجيأل نادضلا
 لقت اذا كلذكو + ىبن ةزجعم هلوق تديأ دق لكاقلا نوكي وأ « .هماسقنا

 ىلع اوقمجاو لوسبقلاب ةمألآ دتقتتف + اربخ قلع هلا لوسرب نع ”لقأن
 ىلع دري مل ربخلا ناك اذاو « دقعنملا عامجالاب قدصلا ملعن اناق + هقدض

 « ريخملا قدص هب ملعن اثداح اربخ ناك ناو ٠ هب نرتقا الو رتاوتلا قيزط

 ؛ داحآ زبيخ. ىمسيو + نظلا ةبلغ هعبتت نكل املع بقعي ال ربخ. هناف

 زابختالا ميسقت ىلا ةراشالا تشم دقاذاو < ةعامج وأ حلاو هلقت ةاوبم

 نال « عامجالا ىنعم ىلا راتثي نأ اضيأ ىغبنيف «.اهيلع ةمامالا فقوتل

 قخيالف « ىعرش مكحىلعءاملعلا عمجأ اذا: لوقنف هيلا ةرقتفم اضيأ ةمامان

 ناك ناف ٠ انوئظم وأ عطقلا ىلع مهدنع امولعم .مكحلا كلذ نوكي نأ

 ٠ تاداعلا هدرت ذاطاب كلذ ناك..انونظم ناك ناو +. دوصقملا وهف امولعم

 ؛« نونظم هسفن ىف وه مهدقتعم ىلع ءاملعلا نم نيريثك عامتجا نآل

 هلخادي وأ « بير مهنم دحاول جلتخي نأ ريغ نم : مولعم مهدنع وهو
 9 :ء ْ ّْ ٠ تاداعملا ىف ديعب. كش

 ردصت مل اهنأو « فيقوت تامغللا نأ_ىري نم ىأر ىوق اذهلو

 هيلع نؤوقفتي دحاو رمأ. ىلع اعيمج .ةمآلا حالطصأ نآل حالطصا نع

 ةمولعم ةفوقوم نوكت :نأ امأف ٠ تاداعلا ىف ديعب هيف نوقلتخيالو
 نمز ىف هيلع قغتملا حالطصالا كلذ نوكي نأ امأو « ءايبنألا نع ةذوخ/ام

 : .مهيلع هللا تاولص ءايبنألا روصع. ىهو.  تاداعلا هيف قرخنت

 اهمرحو. مهضعب اهللحف ةلزان ىف اوفلتخا اذا ءاملعلا :نأ :: ملعاو

 ناف ٠ ةيداهتجا ىه امناو «  ةيعطق تسيل ةلأسملا كلت ناف « نورخآلا

 ٠ مهقدص ىلع اليلد ملاعلا ثذحب لوقلا ىلع ءاملعلا عامجا اولعجا : ليق
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 ةيلقعلا ةلدآلا ىلا دئاقعلا دانسا عرشلا ىف نوفلكم انا : كلذ نع باوجلاف

 امنا هناف « عرشلا ىف اعطاق ناك ناو عامجالاو ٠ دارطألا اهنا ىتلا

 اهتالولدم ةيلقعلا ةلدآلاو + قرخنت دق تاداعلا ٠ ةداعلا ىرح مكحني تبث

 دسحاو رمأ ىلع فقوتم ىعمسلا ليلدلا نأل ٠ ةيعمسلا ةلدألاك تسيل
 ىفو ٠ ةمالا هذه عامجاك ممآلا رئاس عامجا نأ مامألا ىآرو ٠ ةزواجتتال

 دهشتال .ماكحأ ىلع :تعمجلأ دق ئراصنلاو. دوفيلا نأل ٠ دعي ئدتع اذه

 نع :ملكلا نوفرحي مهنأ مهنع هللا ريخا نيح « اهب نوملاع مهنأ مهل

 ظ )١( ٠ هعضاوم

 .رايتخالا تابثاؤ :صنلا لاطبا ىف

 0 نأ افلا ةيمامالا تبهذ » 7 !ملا ونانتمإلا لاق

 * هقحب زئاتسمو ع هذ ملاظ اهالوت نم نأو

 هيف -زوجتاألا نطوم اذه ءالؤهل لاقي : وجم نيكون ةلالاَد

 لوسرريخ وه امناانهش عمسلاو» عمسلا ىلع فقوتي امئاو ٠ ةيلقعلا ةلدالا

 ربخب وأ“ « رتاؤت ربخب كلذ متملع مكنا : اولوقت نا نم .اولحت الف قي هللا

 ارتاوتم -اربخ :ناك ومل.ذا « متدعبأ دقف رتاوت ريخ ةئأا: متلك ناف .٠ داحلأ

 نأو « هب .لمعلا .ىلا اوردابل ةومِلع ولو غي هللا .لوسر باحصأ. هملعل

 اوتعاب .نا“مث ؛ لمعلا بجنوتال داعآلا رابختأ .نأ مهْنأَر .نفف داحتآ :اربخ ناك

 رشف اك ””ةسمخلا يبت راخللا .. كرولا دع :دوزمع يدق 5(

 أ ١ سيعمل ةيرهزألا ' .تايلكلا
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 ىلا وئاوتملا ريبخلا عاضقا ركتب نأ فصعتمل زوجيالو )0 رك نوكأ 2 ةيبلوت ىف

 4 دادقب 9 دوسجبو ىف ككشتي نأ بجول * :لكاق كلذج لاق ول ذا ء ملعلا
 ٠ كلذ وحنو ( ةكم ١ و

 ففطاق متيدبأ دق : ليق ناف »2 : ىلاع م اوباماتمالا ىق

 « ىلع » ىلع صنلا مدع نوملعت لهف * صخنلا ءاعدا نم ةيمامالا عنم ىف
 . هلوق رخآ ىلا ؟ « هيف نوبيرتست مأ )١1( - مالسلا هيلع -

 هحا نم ولخيال ىعدلا صنلا :  بوميم نيركجوبارسفملا لاق
 ةميظعلا رومألا نال ٠ دودرم كلذو ارئاوتم اصن نوكي نأ اما : نيهجو
 ىلا ةذاعلا:ئرصن ىف ىغاودلا ثعبتت لب + متكتتال ةدوهشلا لقاحملاو
 مل #؟ هنع هلا نذر ن « قيدضلا ركن ىبأأ > ةيلوتا نا ىرت الآ + اهلقن
 : ىلع » ئلع ناك" نصتلا نأ ىعدأ نمو ٠ ارتاوتم القن تلقث لب « متكنق

 نآرقلا نا : لاق نم ٠ ةييسررخا متك مث © ةباحضلا نم عمجم .ىف
 ٠ ةتضراعم تمتكو ضروع

 ىلا جي ةمامآلا ىف. ىأرن لكؤ ٠ ةوبنلا ىف ككشتلا ىلا قيرط اذهو
 اناف « رئاوت لقني مل اربخ اوعدا ناو.- لطايلا وهف. ةوبنلا لاطبا
 ىلع اوعمجأ' مهنع هللا ضرو 7 هللا لوسر. باحصأ نآل. « لطاي هنأ ملعن
 : لظاب ربخلا :كلذ مهءاعدأ نأ مهعامجلاب انفرعق « ركب ىبأ ١ ميدقت
 رابخا : انلق « داحألا رئاس لمعي امك مهربخب لمعت نأ انوماس ناو
 مكربخو ٠ اهلطبي رمآ اهضراعي' ملو تحص اذا :اهف لمثي انمثا داحاللا
 نلَع ليلد [ اةهو 1 هفالخب ىلع ةباحضلا عامجا دقعتا دق « ىعدملا
 دس . هئالطب

 ط.: مالسلا هيلع )١(

 ف



 ىلا اوؤجل « :صضنلا .ءاعدا ىف « ةيمامالا » ىلع ةجحلا ترهطظ املو

 اهنم اوعرقتساو  هتع هللا ىبقر - « ىلع » ىلع ءانقلا ىف رابخا
 ٠ هتماما

 نم نينمؤملاب ىلوأ انأ » : لاق هنأ رثكَي ىبنثلا نع ىورام : اهنم

 ٠ داحالا رابخأ نم ثيدحلا اذهو « هالوم ىلعف هالوم تنك نمف « مهسفنأ

 مدن 7 : ىلاعت لاق امك : رصانلا هب داري دقف + ىناعملا ددعتم ىلوملاو

 «ىلع» ذ هرضان تنك نم : ىنعملاو [ ٠: لافنألا ] « ريضنلا معتو ىلؤملا

 هتايح ىف هنم الوق ناك كلذ نآل « هل ةيلوت هيف تسيل اذه مث + هرصان

 ىتح هلل هللا لوسر ةايح ىف ايلاو نكي مل هنع هللا ىفر ىلعو « ري
 ٠ هتافو دعب كلذ هل بحصتسي

 ىتم تنأ » : ىلعل لاق هنأ ديلي هنع ىور ام ىلا نوحورتسي كلذكو

 و ىبنلا نأ وهو « :ببس هل ثيدحلا اذهو « ىسوم نم :نوراه ةلزنمب

 ىسف «ةنيدملا» ىلع هنع هللا ىفر ادلع فلختسا © كوبت ةوزغ ىلا جرخ امل

 ةلزنم هنم هلزنأو هنع هتفاكف ِلِلَع هللا لوسر .نع هفلخت « ىلع ىلع

 : نيهجول ٠ ىسوم نم نوراه

 ٠ هنم ةتبارقل : امهدحبأ

 ىلا جورخلا دنع « ةتيدملا » ىف كَع هللا لوسر فلخ- هنأل : ىتاثلاو

 ت مالسلا .هيلعو: انيبن :ىلع - ئسؤم نم نوراه فلخ امك ةوذغلا هذه

 1 2 *٠ هيتلا ىلا جرخ نيح

 مذه مث « ىبوم دعب ارمأ لي ملف « ىسوم هايح ىف تام نوراه .نأ مث

 , هنع هللا ىفر - « قيدصلا ركب ىبأ » ىف اهلثمب نوضراعي ثيداجالا

 .هببنم كلذ ناكو ٠ ةالصلا ىلع ركب اب فلختسا هيلع هللا تاولص هنأ

 نيح < هنغ هللا يقر. رمع كلذ ىف هبنتو ةفالخلا هميدقت ىلع اهيبنت

 نذل



 . ناك امي « ةفيقسلا .ىف « رذنملا نب بابحلا » .لوق نم. ناكو « ارواشت
 قلي هللا لوسر نأ. نوملعتأ : كل انه رتضح نمل ةنع هللا ىضر رمع لاقف
 :ةوملعتأ : لاقأ +. معن : اولاق ؟ « هئاطلس ىف ناطلس مذ مؤيال » : لاق

 نأ متيازآ : لاقف ٠ معن : اولاق ؟ ةالصلل ركب ابأ مدق ري - هللا 52-6
 لوسر اهل همدق دقو + ةالصلا نع ركب ايأ :نولزعتأ ركب ىبأ ريغ متمدق

 لوسر .ىهن نوبكترتف « مكمدقم ىلصي نأ نود ىلصي هوكرتت وأ عيَع هللا
 : همالك ىلا اوغصأ كلذ دنعق ؟ هئاطلس ىف ناظلس وذ مؤي ال ني هللا

 - هتع هللا ضر ركب ىبأ عيدقت ىلع اوعمجأو
 امدتقا > لاقو « ركب ابأ الا نوملسمملاو هللا ىباب » ركع لاق دفو

 1 . « رمعو ركب ىبأ : ىدعب نم نيذللاب

 رمعل ركب ىبأ رايتخاو « نكب ىبأ ميدقت ىلع نيملسملا عامجأ مث
 باحصأ ,عامجلاو ٠ ةتس'نم لجر ىف ةفالخلا رمع عضوو ٠ امهنع هللا ىضر
 عامجالا نآل ؛ رايتخالا ةحضصبي فرعه كلذ لك « ئلع » ىدع لع لوسرلا

 +: يويصعم

 لصق

 هب ةمامالا دقعنتام ركذو + هتفصو رايتخالا ىف

 ,. لع ىف طرتشيال هنأ : اوملعا » ١ ::قكلاعئاوتاماحمالا لاق .
 ىلع دقعلاو لحلا لها عمتجي مل ناو ةمامالا دقعنت لب ؛ عامجالا ةمامالا
 لاق هلوق رخآ ىلا « )١( اهدقع

 فينا هد 41 ىضر نيب -* اتوصيم نيركؤبا سقما لاق“
 تدقعتا: اك ركب“ ابا نأل « دقعيو لحي نم لك عامجا اهدقع ىف طرتشيال

 ط : اهدقع ىلع ةمآلا .عمجت. مل ناو(١)
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 ٠ ةباحصلا نم كلذ ريح. نم قافتاب « ةدعاس ىنب ةفيقس « ىف هتفالخ

 نيملسملا حلاصم ىف رظنلا ىلا بدتناو «. هنيحل ماكحالا ذيفنت ىف ىضفم

 باحصأ نم هيكانلا راطقالا ىف نم :بطاخي ىتح ثيرتي منو « هتقول

 ٠ يع هللا لوسر

 « كلذ ىلع عبوت مق ؛ دحاو لجر اهدقع ول همامالا نا .مث

 كلئانه نوكي نأ كلذ ىف طرتشي نم ءاملعلا نمو ٠ تدقعنال ؛ ققوو

 ىناخلا دقعلا !اذه ليق هل تدقعنا دق ةفالخلا نأ ىعجس لكلا دوهج

 دوهشلا هرضحي حاكنلا ناك اذاو ٠ داسف ىلا كلذ قدا اميرف + ارم

 ارمأ كلذ دري مل مامالاو ٠ اهب نالعالا بجوف < اهنم ةبتر ىلعأ ةمامالاو

 ةمامالا نأ : ىدنع ىذلا: نكلو « عمس هلو لقع هل دهشي مل ذا + امزدل

 اهب نالعالاف : ودعلا دهاجيو « لبسلا نماآتو حلاصملا اهي طبضنت ذا ةمهم

 ٠ رارسالا نم ىلؤأ

 اة

 نيصخشل ةمامالا دنع ىف

 هقع عنم ىلا انباحصا بهذ » .:ىلاعم اوباماتمالا كف
 ةسماسالا ىدقاع دفع قفتا ول : اولاق مث « ملاعلا فرط ىف نيسختقا

 ريع نم « :نيجوز نم ةأرما نييلو جيوزت ةلزنم كلذ لزنل « نيصخشل

 ٠ هلوق رخآ.ىلا « رخآلا دقعب امهدحأ رعشب نأ

 | 5 ءءء

 ةأرسما جوزي نأ ءزوجيال امك ء.:.انومم برج وبازيسغملا لا

 ىف نيمامال ةفالخللا دقع زوجيال كلذك ب دحاو :تقو ىف الجبر. ةدحلاو

 ناقلتخي_ دق اهينأل « كلذ ىف نيملسلا قحلب ناك داسفلا نآل 2 دحااو تقو

 ةلاسم تتكيبنا ةيلعو ٠ ةدئتمقم :ةدارالا ىف فالتخالاو ٠ ةدارالا ىف
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 نم هيف نوكي امل + بطخلا براقتم دلب ىِف كلذ زوجي الف. « هينادحولا
 9 روكذملا ذاسقلا

 نذل / نيمامالا دقع راج 6 تدعامت اذأ دليلا نأ مامالا ىأرو

 . كل انه نمؤي دالبلا بارتقا عم فوخملا' داسفلا
5 

 مامالا علخ ىف

 هفقعب ةمامالا هل تدقعنا نم » -: ىلاعئاوباواتمهإلا لاك
 ا

 « رمأ ثدحو ريغت ريغ نم هعلخ زوجيالو »ع تمزل ثقف 4م دحاو

 اذا حاكنلا دقاع نأ امك حيحص ع : نومم نير كوبا سفملالاَق

 اذا اماو - هلح بجوي رمأ ريغ نم « دقعلا كلذ لح زجي مل ؛ ةدقع
 « هوطعي نأ دقعلاو لحلا لهأ مكحف ةمكآلا مكح نع جرخرو قسف
 ٠ لعف كلذ نكماو علخ ناو « كلذ ىفم هسفن خلخ ناو ؛ هوددسيو

 هللا لوسر لوقل اقيدصت ناك هعالخنا ناف هنع هللا ىذر نسحلا امأو

 نم نيكميظع نيكففاط نيب هت عمجي نأ لا: ىمع ديس اذه ىذبا 8: : هلاك

 ةئالحتا هل زاجأ ارجع هسفن نم رعشتسا هنأ عم كلذ نلا 525 نيملسملا

 ظ ش ٠ اهنع هعالخناو

 لصق -

 ةمامالا طئارش. ىف-
 5 ري كحل مع و ا 0-5 5-6 :

 نأ نوكي نأ مامالا طئارش نم .». : الا علاوباماتمؤلا لاق | ' 0 5 70-0 23
 فوم ثداوحلا نيف هريغ' ءعاتفتسا. ىلا' جاتخنيال ثطب' داهنجالا“ لهأ"

 اما



 ىف طرش ملعلا نأ ىلع لدف ..  نوم نب كوبا ىغجلالاق

 نوكي ىنأ ؛ اولاق ٠ اكلم تولاط مكل ثعب دق هللا نا »: ىلاعت هلوقل « كلملا

اق ؟ لاملا نم ةعس تؤي غلو هنم كلملاب قحت نحنو انيلع كلخلا هل
 نا : ل

 [ 5517 ةرقبلا ] « مسجلاو ملعلا ىف ةطسب هدازو « مكيلع هافطضا هللا

 « ةدرلا لهحأ .هلاتق ىف. هنغ هللا ىفر ركب ىبأ هقف ىلا ئرت الأ

 هلوكب « مهلتقل نوعتاملا جتحا امل هئاف 1 هي للا لوسر باحصأ جاجتحاو

 ءاننا هلا هلأ ل ٠ اولوقي ىتح نسانلا لكاقأ نأ ترمأ » : [ مالسلا هيلغ

 ىلع مهباسحو اهقحب لا « مهلاومآو مهئامد ىنم اومضع اهولاق اذاق

 قرف نم نلتاقأل هللاو ةاكزلا اهقح نمو » :  هنع هللا ىضر لاق « هللا

 كج هللا نأل « داهتجالا. ىف .دهتجملا ةياغ اذهو « ةاكزلاو ةالضلا نيب

 كراست كلذكف .« لتقي ةالصلا كرات ناكو « ةاكزلاو ةالصلا قرف امل زعو

 « .ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات ناف » ىلاعت لاقو ٠ لتقي هاكزلا

 نع ةيوقلاب ةيسمت مهتغ فيسلا دمغي ملق:ع ه ةبوثلا 1 « مهليبس اولخف

 - ركب ىبأ ميدقت ىف رمع هقف كلذكو ٠ هاكزلا اوتْوي ىتح ةالصلاب الو رفكلا

 ش 1 ٠ نامثع كلذكو -- هنايب قيسام ىلع

 ىرت الآ « باجعلا بجعلاف + هنع الا .ىقر ىلع نينمؤملا ريمآ امأو

 ءارقتسا « ادح- رهشأ ةتس ءاسنلا نم اهلمح دما ناك نم ىلع بجوي مل هنأ

 هلوقو [160 فاقحالا ] ©ارهش نوثالق هلاصفو هلمحو » : ىلاعت هلوق نم

 [ 5177 ةرقبلا ] « نيلماك نيلوح نهدالوا نعضري تادلاؤلاو » : ىلاعت

 - رهشأ ةتس تيقب . ارهش نيثالث نم ارهش نيرثعو ةعبرأ انطقسأ اذاو

 امهدحلأ دنع ناكو *« الكايل اسلج. .نيلجر نأ هنع هللا ىضر ىورو

 هالزنتساف * ابكار لجر امهب رمف « ةفغرأ ةثالث ىناثلا دنعو ةقغرا ةسمخ

 امقتلا . عفد :مث.؛ ةفغرأللا:تدفن ىتح امهعم لكآو لزنف « امهعم لكانل

 ةو# ةسمخ اهنم ةفغرألا ةسمخلا بحاض .ةقلاف 2 زيفاقد «ةيشامق
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 امنا ::هيحاص هل لاقف ٠ .ريتاند ةثالث © ةفغزأ ةثالث هل .-ئذلا بحاصلا ىلا
 مث ٠ هيلع ئباف «' ةعبرأ ذخو ةعبرا ىنطعاف ٠ ءاوسلا ىنع انل اهاطعأ
 هل اركذو  هتع هللا ىقر بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ ىلا اءاج
 اقف - كاطعا ام :كبحاص. نم ذخ : ةفغرالا ةثالك بحاضل.لاقف ٠ كلذ
 دخ ةفغرألا ةسمخلا:بحاصلا لاقق ٠ قحلا الا ديرأ ام : نينمؤملا ريمأاي هل
 .يمأاي : هل لاقف ٠ ادحاو اراتيد هيلا عقداو « ةعبس ريئائدلا كلت نم
 رانيدب تنأ ىل ئضقتو. « ريناتد ةثالث هنم ذخأ نأ ضرأ مل انأ نينفؤملا

 : قحلل اًدهَو ٠ قحلاب ىققا نأ َتْيلْط.كن#' كلك تلعق“ لاقف + ؟ دحاو
 اذا ةفغرأ ةثالك كل نكي ملأمعن.؛ هللاق ٠ نينمؤملا ريمأاي ىل نيب : هل لاقف
 : اكالفأ تمسق اذا ةفغرآ ةسمخ كبحاصل ناكو + ةعست تناك اثالثأ تمسق
 ةتيزأ كلذ ناك ةفسو رخ ةسخ ادعمج اذأو.:4 رشغ ةنممح. تتأك
 مكتم دحااو لك لكا « لكألا ىق متيواست مكنأ ىلع لمعنف ٠ نورشعؤ
 ؛ ةينامث اهتم :لكأ ٠ رشع ةسمخ اذهل: ناك « ثالثآلا كلت نم ةينامث
 ةعست كل ناكو ٠ ريئاند ةعبس اهئازاب هلف © فيضلا اهلكأ « ةعبس ىقبو
 : لاقف ٠ رانيد هئاراب كل ٠ فيضلا هلكأ دحاو ىقبو + ةيئامث اهنم .تلكأ

 ظ ش ٠ نينمؤملا ريمأاي تيضر

 دج دع د

 نوكي نأ ةمامالا طئارش نمو :كاعئاوباماتمإلا لاق

 : 1! 8 1 6 5 / 2 ها انفن

 هل ةبالف « اًرييك مشجتو اميظغ لمحت هنآل « ةمامالا ىف طرش حالطصألاو

 طظ : ايدصتم )١(



 دودحلا ةماقا ىلعو « ودعلا ةحفاكم ىلعو « رومآلا طبض ىلع ةردقلا نمح

 ٠ كلذ نم دبال « ةاصعلا ليكتت بيهتي الو « باقرلا برض دنع روخيال.

 ل دج

 عرولا ةماندمالا طرش نمو » ؛ ىلاعماوباماحمإلا لاق

 « ةلادعلاو.

 ىف اطرش ةلادعلا تناك اذأ 1 0 م نب ركيوبأ 5 1 لاو

 : ىلوأ ةماسالا نلف اطرخ:قنوكت نالفا  ةداهتقلا ةحوح

 نأ : انباحصأ دنع اهطئارش نمو » . ىلا للاوداماتمإلا لاق“

 )1 سشيرق نم ةمقئألا 2: خلع هللأ لوسر لاق نأ « سيرف نم مامالا نوكي

 ضعب كيف فلاخي امم اذهو (؟) « اهومدقتن الو اشيرق اومدق » : لاقو

 «.لاجم ىدنع هيف لامتحاللو سانلا

 مي ىنتلا باتكفأ قافثلا نومم نب كبوارسغم ا لاو

 نشيرق لوقو « راصنالل كلذ ىف مهتضراعم نم ناكامو ٠ ىشرف ميدقت ىلع

 ىلع ةمامألا رصق ىلع قوق ليلد «' ءاززولا متنآو ءارمالا نحن » : مهل

 ٠ ىعرش ليلدب قلعتلق مهريغ مدق ناو « شيرقف

 نمحرلا دبع » ماس نيح هللا اهسرح ب « ةبطرق » ب ءاهقفلا نأ ركذ

 نأ ىف نيئمؤملا ريمأ « مكحلا ني ماشه » هللاب ديؤملا ©« رماع ىئيأ نيا

 ىبنلا .لوقب اذخأ هيف اوحماسف , كلذ ىف اورووشف_.« .ةفالخلاب هل دهعي
 سانلا قوس . ناطحق نم لجر جرحي ئدحن ةعاسلا موقتال 00 ع

 .... ٠ !ايتاطسق اي رفاحم كلاي ديؤللا 8 سابع نأ قيا5 ناكو © ةاصحعب

 اعوفرم 3 ميعت ودأو ىتاربطلا ةاور )

 اللا



 ىلوأو ىرحاق « هعرو انطرتشا اذاو ٠ املسم نوكي نأ مامالل ديالو
 : هنمالمأ طوتشت نأ

 ىهو ٠ ةوق الو ؛ اهل ديأ ال اهنآل « اماما نوكت نأ زوجيال ةارملاو
 « ةارما حاكت دقعتال اهنأ اهنم « ناطلسلا ماكحا نم ماكحأ اهتوقت اضيأ
 اهتداهج زوجتال اهتأ اهنمو « ةمثآلا' ىلا هيف رمألا مجري امه ٠ كلذ ريغو
 ةيضاق اهنوك زاوج ىف ءاملعلا تفلتخا دقو ٠ اهارجم ىرج امو دودحلا ىف

 - هيف اهتداهش زوجت اميف

 نامثعو ىلعو رمعو ركب ىبأ ةماما ىف لوقلا ىف

 نيعمجأ مهنع هللا ىفر

 هنع هللا ىضفر ركب ىبأ ةمانمأ انمأ 1 :اوباماحمإلا لاق ؛

 دايقنالاو ه1 ةعاطلا لذب ىلع اوقبطأ مهن ذاق + ةباحصلا عامجاب تنبت دقف
 « همكحل

 ايهق رتاوتلاب مولعم اذه .٠ بومم نبركيوبا ىفملا لاق
 هللا ىفر. ىلعو ٠ هعبتاو هعاطا دقو الآ متلي هللا لوسر باحصأ نف دحأ
 « باذكلا ةمليسم » لتفو ةفيثح ىنب لاتقل اوهجوت نيذلا شيهجلاب ازغ هنع

 ىذلا هنبأ دمحم مأ ىعو ٠ ةوزغلا كلت ىف اهنيع ىتلا ةيراجلاب ىرستو
 - انك سلا ريق

 مهنأ ( بيهص 0 ا ”رامغ »و ( رذ ىنأ ” ىلع ضفاورلا ءاعداو

 لقت انك“ ارتاوتم القن انيلا لقتل كلذ. ناك ولو : تحب ٍبذك هوعيابيرمل
 يلع ضفاورلا هيف بذكامو ةاكزلا عنمو برعلا نم دترا نم دادترا انيلا

 : حيرض. بذكف ةعيبلا : دقع ىف اسا اشو انامث' ىدنأ هنأ نم ( ىلع

 ول



 دق ناك نزحلا نأل « ةذعاس ىني ةفيقس دهاشي مل هنع لا ئضر اةنكل

 لوسرن لكثلا ةلغش دق اهلدم هنع هللا ىضر ناكو . هنبب ىف هسيحو ةدقو

 ٠ هروضحب ةدوهشم .ةعيابم زكب ابأ عيباب مث ٠ شي هللا

 نلااع

 هسنوك ىلع اوس : .ليق ناف » .:كاعنيوقفاتمإلا لاق

 ءازتحالا امهدحأ : ناكلسم كلذ يف : اتلق + ةماهاألا طئارشل اعمحتسم

 ٠ هلوق رخآ ىلا « هتمامأ ىلع )١( عامتجالاب

 نع ها لوسر باحصا قافتا :٠ بومم نير ككرونا_ىغملالق

 هنأ ىلع ليلذ ئوقأ' + هنلا نيملسملا نوم ىف رلظتلا نسضيوفتو هميدقت ىلع

 للذ ياو .٠ للزلا نم موصعم عامجالا ناف « ةمامالا طئارشل عمجتسا

 0 ةمامالل حلصيال ,نم. ميدقت نم مظعأ

 5 52 لقي هل !يرهاظ فاجر ارم رق

 ليَ هللا لوسر باحصأ .نأل + سايقلاب هميدقت ناك هتع هللا ىضر ركب انآ

 .لوسر هاضئرا نم انايندل انيضر : هالصلل ملم هللا لوسر همدق نيح اولاق

 فيكف « ىرْغضلا ةمامالا -ىلع ىربكلا ةمامالا اوساقف ؛ اتنيدل كلي هللا

 .ناك ثيح. « اطخ ناك ركب ىبأ ميدقت نا : لوقي ناب ملسم سفن بيطت

 ٠ ٠ باوجب تأب ملف ؟ سايقلاب

 .نأك هئاف «© ةمامالا طكارش عمجتسا هنع هللا ىفر ركب ابا نا مث

 ىف ةهقفا نم ناك ام.مدقتو. « .داهتبنالاب اناع ناكو ٠ ايمق سن ىشرف

 هجولاب انيدل حصو انيلا لقن هنع هللا ىقر هعرو كلذكو ٠ ةدرلا لهأ لاح

 ىفكو « بلاط ئبأ نب ىلع ةعاجشو متاح دوج [ هب 1 اندنع حم ىذلا

 ط : ءازتجالا ١(
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 ٠ ةباحصلا رئاس نود نم هل هرائيتخاو ةالصلل هل دلع هللا .لوسر ميدقتب
 ىلع كلذ ىف ةؤاضمؤ «2'ةدرلا لهآ هلاتقب تتيث هتماهتتو ٠ هتدجن كلذكو

 + ةريصيو مل

 ؛« اهطئارشل اعمجتسم ةمامالل اقحتسم ناك هنع هللا ئفر رمع كلذكو

 كلم لك « :هلجر ىلعو مالمألا بانظاا هللا ذم هبو :ةنغ هللا نضر ايشرق ناكو

 ٠ رصمو ماشلا مظعم حتف همايأ ىفو ٠ ىرسك

 هنأ ملع ( رمع نسأز نم لك 5 لوقت اهنع هللا ىضر هشئاغ تناك

 ظ - مالسالل ءانع قلخ

 ناكو. ةمامالا طئارشل اعمجتسم ناك هنع هلأ ىضر نامثع كلذكو

 ناكو ةيقيرفاو ناوريقلا ثحتف همايا ىفو ٠ ايفتكم اعرو « اهيقف ايشرق
 . ةنجلاب ٍوْدكَي هللا لوسر هل دهش نآرقلل ايلات

 ةمامالا طئارشل عمجتسملا هناف هنع هللا ىضر ىلع نينمؤملا ردمأ امأو

 ىف هدهزو هعروو عرابلا هملعبو هيَ .هللا لوسر -ببسذ نم_ بيرقلا هيسنب

 ميدقت نأو عامجالاب ناك هنع هللا ىضر ركب ىبا ميدقت نأ نيبت .دقو
 نم هسمخلا عامتجياب ناك نامثع ميدقت نأو < هيلا ركي ىبأ دهعب ناك رمع
 ىلع هفاك ساتلا :عامتجا مث مهسداس نامثع نيذلا هلع هللا .لوسر باحصأ
 ٠ هتماما

 نيرا ع لوسر هناطبقا قفتا هجقن وريال ةلققو
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 ضعب ىلع ةباحصلا ضعب ليضفت ىف

 ضعب نولطفتا له : ليك ناكل : ىفاعئاوباماتمالا

 كلذ نم ضرغلا : انلق ؟ ليضفتلا نغ نوبرضت مآ < ضغب ىلع ةباحصلا

 ٠ هلوق رخآ ىلا © لوضفملا ةماما عنم ىلع ىنبنب

 ٠ - ىلا لال 50 0

 .لوضفملا ةماما عتمب انلق اذا 1 بومم نب ذجوبا نغلا لاق

 ركب ونبأ مهلضفاأف ٠. ةمامالا ئف مهبدترتو لضفلا ىف نوبترتي ءافلخلا ناف

 ٠ ىلع هثا « نامثع مث ؛ رمع مث ةمئآلا قبسأ هنأل

 .« ىلقع ليلد هيلع لديمل ثيح نم لوضفللا ةماما زاوجب انلق ناو

 .هيلغ هلوقل ؛ داحت رابخأ هيلا ءىموتا نكل < ىعمس عطاق ةّيفا درو الو

 2 «٠6 مكؤاعفش مكتمكأ » ٠ ةلوقكو « مكؤرقأ مكمؤي » : مالسلا

 بلغالاف ٠. ةيعطقب تسيلو ةيداهتجا ةلأسم ننع "امنا ةلاسملا ناكف

 :ضراعتو ٠ رمع مث خْيَع هللا لوسر دعب .فئالخلا لضفأ ركب ابآ'نآ :نلظلا ىلع

 :امهدحنأ, ليضفت ىف تن هنغ هللا ئفر. - « سنأ نب كلام.» فقوت دقو

 : .لاق هنأ, هِنَع هللا ىفر بلاط ئب نب .ىلع -نع قور دقو»م زخآلا ىلع

 « امهدعن

 208 املظ.,نامتع لتق ىف 3
 5 5 : 15 ؛ 5

 .- هنع هللا. ىفر- نامثتع لتق-».- . : ننام اوباماتمالا لق

 ٠ هلوق رخآ ىلا « اماما ناك ذا ٠ املظ
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 + .هتماما :تدقعك ذأ مامألا .و نومي نبرككوبارسغم ا لاَ

 ع هلا لوسر. ةيحصر روج ةقاكم ناكو ٌ دز نين عيت مدع زعيتر
 نكي ملو « هيلع اوبلات جمهلاو عاعرلا نكل ٠ ىفخيال ثيحب هترهاصمو
 .ءالؤه نكل « دقعلاو لحلا لها نم اوسيل مهنأل ٠ هيلع اوموقي نأ ءالؤهل
 هللا ناوضر  امولظم اديهم لثق ىتح ؛ دقعلاو لحلا لهأ ىلع,اوبلغ
 دقو ٠ هدارأ الو كلذ ىغر نم ةباحصلا م قمادسلا نكي ملو لع
 : لاقق ٠ قداصلا ربلا وهو.هنع هللا ىخر ىفر ىلع نينمؤملا ريمأ مسقا
 « هلتق ىف تالام الو « نامئتع تلتق ام هللاو )»

 لصف

 : هباحصلا ىلع نعطلا' ىف

 :ةمثا ىلع نعاسطملا ترثك دق » :٠ اعئاوباماتمالا 3.
 2 + هلوق رخآ ىلا « مهصرختو ضفاورلا ءارتفا مظعو « ةباحصلا

 .قراتخا نيذلا. مه مهنا ملّعيو ؛ ؛ هنم تكي هللا وسو باحصأ ناكم زكذتي
 دل تاولص. ب مهاكزو ةمالا 'عيمج ىلغ مهلضفو ٠ ند" يهمل ها

 باطخلا هللا هجو دقف « ىترق نورقلا ريخ »: لاقف ؛ مُهْيلَ ئئثآو ث هيلع
 1 7 نارمع لآ : « سانلل تجرخأ ةما ريخ متنك » : ىلاعت هلوعب مهيلا

 « رافكلا -ىاع ءاذحشا دعت نيفلاو هللا كوشسر..دمحم 13 .: ىلاعت لاقو
 كلخ مهلا قرعب نأ هلل 2-_ ينَح قد ٠+ ةزوسلا.رخآ :ىلا 1 ١8" حتفلا ]
 ْ تالف تائه تلقن ناو * ةلادعلا كلت: مهيف بحصتسيو لضفلا
 اهتيف حدي ذاق 4 43 قم القن تلقن مهتلادع ند 0 ليوأتلا نسحلأ

 . .. هادا ادضلق/ روكا يرن دهتجا مهنم. دحتاو لكو ٠ .تاحأ .لقف -لقت ام

 *> عاطخلاع نم“ مهنمو كلذ اباصأا "قع مهتمت

 ا



 يكتم را ارينق »> ناف بلاط ىبأ نب ىلع نيئمؤملا ريمأ هللا محرو

 عطا عم ريماو ةلطحم دقفأ نأ ونا « لمجلا موي ىضقنا امل هنآ هنع

 : لاقف هتتع هللا نضر © ها 'هيبغ ني ةكلظ» ىلع فقع تح ىمق ٠ ىلفقلا

 نوِطب ىفو © ءامسلا موجن تحت“ ارفعم كارأ نا دمحم ابا ىلع ززعا

 قرجع قوتنا © هللا ىلا ىراقُم تلتقو « ىسفن ىسفن :اتييحأ ةيدوالا

 ىفام اذعْزَقَو »4 مهيق قنا لاقأ ع .قيذلا نس نؤكي نإ وجرال فلو ىرعمو

 مل ناو [ 27 رجحلا ] « نيلباقتم ررس ىلع اناوخأ لغ نم مهرودص

 ْ ؟ هنوكي اذ نمف مه اونوكي

 لصف

 هنع هللا ىضر ىلع لاتق مكح ىف

 اماما ناك بلاط. ئباأ نب. ىلع » :٠ ئىلاعم اوباماتمالا لاق

 ٠ هلوق رخآ ىلا « ةاغب هولتاقمو' « هتبلوت ىف اقح

 نينمؤلا .ريما :اوعياي نيذلا ١ أدومم نير كونا غلا لاق
 نأ. ىغبنيال ةتعيب تدقعتا نم نآلا ف كلذ مهل نكي مل ؛« هولتاقك مث ايلعب

 .٠ ةمامالا طورشل عمجتسم ىلعو اميسال ٠ هيلع جربت نأ الو «  علخي.

 عملو هواطخأ.ناو «.دادسلاو ريخلل نيديولق ةولغقإم اولعف ككلوأ نكل

 | ١ | < ةوبيصيب

 ةبغر الا ةرصبلا ىلا اهيشم نكي مل « اهنع هللا ىضر ةشئاعب نظلاو
 نم ناكو + نيملسملا -نيب ةجقاولاو ةرئاثلا .نيكستو « ةنتفلا ران ءاقطا ىف

 هتف انظ.:الا .ايلع قلاخي.:مل ةيواعم كلذكو :٠ ناكام لمجلا .موي 4

 يم ٠ نامثع بلط .ىف قحلا .ىلع هن

 -: مهتع هللا قفز ._. ةبادصلا نم. دجاول طرتشتال  ةمصعلاو

 ببسي نم ةمثآلل ةمضعلا طرتنشي:نم اماو ٠ للزلاو اطخلا ددصب رشي
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 ةماضعلا تناك“ ولو ٠ عرشلا هيلح لديالو ٠ لقفلا هيلا"ئضقيال : لوقف
 كلقبو ٠ هتاضقو:هلاتعو هتابج عيمج ىف بجت نأ ىغينال * مامالل.ةبجاو
 ىلا دق ٍدصق' نأ « اظخل ؛امير..نم مدق' اذا اهنأل « مامالل“ ةمصعلا. :حصت تناك
 .٠ الياط هميدعتت مانمالا '"ةمصع تعفتوال ملظلا

 ملسصاو هللا :هكمحر ب ةذايق 2 . للاعلاوباماتمإلا لاق
 اهب فوشتيو « ءىدتبملا اهب لقتسي « دئاقعلا دعاوق ىف عطاوق  مكلاب

 ( )١( هديياتو هللا نوعب 1 تمرصت دقو ٠ تافنصملا ةلمج ىلا ىهتنملا
 (؟) © نيملاعلاب ر هلل دمحلاو

 ىقر, - ىلاعملا وبأ مايالا : انوبعيم نيركوبارسسغملا لاق

 جججلاو ةيعطقلا ةلدإلا ,نم باتكلا. اذه ىف ىفوتسا دق - هنع هللا
 ىف دجوي الو ٠ ناويد هيلع لمتشا الو « باتك هتمضتي ملام « ةيئاهربلا
 ٠ دكارفو مئاوق رثكاو دقاوف هنم رزغا وه « ناويد ءردقو همجح

 ىف لاقف,عدبا,,هنإف ©« ىقنزلا سابعلا اببآ » ملكتملا.هيقفلا هللا محرو
 ' : نسحأو باتكلا. اذه

 داشرالاب هيلعف ٠ هديعمو هداعم رماب اينعم ناك نم
 دريالاو رادضالا ةزيك قم هليلدو هليبسب مصتمعيلف
 داخلالاو هيومتلا ةملظ ىف 9 هتايعطق راونأ دمتغيلو
 داهشالا عمجت-مويل ارخذأ هب ىقكف ٠ انيدت هيلع لوع

 نيرشعلاو يناثلا . دحالا موي هكرابملا ةخسنلا هذه نم غارفلا قفاوو '
 هللا نسحأ ٠ ةثآم عيسو نينامثو نيتنثا ةنس « ةرخآلا ىدامج رهش نم

 ط : هديياتو .تلا.نوعب )١(

 ط : هل هلاضفا ىلع روكشملا هلل تدمحلاو ('1)
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 عيمجلو « ناوضرلاو ةمحرلاب هل اعد نملو « اهيبتاكل للا رفغَو « اهتبقاع

 انديس ىلع هتاولصو ٠ نيملاعلا بز هلل دمحلاو ٠ همركو هنمب نيملسملا

 هتيرذو هجاورأو هياحضاو هلآ 5 8 « ةمالا عيقشو ةمحرلا , ىبن دمحم

 نيع هللا نضرو ٠ اريقكا ابيل علسو ؛ تيرهاطلا نيبيطلا هتريشعو

 ناسحاب مهل نيعباتلا ىعباتو نيعباتلا .نيعو « نيعمجأ هللا لوسر باحصأ

 55 3 نيدلا / موي ليلا

 ساده

لا لو ىف ”ةلذلا عطاوق ىلا كانقرألا حرش » باتك مت
 ©« داقتعا

سيب ع اع
 س هش هلل ىقر - © 9 ن

 مويلا قفاوم ةرحجولا ف ه ”ةكتتتو ةكامعن رأو فلآ كذسن "4 ىلوألا قدامح

 00 . نينئامتو ةعبسو ةكامعستو فلأ ةنس ل نم ىتاذلا

 : ةظحالم

 دمحم ىبنلل ةيسحلا ”تازجعملا نع هتيدح ىف نزكذ ناتكلا حراش

 ب اميقم ناك هنا 2. رقع
اب اهل اعدو « ةبطرق »

 ىف كلذو ع هللا اهسرحي ن

 دمحم « ' هللا ذبغ بأ » بتاقلا تدحللا هيققلا ( .نيترازولا ىذ نمر

موق زييقلا +
 . « سلدنالا ٠ هلي نمط 

 ةنكسع مراوح 0

 : تالسأ رملا ن
' 

 وأ ةيهلقد نشرك نكرم فيرط ثيم ( 1 7

 ٠ ةرهاقلا - نوتيزلا - ئمرم ةبزع - روهزلا عراش ”9 (ب)

 آأ 5 نا" " هيلا



 تاب دودحملا

 بتاتكلا ةمدقم

 نوميم نب ركب وبا مامالا ةمدقم

 رظنلا ماكحا ىف باي
 كشلاو لهجلاو ملعلل رظنلا ةداضم ىف لصف
 رظنلاب لصحي .ملعلا نأ ىف لصف
 ةلهج نمضتيال حيحصلا رظنلا نا ىف لصف
 ةلدالا ىف لصق

 اعرش بجاو رظنلا نا ىف لصف
 ملعلا ةقيقح باي
 ثداحلاو ميدقلا ىلإ ملعلا موسم ىف لصف

 مولعلا دآدضأ ىف لصخ

 ةبرورض لقعلا مولع نأ ىف لصف

 ملاعلا ثدح ىف لوقلا باب
 عئاصلاب ملعلا تابتا ىف لوقلا باب
 تافصلا نم ىلاعت هلل بجي اميف لوقلا ىف باج

 ىلاعت ىزابلا مدق ىلع ليلدلا ىف لصف
 هسقنب ىلاعت هللا مايق ىف لصخ
 ثداوحلل ةتفلاخم هللا ةفض ىف لضف
 نيفالخلاو نيلثملا ىف لصف
 امسح نيل هللا نأ ىف لصف
 . ضارعالل هللا لوبق مدع ىف لصف

 ةيئادحولاب ملعلا بأي
 ةيؤنعملا تافصلاب ملعلا تابكا باب

 م1

 م

 نر

6 

1 

 6م

 رى
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 ديرم ملاعلا عناض نا ىف لصف

 ريصب عيمس ىلاعت ىرابلا نأ ىف لصف

 ماشو قئاذ هناب . ىلاعت ىرابلا فصويال هنا ىف لصن

 دوجولا رمتسم قاب :برلا نا ىف لصف

 تافصلاب ملعلا تابثا ىق لوقلا باب

 لاوحألا تابئا ىف لصغ
 ةميدق هللا ةدارا لصف

 ةثداح مولع تابثا ىلا مهج بهذ لصق

 هان رمآ ملكتم للا لصف

 ةأتعمو ةهدحو مالكلا ةقيقح لصف

 سفنلا مالكل ةلزتعملا راكنا ىف لصف

 مالكلا هب ماق نم ملكتملا لصف

 نيفلاخملا هبش ىف لصف

 . ةيوشحلا دنع ميدق هللا مالك لصف

 ةءارقلا ىف لوقلا لصف
 ءورقملا نم لوقلا لصف

 فحتمملا ىع'"ةلاح سيل ئلاعت هللا مالك لصق

 عومسم هللا مالك لضف

 ىلاعت هللا مالك لازتا ىنعم لصف

 دحاو ئلاعت هللا مالك لضغف

 تاذلل تافضلا ةرياغم مدع لصف

 ءاقبلا ةقص ىف مالكلا لصق

 ىلاعت هللا ءامسا ئناعم ىف لوقلا باب

 ىلاعغت هللا غامسا ىئناعم لصف

 هجولاو نيئيعلاو نيديلا ىف لصف

 و

 فةدفصلا
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 ةمقفلا ظ

 ةرخآلا ىف هتيؤر بوجوو راصبالاب هللا ةيؤر زاوج ىف مئاكلا باب
 900 , راويألل
 اان 1 كاردخلا تابثأ ىف لصف

 نيا تاكاردتلا ىف لصف

 ان كازذالا .نم عئاوملا لصف

 1 ىلاعت هللا ةيّؤر. لصق

 "عر ظ ةنجلا ىف ىلاعت هللا ةيؤر لصف
 احل ١ 80 لامعالا قلخ. ىف .لوقلا باب
 تال ا ظ اعرتخم دبعلا سيل لصف
 عام . ٠ تهلاققات .هتبلاطم' نيبو هئاولاب دبعلا ةبلاطم نيب قرفلا لصف
 6 22١ اهرتودقمب ةتداحلا ةردقلا قلعت لصف
 عربا 2 عيطلاو لالضلاو قدهلا ىف لف
 ول 7 0 | اهمكحو ةعاطتسالا ىف لوقلا لصف
 3 00 ىقبتال ةثداحلا ةردقلا لصف
 00 اهب رودقملل ةثداحلا ةردقلا ةقرافم ىخ لصف

 21 ” ىلاعت هلل رودقم هثودح لاح ىف ثداحلا ىف :لصف
 522 دحاو ةثداحلا ةردقلا رودقم لضف

 :4 8٠ ش قاطيال امب فيلكتلا لصق

 1: ظ اهودتو موعطلاو ناولالا ىلع ةردقلا لصف
 لال د0 سف لوقعلاو .ىوقلا ىف لصف
 كا ” د أ تانكاكلا ةدارا ىف لصف

 0 باتك نم رهاوظب ,ةلزتعملا لالدتسا ركذ ىالع لمتشم لصف
 2 006 اهانعم اوكردي ملو اهاوحفي اوطتخي مل هللا
 5*2 | نالذخلاو :قيفوتلا لصف

 500 7 ةيردقلا مذ لصف
 30 زيوجتلاو .ليدعتلا ,ىفأ بان

 ايل



 م 7 : حيبقتل او نيسحتتلا لضفا

 هللا وأ دبعلا ىلع القع بجاو ال.هئآ ىف لصف.

 اهماكحاو مالآلا ىف لوقلا لصف

 حلصألاو حالصلا ىف لوقلا ليمغ

 فطللا ىف لوقلا ىف لصف
 تاوينلا تابثا ىف لوقلا_ باع
 تاوبنلا زاوج تابثا ىف لصف

 اهطئارشو تازجعملا ىف لوقلا لصف
  :كازجعللا نع اهزييمتو تاماركلل تاما قا باب

 .. .تازجعملا نع هزييمتو رحسلا تابثا ىف با

 ىلع ةزجعملا لدت هنم ىذلا هجولا ىف باب

 لوسرلا قدص

 دمحم ائيبن ةوبن :تابثا ىف لصف

 ةيسحلا تازجعملا ئف لصف

 تايعمسلا ىف باب
 ءايبنالا ةمصع ىف لصف
 تايعمسلا ىف لوقلا لصف

 لاجآلا ىف لصف
 قزرلا ىف لضف

 راعشألا ىف لصق

 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا باب

 ةداعالا باب

 عمسلاب ةقلعتملا هرخآلا ماكحنا نم لمح ىف لصف

 راقلاو ةنجلا ىف :لصف

 طارضقا ىف لضف
 باقعلاو .باوقثا ىف لصف

1 

55 

624 

0 

010 

 كاوا

0 

260 

 كانحا

35 

61 

 كيلا



 ةحفصلا

 ال ديعولاو لامعالا طابحأ ىف لضصغ

 1 ةلزتعملا دتع تاعاطلا باوثل ةريبكلا طابحا لصف
 دع ةريبكلاو هريغصلا نيب قرفلا ىف لصف
 كفي ةيصعملا ىلع ارصم تام نم ىف لصف
 ليت ةعافشلا ىف لصف
 در ماكحالاو ءامسالا ىف باب
 كفل ناميالا ىتعم ىف لصق
 4٠ ةبوتلا ىف باب
 يو هبوتلا لوبق .ىف لصف

 8 ةبوتلا بوجو ىف لصف
 5 بونذلا ضعب نه ةبوتلا ىف لصف
 46 مدنلا ديدجت ىف لضف

 -ع- ةبوت رفاكلا ناميا لع لصف

 هيي بنذلل كئاعلا ةبوت ىف لصق
 4 ةمامألا ىف لوقلا باد

 ا رابخالا ليصافت ىف لحف
 7 ٠ " «٠ . رايتخالا تابثاو صنلا لاطبأ ىف لصف
 34 هب ةمامالا دقعنتام ركو ةتفصو رايتخالا ىف لضف
 7 2006 يي ش *مامالا علخ ىف لصف
 3 ةمامالا .طكارش .ىف .لضف

 نامثعو .ىلعو رمعو ركب ىبا ةمامأ ىف لوقلا ىف لصف
 +7 نيعمجا مهنعغ هللا ىخر

 2 ضعب ىلع ةياحصلا ضعب .ليضفت ىف لصف
 55 املظ نامتع لتقف ىف لصف

 دا لمسبلا يتلع نعطلا يفت لعل
 10 هنع هللا ىضر ىلع لاتق مكح ىف لصف
 ناوفلا هيلقاك
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 /1 / ..,5211/- عاديألا مقر

 17+ 6 ع٠ ةالاأ تق ىلوعلا ميقرتلا



 نيدلالوصا ءاعؤبطم
 ١

 نيرلا ل وصأ ىفلماشل
 قئيوجلا نيمرتحلا مامأل

 (هل )

 هل مدفو هققح

 راسنلا ىم اس ىلع

 رائي مر يبس ١ ترئريرب لهن

 ةساا فاك //رشنلا
 ءاهرشو ىزح ل الاعب









 نيدلالوصأ هلعؤبطم

 نيدلا ل وص ىفلماشلا
 قيوجلا نيمرتحلا مامأل

 (هل

 هل مدقو هققح

 راسالا ى اس ىاع

 ةيردنكسالاب فراق رشاسلا

"01 





 نيد

 . ىالسسإلا ىفسافلا ركفلا خيرات ىف ةيركف ةثداح مظعأ ةيرعشألا روبظ ناك

 ىلا ىربكلا ةيركفلا ملامملا عضي نأ ىرعشألا نسحلا وبأ اهبحاص عاطتسا دقل
 نم ريبك بكوم هءارو عقدناو . هذه انمايأ ّح ىركفلا مالسإلا خيرات تغبص
 ىف نكلو« ةروطتم روص ىف ىالسإلا ركفألا اونب ةقيقملا ىلع مالسالا ةفسالف

  نييلملا نوهمج  مظعالا روهجلا نمآو . لوآلا خيشلا ميلاعت رهوج قاطن

 اهتروص ىف وأ ةيفسلفلا اهتروص ىف ءاوس هعابتأ دئاقعو لوالا خيشلا دئاقعب

 رئاود عم - ةرعاشألا بهذم ىوس ىمالسإلا دوجولا ىف دعي لف « ةيدئاقعلا

 « ىرشع ىنثالا ىعيشلا بهذملاب و « رخأتملا قاسلا بهذملاب نمؤت ةليلق ةرئانتم

 تحبصأو .. ىضابإلا ىجراخلا بهذملاب وأ ءىديرلا وأ ليعامالا وأ

 بهذملا تيثأو نيعمج أ مل اعلا ىملسمل ىمحرلا عباطلا ىه ةرعاشالا اقع

 لالخ نم بهذملا ةفسالف ابيلإ رظنب .. ةروطتم ةفسلف هلأ  ىرعشألا
 . نمرلا روطتو ةايحلا روطت

 ىف ىحيسملا ىوروألا ركفلا ىلإ ةددعتم كلاسم ىف ةيرعشألا تذفن دقو

 ىلإ ةيرعشألا تزغق مث « هتفسلف ىف ةددعتملا فقاوملا تاعشأو « ىطسولا نورقلا

 03 ابنع 5 وع ةيلسم ودل ا ًاديعب تفْذَق ل ًايناج تحنو « ةضينلا رصع قامعأ

 . نيثدحملا ةفسالفلا ىدل ةمساخلا فقاوملا

 تان ةيلكب ةدعاسألا ةذاتسألا ناسدح بق وف ةر وك دل تايمز وق ذيمات تماقدقو



 ايي ا

 . أذاتم ًاضرع ابتضرعو (ىيوجلا) نيمرحلا مامإ نع ةمراع ثاحبأب سمش نيع
 ىلع ةدنكسم فقاوملا هذه حيضوتب قزارلا دبع داعس | ةديسلا قاذيبلآ موقتو

 قودوآلا ركسفلا خيرات ىف ةيرعشألل ذفانلا مظعلا رثألا تبثت ةديدج قئاثو

 . ثيدحلا

 نع هن ىق ىرعشالا فقونلا ةعئار جذاب نوع ريدب لصيف ىذيل# مدق

 فقوملا هيايش جيضن ىف وهو ل ذختاو . « ةيمالسالا ةفسلفلا ىف ةعيبطلاةركف »

 . هل ًافقوم ىرعشألا

 بهذملا فقواضرعب فرش حوتفلا وأ لالج دسم روتكدلا ىذيملت ماقاك

 نيب ةلصلا ١ هثحب ىف نيبلسملا ةفسالف نم مبعبت نمو ةينانويلا ةيئاشللل ىرعشألا

 ةبرعشألا ةأشنل م زاتع ثحب ىف ىسوم لالج ىذيمل# ضرعو .« ملاعلاو هيأ

 . , اهروطتو

 « عئار ثحب ىف ىنالقابلا ركب ىلأ ةئسلفل دواد ناملس دمج ىذيبلت ضرعو

 . ريبكلا فرسايفلا اذه ىف ةليصاألا بئاوجلا هيف نيب

 فوسليفك نودا. نبال ةلماكتم ةروص ىكمقزارلا كي روتكدلا ىذيملت مدقو

 . ةرعاشألا ةفسالف نم عادبم

 ةيرعشألا دنع « ةمامإلا ةيرظن ١ ىملح قطصم ىذيملت ضرع اك
 . ازات ّظ رع

 ركفملا ىدل ةيرعشألا بناوجلا نييبتي ريصن ةنمأ | ةديسلا قذيملت موقتو

 . سمت نيع تانب ةيلك ىف اهثاحأب موقتو « هنع اهتااسر ىف ىزوجلا نبا ىاسلا

 باشلارصمو زئازجلا ةمالعو  ىذيمات  اعيمج لامعآلا هذه جوتيو

 ىدبه « ترمعوت نبأ د نع ةمراع ثامححأب موقت ىذلا « ىلاطلا رابع | ذاتسالا



 دم قة“ دس

 ةرعاشالا رثأو ٠ ىرعلا نب ركب ىفأ نع مث . هيف ةيرعشألا رثأو « برغملا

 . برغملا ىف

 بعذملا ةيويح نييعتب ريثكلا ابعبتتو تاساردلا هذه لك لالخ اندرأ دقل

 نيملسملا ,ركف الم ىذإا قوكلا بهذملاو « ةيقيقحلا ةيمالسالا ةيرظنلاو ميظعلا

 دوجولا * اوبجاو ىنلا بمذملا «ةيلسلا متاح خيصو « مهتدفأو مهءواقو

 . هيلإ اونأمطاو ءو هلك

 اهتروص ىف ةيرعشألا ةسف انك ى ضو « ىمظع ةياغ ققحأ 5 تر دقلو

 ةروص ٌْق ابضرعأ نأ 6 لهاك لعو ىقنع ف ةيرعشالا لع نقل هنإو 2 ةثيدحلا

 ءىراقلا نكمتي يل رشفت مل ىلا اهزونك رشنب موقأ نأو 2 ةرصاعم ةروطتم

 فرعي نأو .. هدادجأو هفالسأ ةفسلف ىلع فرعتب نأ  زوتكلا هذه لالخ

 . ناسئالا لاجمو ةعيبطلا لاحم وأ ةيهولاألا لاجم ىف ةيفسلفلا مهفقاوم

 ةيلكب ديعملا نوع لصيف امه : نيثحابلا بابش نم نينثإ ىف تدجوو

 قلاو « ةيمالسإلا تانبلا ةيلكب ةديعملا راتخع دمحم ريبسو « سفث نيع بادآ

 هدجأ امل ىدص 2 سم نبع ةعماج 0 ةيماركلا بمذم م١ نع اهثاحأب موقت

 تابوعص نم اذه ىف ام لع 3 زونكلا هذه رش حالإلا وهو « ىسفن ف

 . ةيجرنمو ةيملع

 ديسلا اذهل « نيدلا لوصأ ىف « لماشلا » باتكب رعولا اذه محتقن نأ انيأرو

 . ىنوجلا نيمرحلا مام] 6 ريركلا ىرعشألا

 باتكلا اذه ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف نوثحابلا ىري نأ ًاريبك ًاماح ناك دقو

 8 ةيردنكسمالاب فراعملا ةأشنمل أنر كش مدقت نأ انيلع امازإ ل اننإف : لعب امأ



 دس ب مس

 ىملعلا لمعلا اذه ىف هاسي نأ ىأر دقف  ىئرح لالج /ديسلا لضافلا اببحاصلو

 . رادلا ةقفن ىلع هرثنو باتكلا اذه عبطب موقي نأو « ليلجلا

 « ىشنلاو ةعابطلا ةيردنكسالا ةكرش ةعبطمب نيلماعلا عيب انركش مدقن اك

 . دوجولا لإ ميظعلا طوطخلا اله جارخ] ىلع اوربس نيذلا

 . قيفوتلا ىلو هللاو

 رامشألا ماس ىلع روتكد .ه 1184 بجد الإل ىف ةيردنكسالا
 ةيمالسإلا ةفسلفلا ىمرك ذاتسأ .م 199 ربوتكا 4

 ةيردنكسالا ةعماجي بادآلا ةيلكب



 ريدصق

 مس خال

 تاعوضوملا تسررف

 عوضوملا

 نيققحملا - باتكلا ةمدقم

 ةيمالسإلا ةيلقعلا ةكرحلا ىلوآلا ريك اوبلا

 ةيمالكلا مدئاقعو ءابققلا

 هتسردمو بالك نبا : ةيبالكلا

 ىرعشألا

 ىيوجلا

 طوطخلا

 ؟ ةدحاو ةلاح ىف نيركف عاهتجا عنتم له :

 دسافلا رظنلا ىف :

 هقيقدو رظنلا لج نيب :

 هب ملعلاو ملاعلا ثدح ىف :

 لاوحالا نع مالملا ىف :

 : لصف
 ىرورضلاو بستكملا لعلا نع مالكلا قد:

 ؟ ملعلا رظنلا ىضتقي له :

 ؟ال مأ لالدتسالاو رظنلاب ةبجاو ىه له : ىلاعت هللا ةفرعم ىف :

 عرشلاب بجوم رظنالا نأ ىف :

 فاكملا ىلع بجاو لوأ ىف :

 رظنلا ءانثأ ةينملا هتمرّتخ] نميف لوقلا ىف :

 لصف

 ؟ ملعلا ىف طرشش رظنلا له

 ةحفصلا

 ع 2 0



 دل وا دس

 عوضروملا

 ملاعلا ثدح ىف لوقلا
 هتقيقحو ءىثلا ىف لوقلا

 ةلزتعملل ةببش
 مودعملا ةيئيشب نيلئاقلا ىلع درلا ف : لصف
 مولعم مودعملا نأ ىف : لصف
 تادوجوملا ماسقأ ركذ ىف لوقلا : لصف
 رهوجلا ةقيقح ىف : لصف
 ةعمتجم اضارعأ سيل رهوجلا نأ ىف : ةلأسم
 مصخلا هش

 رهاوجلا سناجت ىف : ةلأسم
 هانعمو نيحتلا ف , للصف
 درفلا رهوجلا لكش ىف : لضف
 ناكم ىلإ رقتفي ال رهوجلا نأ ىف : لف
 درفلا رهوجلا ءاقب ىف ؛ لصق

 صاوجلا لخادت ىفن ىف : لْصف

 نيفصت طخ لك مسقني له : لضف
 ةرئادلا طيحم ىف : لصف
 ,رصهوجلل ةزئاجلاو ةبجاولا تافصلا ىف : لصف
 ضرعلا تابث] ىف لوقلا
 نيماكتملا دنع ضرعلا
 ضارعالا ثدح تايثإ ىف لوقلا

 دحاو لحمي نوكسلاو ةكرحلا مايق ةلاحتسإ ىف : لاؤس
 ناوكالا لاقتناب قاعتم لاؤس

 ةحفصلا

 الفرا

 لوم
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 ةحفصلا عوضوملا

 ١و ةرعاشألا دنع ضارعألا : لصف

 144 ميدقلا مدع ةلاحتسا تايئإ ىف : لصف

 13 . 2 ضرعلاب ضرعلا مايق ةلاحتسا تايثإ ىف : لصف

 ع هسفنب ضرعلا مايق ةلاحتسا ىف : لصف

 ا؟ل.6 ضارعألا نع رهاوجلاىرعت ةلاحتساىل:لمتشي و« ثلاثلا لصألا ىف لوقلا

 "6 ةيرهدلا ىلع درلا

 ا ضارعألا نع رهاوجلا ىرعت ةلاحتسا ىف ؛ لصف

 مو نيفل اهنا هبش ركذ ىلع لمتشم : لصف

 م١1 ال لوأ الثداوح ةلاحتما تارثل ىلع لمتشي وهو عبارلا لصالا ىفلوقلا

 0 الوأ رهاوجلل نأ ىف : لصف

 مورا ةدحلملا هبش ركذ ىلع لمتش ؛ لصف

 فلفل ملاعلا مدقب نيلئاقلا ضعب ىلع درلا ىف : لصف

 2 ةداملا مدقب نيلئاقلا ةفسالفلا ىلع درلا

 قفل نيعئابطلا ضعب ىلع درلا ىف : لصف

 3 ةءلظلاو رونلا مدقب نيلئاقلا ةيونثلا ىلع درلا ىف , لصف

 ؟؛ه اهنعلاصفنالاو عمللا ىفانخيش ىلع غيرلا لهأ نعاطمىلع لمتشم . لصف

 “و هانعمو ثداحلاو هائعمو ميدقلا ركذ ىلع لمتشم : لصف

 7-3 ثداحلا ىنعم ىف لوقلا

 م عفاصلاب للعلا تابثإ ىف لوقلا

 ؟ مودعم ىلإ مدعلا رقتفي له : لاس
7 

 نوب ملاعلا ثدح ىف ىرعشألا بهذم ناب ىف . لصف

 1/4 غيزلأ لهأ ن' اطم ىلع درلا ىف : لصف



 ةحفصلا عوضوم ا

 نك هيبشللا ق ق لولا
 0 هيبشنلا ىندم

 3 نيفالخلاو نيلثلا ةقيقح ىف باب
 د سلا ةفص ىف لوقلا : لصف

 نك سفنلا ةفص ىف ةلذتعملا ىأر
 ا امهفالتخإ حصيرال امهلئاع تيثام نأ ىف : لصف

 مور, تابثإلا ةفص ىف نيكرتشم لك نالثملا : لاق نم لع درلا لع لمتشم : لصف
 وبن اًئيش ءىث ةئراشم ىف : لصف
 7-3 نيفاتملا ةقيقح ىف : لصف
 55 نيريغلا ةقيقح ىف لوقلا
 --ذب هاذ هللا ةفلاخم ,ف : لصف
 7 غيزلا لهأ هبش ىف : لصف

 8 هانعمو دحاولا ةقيقح ىف لوقلا
 56 ؟ ىنعم مأ سفن ةفص ةيدحاولا له ؛ ىلصف
 م ؟ ىلاعت ىرايلا تافص ددعتت له : لصف

 مهؤأ ديحوتلا ىتعم ىف : لصف
 55 ةينادحولا ىلع ةلالدلا ىف لوقلا .

 57 نعاطملا ىف : لوألا لصفلا
 ١ هانعمو مسجلا ىف لوقلا
 ا ماسجالا لفأ ركذ ىلع لمتشم ؛ لصف
 4 مسج ميدقلا نوك ةلاحتسا ىلع يلدلا ةماقإ ىف لوقلا

 4. ةل زتعملا زجع ركذ ىلع لمتشم : لصف: -



 دس #1 د

 عوضوملا

 ابثع لاصفنالاو ةمسجلا هبش ركذ ىلع لمتشه : لصف

 فلأتم سيلو مسج ىلاعت هللا نإ لاق نم ىلعدرلا ىلع لمتشم ؛ ه
 ناوكألا نم لوصف ىلع لمتشم : د

 ؟ال مأ ضارعألانم امهريغو عاتجالاو ةكرحلا نوكلارياغي له : د
 ةلزاحملا ةببش
 ماظنلا تاهيومت ضعب ركذ ىف : لصف

 لاكشالا ريغ ىف ماظنلا تاهيومت ف . ه
 رخآ ىف نوكسلا نعناكمنع ةكرحلا نأ ف: ٠

 ضارعالا ىف اهوصأ ةلزتعملا ةضقانم ىف : ٠

 دحاو زي> ىف نيرهوج عاتجإ ةلاحتسا فق : ه
 نيدضلا عاتجإ هلاحتسا ىف ةرعاشألا ىأر نايب ىف ؛ ٠

 نيلثامتملاو نيناتخلا نينوكلا نيب لصفلا ف : ٠

 باقلآلا ىلإ ةعجار تاكرحلا ماكحأ ىف تافالتخا ىلع لمتشه : ه
 تارابلاو

 تانيابملاو تاسامملاو قارتفالاو عامتجالا ماكحنأ ىلع لمتشم : د
 ةسساىلا ةلرتعملا تابثإ ىف . ه

 فيلأتلا ماكحأ ىف هنبإو ىئابجلا تابارطض] لعل متشم . د

 ناوكالا ماكحأ ىف ةلزتعملا فالتخإ ىلع لمتشم . ه

 ناوكألا ماكحأ ةيقي نه : ه

 بأب

 ابيف فالّرْسالا هوجو ركذو ابقئاقجو تاداتعالا ىف

 ش هانعمو دامتءالا ىف : لصف

 دامتعالا ديلوت ىف هاو لابجلا فالتشاىف : ه

 ةحفصلا
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 عوضوم ا
 ليقئلاىوه ببس ىف ةلزتعملا فالتشا ىف . لصف

 طئاسولا ىلع مالكلا ىف : ةلأسم

 ءالملاو ءالخلا ىف : ةلأسم

 بأي

 نيفلاخنا هبش

 ىرخأ هبش
 ةلزتعملا تاضقانمو ةبجلا قن ىف : لصف

 هلا تاذب ثداوحلا مايف ةيماركلا زيوحت ىف : ةلأسم
 هيقل الاب هلزأ ىف اقلاخ ىلاعت هنوك لاطبإ ىف : لصف

 هب مئاقلا لوقلاب الئاق مدقلا نوك لاطب] ىف : لصف

 قاعملا سانجأ نم سذجم مدقلا فاصتا ةلاحتسا ىف : لصف
 اضرع ىلاعت هنوك ةلاحتسا ىف : لصف

 باب
 ةنسلاو باتكلا رهاوظ نم لمج ليوأت رزكذ ىف
 ىراصتلا لع درلا ىف لوقلا
 ًارهوج هللا ةيمسق ىف مهبهاذم ركذ ىف لوقلا
 ابيف درلا هوجو ءاصقتسا عم ابيف مهبهاذم ركذو ميزناقألا ىف لوقلا
 هوجوو « ترسانلاب توهاللا عردتو داحتالا ىف مهيهاذم ركذ ىف لوقلا

 ابيف مهيلع درلا
 دامتالا ىف ىراصتلا ةببش

 ميناقألا هترياغمو رهوجلا ىف مهبهاذم ركذ ىف لرقلا

 ةيكلملا ىلع درلا ىف : لصف

 ةملكلا داحتا ىف ىراصنلا ىلع درلا ىف : لصف

 ةدغصلا

 مم

 ها

 م ٠

 ه6
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000 
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 سا ]هس

 حوضوملا ٠
 مييلع درلاو ةملالا مهتابث] ىف لولا
 ةقباسلا باوبآلا نم ةيضتقم ةلئسأ 0 باب

 حيسملا بلص ف : لصف

 ىرخأ ةبيشب قاعتم . لصف
 ابيلع انوقثاو ليجإلا نم اهب ثيشتن ظافلأ ركذ ىلع لمتشم : لصف

 تاهفصلا ىف باب
 ىلاعتو هناحبس مجدقلا دوجو ىلع ليلدلا ىف لوقلا

 هل لوأ ال عئاصلا نأ ىف لوقلا : باب
 ابنع لاصفنالاو رهدلا لمآل ةلئسأ
 ىح ملاع رداق هللا نأ ىلع ةلالدلا ركذ ىف لوقلا
 ةايحلاو ةردقلاو لعلا تايثإ ىلع ليلدلا ىف لوقلا

 للعلا باتك
 لاوحالا ىف لوقلا

 لاوحألا تايثإ ىف ىرخأ ةلالد

 لاوحألا ىف ىضافلاو مثاه ىأ فالتخا ىف : لصف

 ةلعلا ةقيقح ىف باب

 لولعملا ةقيقح ىف : لصف

 ايف فالتخالا هوجوو اهطئارشو لاعلا ماكحأ ىف باب

 هنع باوجلاو لاوس

 ابنم محلا هل نمي ةلعلا مايق طرّتشي له . لصف

 ؟ اهيفتب ىنتثيو ةلعلا دوجوب محلا تبثب له : لصف

 ابتحص ىلع لديال ابساكعنإو ةلعلا دارطا نأ ىف : لصف

 ابلحم ةلعلا سَ ساصتخا لع لالدتسالا ى : لصف

 طرشب اهطواعم بجوتال ةلعلا نأ ىف : لصف

 ةحيفصلا
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 ةحفصلا عوضوم ا

 كفن مح نم لثكأ ةلعلا باحيإ ةحص ىف : لصف

 4 ىنعم ةلعلا نأ ىف ؛ "لصف

 "1/4 ؟ لواعملا نم ةلع ابنوكب ىلوأ ةلعلا تناك اذامل : لصف

 0 نيتلعب تبثيال دحاولا محلا نأ ىف ؛ لصف

 54١ ؟ نيتفلتخم نيتلعب نيترم مح تبثي له ؛ لصف

 < للعي ال امو للعي امف لوقلا

 10 للعيال ايف ؛ لصف
 35 ةلعل جاتحيال عقاولا لعفلا نأ ىف ؛ لصف

 3 للعتال سانجالا فاصوأ نأ ىف : لصف

 0 لاعت يلا ماكحآلا ف : لصف

 7 هليلعت عذتمال بوجولا نأ ىف : لصف
 7-5 امهب قلعتي امو محصملاو طرشلا ىف لوقلا ؟ لصف

 71١ رهوجلا دوجو ىف طرش ضرعلا له : لصف

 3 هققحت ىف طرشو محلا حيحصت ىف ةلع طرشلا نأ ىف : لصف

 7/1 ضارعالل رهوجلا لوبق ليلعت حصي له : لصف

 ااا مالعالا سربف



 ةيمالسالا ةيلقعلا ةكرحلل ىلوآلا ريككاولا

 ةيمالكلا مهدباقعو ءارةفلا
 مهتيي نم ابرغو اقرشو ابونجو الامش اواغوتف « ضرأآلا ىف نوبلسملا رشتنا

 نآر قلاب ندندت مهتنسلأ تناكو . ليلق دمأ ىف ناكم لك ىف مهمالعأ تلعو ؛ مارملا

 ام مثءابب نوريثكلا لغشف « مهيلع ايندلا تلبقأ نكلو . هل عمسلا غيصت مهتاذآو
 اوناكو . ةايحلا ىف هجبنملو هسفنل عرشي نأ لك دارأو « ابيلع اوفلتخا نأ اوتيل

 ةالصلا هيلع دمع ةئسبو نآرقلاب  هوبلغو هوحتف ىذلا ملاعلا « هلك ملاعلا نوبجاوي

 ابيف نولمأتي ةئسلا ىلإو نآرقلا ىلإ اوجتأف « نوكلمب وناك ام اذهو .. مالسلاو

 «ةراضحلا ىف ةقيرع امأ « ممآلا نوبطاخي اضيأ نآرقلاب و , ةقيقحلا نوجرختسيو
 . ركفلا ىف ةخسار

 ركفتلا اذهو ريدتلا اذه نمو . هنوريدتبو هنوأرشي ميركلا نآرقلا ىلإ اوبجتا

 نكلو سانلاب قرطل تفلتخا . ىالسالا ركفلا أد « ىهلألا صنلا قابعأ ىف

 . نآر 1 وه ٠ دحاإو لصألا

 نيناوق ىف رظنلا نف : ىف آرقلا ريسفتلا ىوس تسيل اهلك ةيمالسالا ةايحلاو
 . مالكلا أشن اقيزفاتيملا عضي باتكك هيف رظنلا نمو . هقفلا أشن ةيلمعلا نآرقلا

 هيف رظنلا نمو . قالخألاو فوصتلاو دهرلا أشن ىورخأ باتكك هيف رظالا نمو
 .حلا.. ةغللا مولع تأشن ةيهإ ةفاكديفرظنلا نمو .ةسايسلا لع أشن كدلل باتكك
 . قاطنلا اذه ىف ثحبي نأ ىخيني امن] اهعيمج ةيمالسالا مولعلا روطتو

 لخد ناهعل نكي /' و « نيبلسملا ىلإ تلخد ظالغ راكفال الخدم نايع درع ناك

 ُىش ممأو « مخضت ةيمالسالا ةايحلاو قحالتت ثداوحلا تناك . . ثدح ام لك ىف

 ص ةفالخلا هذه تناكو « ناهع ةقالخ .. ديد.جلا كرما نآك . مالسسالا لخدت

  هنع هللا وضرلعنم عزتنا دق رمآلانأ ةباحصلا صلخ نم ةلق سحأ دقو « ةثلاثلا

 ميقب الو رمآلا نسحب ال كلاهتم هنأب أروز مهنا خيشل ىطعي يكل ةثلاثلا ةرملل
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 كلذ ىف دمت ال اننإ ًاقحو « ةلاضلا شيرق اياقيل رمآلا كرت هنأب مهتأو « لدعلا

 . شاقنلا اهيف دتشي « ةليقم ةيلقع ةكرأل |ريبك

 نولمأتي اوناك مهداهزو ةباحصلا صاخ نو ةعاملا ءالؤه نأ هيف كش ال امو

 همالسو هيلع هللا تاواص لوسرلا ةافو دعب تايضاملا تاوتسلا ف ثادحالا

 دبع ومهدبع نيب وأ نيخيشلا دهبعو مهدبع نيب فالخ ةقش تدد له :نورظنيو

 ةنسل عبتم « نآرقلا ىلع ماق ثلاثلا خيشلاف « ريبك فالخ ةمث نكي مل !؟ لوسرلا

 ناخيشلا بهذو « نامع نع ضار وهو هللا لوسر بهذ دقلو « ميظعلا ىنلا

 ىذلا ديسلا لب « ابملاءو ةمآلا ىنابر اذه لب . نايضار نامع نع امهو ناريبكلا
 . فالخلا نذإ مالعف « ثلاثلا خيشلا نع ضار اضيأ وه هسفنل قحلا بلط

 .ىنلا ةياحص نم نوسدقملا نوماسملا ىضر ولو ىضري ال سانلا روهمج نكلو

 ةيواعمو رذىأ نيبو « رذ ىفأو نام نيب ١ زونكلا « لع فالخلا ماق اذإ ىحو

 انلعم « ايفنم ةديرلا ىلإ بهذو ليلجلا قاحصلا عاطأ  مامشلالعقفيلخلا عاح
 تومي يكل كانه ىلإ بهذي هنإو « ًايشبح ًادبع ناك ولو رمآلا بحاص عيطي هنأ
 . ققحتلا ليبسب مظعألا لوسرلا ةرامشب نأ انعم

  اقافن ونمآ دقو - دوبيلا نم تاتشو . ىضرب ال سانلا روبمج نكلو

 دوبيلل ناكدقف ٠ نكي مل وأ ةيخيرات ةقيقح أبس نب هتلادبع ناكأ ءاوسو .نوضريال
 . ةنتفلا تناكو .. نتفلا ىف لخد « مالسالا اولخد نيذلا

 « هتعيش نم اذه « نوءلسملا هيلع فاتخا رمآلا عةمآلا ابر » ىلوت نيحو

 . ناسالاب نويراضتيو فيسلاب نوبراضتي اوضمو « هتعيش نم سيل اذهو

 يقي نع هوبحأ نم مهنم ناك دقف ىلع ةعيش امأف . تكباشتو لئاسملا تدقعتو
 قابلا رثآلا هنأب قلطم نامإ ىلع مهو ريبكلا مامإلا بكر ىف اوراسو « نامإو

 «ىراثيإلاديسلاب اوننتفا؛ ةئتف هوبحأ نم مهتم :راكو « ىربكلا مالسالا ةقيقحل
 ةخيشم مامأهللا لوسر بناحجي فقيو اهتقيقحب نمؤي ةوينلا علطم ىف ربظ ىكم لفطب
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 هكر نيح س هيلع هللا تاواص ىبنلا شارف  هشارف ىف ماني مث .. اعيمج شرق

 .هيل] ابيقلي معلا تاحفن مث ءلاتقلا عقاوم عيمج ىف لاتقلا ةروطسأ م « ارجابم

 مث « اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انأ» : مهيف لوسرلا ىدانيو .. لسو هيلع هللا لص دمع

 دوسبيلا قلا ءالؤه ىلإو . ءاسكلا ثيدح ىلإو ؛مخ ريالغ ثيدح ىلإ نوعمتس

 ةمصعلاو ةسادقلا راكفأب ء ديدجلا نيدلا ىلع نوئغاضلا سرفلا ذباومو « ةلستسملا

 بناحيو . ريبكلا دوهجلا اهلبقو « ملدسو هيلع هللا ىلص ىتلا مع نباب ةطاحم ةلالجلاو

 تالتماو . ةيهاركلا دشأ مالسالا اوهرك نيذلا ,ةيومألا ١ و « ةينامعلا ١ :اذه

 م ربعو ركب ابأ اوهرك .. هباحصأو هلآو هللا لوسر وحن نيفدلا دقحلاب مرودص
 مسايو . نامع لتق نيح طقف ةصرنلا مبتتاو نكلو « ءاوس ءاوس ايلع اوهرك

 بحاص مدل نوبضغي امنإ مهنأ نونلعي اوماق « ماشلا روهمج مامأو ءديبشلا خيشلا
 اههوناخيشلا ىضمو ؛« ضار هنع وهو هللا لوسر ىضم هللا لوسر باحصأ نم

 بذكلا ارعدو ءاقح ماشلا لمهأ عدخو ٠ هؤايلوأ مدو همدردهأدق « نايضار هنع

 نيخيشلا ءادعأ دشأ اوناك نيخيشلاب نوحسمتي نم نأ ذئثيح اوملعي لو « عادخلاو
 طقف انيكمتو « نييلسملا ةوطس نم افوخ امبيكح لالخ ممل  اوعضخ مهئأو

 ء مهو ةفلؤملا» و «ءاقلطلا» طقف سماآلاب اوناك دقو « ديدجلا عمتجما ىف مبمادقال

 «ىلع» لتقو « قا عاضو « لجرال ال هف محلا نأ نونلعي ؛ جراوخلا ربظو
 رخآو . داص ماب هل ناك ةيواعم نكلو هيبأ دعب نيملسملا ةفالخ رمأ نسحلا ىلوتو
  مالسلا هيلع ىلعزبنسحلا باحصأ نم ةعامج ىأر .ةيواعم نسحلا عياب رمآلا

 ابلك ةعابجلا اولزتعأف « نيملسملا قانعأ ىف كحت ىتاعلا شيرق نبإ ةيواعم نأ

 ميسجلا بطخلل نورظنيو « هنوربدتيو نآرقلا نوأر قي « ةدابعلاو ملال اوعطقناو

 مسا أشن انه نمو .. نوهبأي الو هب نومتبي الف مالسالا دالبب لتي ىمايسلا

 . ةروهشملا ةيلقعلا ةقرفلا كلم ىلع دعب امف قلطيس ىذلا « ةلدتعلا»

 نامامالا امه : تيبلا لهأ نم ناملاعربظ «سانلا نع ةلزتعملا ءالؤه طسو ىفو

 دمم نب نسحلاو « ( ه ومب ماع قولا ) ةيفدحلا نب دمش نب هللا ديع مثاه وبأ



 دس جل سيح

 ثري ءاطع نب لصاو لوألا ىلإ بسنيو . (ه ٠١١ ماع قوتملا ) ةيفنحلا نبا
 هنع ذخأ ىذلا وهو ةيفنحلا ن دمع نب هللا دبع مشاه وبأ : ىضةرملا نبا لوقي

 دمحم نب نسحلا امأو . © هيبأ نعو هنع ذخأف بتكملا ىف هعم ناكو .٠ لصاو
 . مالسالا ىف قسلفلا ركفلا ةأشن خعررات ىف رخآ نأش هل ناكف « ةيفنحلانبا

 هلل محلا » نأ اونلعأو 3 بلاط ىأ نب ىلع مامالا دبع ىف جراولا ربظ دقل

 ىف لع محي نأ اوركنأ دقق« ميكحتا » لصألا اذه ىلإ مهادأ دقو « ءلاجرلا ال
 ؟يكحتلاليقو عجارت مف « قا بحاص وه ىلع نآو اذإ . نيلجر وأ الجر قحلا

 نمو «نيينسحلا ىدحإ اوقزرىح نيدهاجب هيف نيبراحم اوضميلف « هللا قح قملا

 ُم مهأب : مهداجو مامإلا مومشقأت الو . هيبّقع لع سكني نأ هتمال عضو اذأ ىنل

 دل نأو هل قح قحلا نأ ماعيدن الر مالا لوأ ههرك هنأو ؛ ميكحتلا ىلع هويغرأ نيذلا

 نيلجر دي ىف رمآلا عضي نأ هوعفدف لاتقلا اومأس ,ينكلو هيف هيبقع لع صكني
 اونلعأو ءبرحلا ىف ىضملا هنم اوبلطو مهباقعأ ىلع مه اوصكن هلبق الف لاجرلا نم
 مامالا نيدلاجم ام اوماقو ةربدملا برحلا جراوخلا أدب انه .. ميكحتلا نع مهتبوت
 ىب اضيأ نومواقي جراوخلا ماقف « ىلع تامو . لئاسو نم كي ام لكب ايلع
 بلقلا ىف رقو ام وه سيل نامبالا نأ اونلعأف مهبهذم نوكت ام ناعرسو « ةيمأ
 .لمعلا نع لصفتبال نامبالا نأ ىأ « حراوجلا هتقدص ام هنإ لب « ناسللا هب قطنو
 فلاخم لكو . نمؤم ريغ قسافلا نأ ىهو جاتا د طخأ ىلإ !اواصوت انه نمو
 لستقو هلتقل>يف « نمؤم ريغ وه ىلاتلابو « قساف وه مبتركف ىف جراوخلا
 . هئاسن لالحتساو هلافطأ

 قلت تناك دقف كلذ نمو مهئادآبو جراوخلاب ىالمالا عمتجما جض دقلو
 اهفرع م .ةيقتلا » جراوخلا فرعي مو امل اوب اجتساف ٠ نبريثكلا لوقع ىف ىدص

 2 ممتوعد تدجوو ٠ عيرذلا لتقل موبف نوشفي مويغل انع ىلع اوضقناف « ةعيشلا

 نيذلا نأ ةيفدحلا نب نسحلا مامالا دجوو . ىدص ربكأ فلاخلا ناعإ مدع

 مكحلا» وهر؛ كفؤإلا ةنطابو قدصلا هرهاظ لصأ لإ نبداتسم « ميظعلا هدج |ولثاق

 ١١. ص لمالاو ةيناا رظنا 0(



 هل 8و د

 نول دقع'ال نأ وهو «نيبلسملا لتقل 'اريطخ رخآ الصأن ورشني .  ىلغل ال هلق

 جراوخلا ناك انني و . ةيصعم ناعالا عمم رش ال هنأ نلعأو ؛مبتلداجن رمزف ؛ لبع

 .تاعاطلا نأ ناعب نسجلا نأك ٠ هلتق بحي و رفاك قساف.ةريبكلا بكت رم.نأ نوتلعي

 .تربظ انهو . اهاوزب ناميالا لوزي يح نامنالا لصأ نم تسيل ىصاعملا كرت دو
 .ءاباملا نم. ةعومجب  .دمم نب نسحلا دعب  ابلثميو ..ةئسلا لهأ نم ةقزف لوأ
 .ملو « رئابكلا باحصأ اورفكي ملء .ه .١5 قوتملا نإعنلا ةفينح وبأ مهسأر ىلع
 ,لغشلا مهرينكت مدعو رئابكلا لهأ ريقكت ناكو . رانلا.ىف مديلختب !ومكحي
 ٠ تقولا كلذ ىف نيلسملا لغاشلل

 .مامالا اذه نإ . هتسردمو .ةفينح ابأ زيم ام هدحو اذه نكي مل. نكلو
 « مالسالل لوآلا فوسليفلا ناك « هقفلا دعاوق ىسرأ نم لوأ ىتعي ىذلا ىسرافلا
 ,ف مهو نيلمملا كري نأ عيطتسيل نكي مظ « هقئاقحو مالسالا حور نع قثبنملا
 'ء مهواقو مهلوقع قزعيو مهقطختي ىدئاقعلا قاقلل يبن تاةسافلا و قرفلا كرتعم
 .اذه ىلإ ىدادنبلا هنت دقو . ةيدئاقعلاو ةيمالكلا هءارآ ةددعتملا هتاقلح قف ضرعف
 .ةعاطتسالا نإ :ةنسلا لوق ةرصف ىف ةثاسر هل نأو «ءابقنلا نم ملكتم لوأ هنأ ركذف
 .ةفيئح أل بسن دقو . ربكألا هقفلا.» باتك ىه ةلاسرلا هذه لعلو . لعفلا عم
 ةئسلا لهأ دئاقع نييلسملل هيف ددح ريغص نم وهو ءدئاقعلا ىف ربكآلا هققلا باتك
 ىوحي نتملا اذه نإف ءهيلإ باتكلا اذه ةبسف ىف كشلا راك دقو .. ايجبنم اديدحت
 'كإذك تباثلا نم هنإو . هدبع ىف شت مل اهنأ ىملعلا ثحبلا تبثأ كلا تالكشملا ضعي
 مث «ةيسايسلاو ةيمالكلا هئارآ ضعبل ضرعاضيأ هيفو « ملعتملاو ملاعلا ه باتك هلنأ
 ةريثك تارشن ةددعتملا هحورشو ربكألا هقفلا رشن.دقو . ءاجرإلا ىف ةلاسركل ذك
 :ملاعلا لاسر رشنب ىزثوكلا دهاز دمت ديسلا ةنسلا ملاع ماق اك ءرصمو دسنحلا ىف
 نم وهو ؛ طسالا هقفلا اضيأ رشن ؟ . ةثيدح ةعبط ىف ءاجرألا ةلاسرو ملعتملاو
 . ةفينخ ىأ بتك مأ

 رقاملادمح ىلع ذيلتتو ؛ ىلع ءانبأ ةيقحأب نماوةساسلا َْق ةفيشح وبأ ضاخدقو



 لعصع ما# ” يح

 ةيهامأألا َةِديِمِع ادنأ ليقيأ ملل هنكل و ءدويرلا عم امئاد هأوه ناكو ,' له نب ؛ديذو

 نوك و... ةباصلا نم اريبك اددغ قلو .ندباتلا نمةفينح.وبأ ناكو « ابقطنمو
 قم نوكت-نذإ ةعافجاو ةئسلا لفأ ءبهذف .. نييك صيعامت دعب -هءارآ ةفينخ وبأ
 .. ىلإ تامل .روصتم ىأ, وأ .ىرفشالا.نسحلا ىفأ دي ىلع. اثداح نكي حلو « ميدق

 « قارعلا.ف تفقو.ّيلا ىلو ألا. ةينسلا ةيمالكلا ةسردملاىه هذه نأ رنقن نأى غبت و
 ةفينح اب أ .نأ ظحبالن نأ ىغيشييو . برحدشأ اهتبراحو « ةفلتخملا قرفلا نطرم
 .«رخصأالا:هقفلل و الي اقم. تاداقتعالل :«ربكالا هقفلا...حلطصم مدختسا نم لاوأ وه
 , ةهةيمالكلا هئارآ وجنوم.؟ءاهو.« ديحوتلا لصأ » حلطصم مدختسإ م « تادابعل

 ٠:تافصلاو ّتارلا زيوت أ

 ,ةقيتح وبأ رصاع دقو م ,ةفينح ىأر صع تافصلاو تاذلإ ,ةدحو ةلكشم تلنش
 ةقينحي وبأ عضوف « ناوفص نب مهما ضاع اك ديبع ني ورمو ءاطع نب لصاو
 هللا نإ » : كئاشلا عوضوملا اذه ىف لوألا اهتروص ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع
 دحأ هللاوه لق : هل كيرشال . هنأ قيرط نم نكل و ؛ ددعلا قيرط نم الدحاو ىلاعت
  عارشلا نافت.دقلو . ء دحأ اوفك هل نكي ملو « دلوي ملو دلي مل « دمصلا هلل
 عضن نأ انئياف نأ عمو .هب مامإلا هدصقي امو لصألا اذه عرش ىف دعب ايف
 اننأ الإ ؛نيرخأتملا حاسشلا ءارآ ىف ضوخم الأو٠ لوآلا امتروص ىف لجرلا ءارآ
 هتاف « ىلوألا ابتطاسب ىف لجرلا ءارآ رسفي ام ةريثك انايحأ مهحورش ىف دجت دق
 حتفي ام وهو ؛ نينثآلا فصن هب دار دق دحإولا نآل ؛ ددعلا قيرط نم ال دحاو
 .هللا لعقلطي ال ةروصلا هذه ىلعو « ددعلاقيرط نم دحاولافيرعت اذهو.ددعلادب
 هل ريظن الو هل كيرش الأ هب داريو « دحاو هنأ وهف هللا ىلع قلطي ام امأ
 .دحأ هعم نوكي, نأ مموتي الو ٠. اعم نينثاألا وأ هتافصو هتاذ بسح هل لثمالو
 تداوحال لحم سيل هنأ ىأ « دلوي. ملو دلي مل » ةيدمصلا حرشب حارشلا موقي مث
 نوحرشي م٠ ءىث لك هيلا رقتفيوو ءىش لك نع ىغ هنأب « دمصو» . ثداح الو
 لوق امأ . هلثاع تادوجوملا نم ءىث نكي مل هنأب ءدحأ وفك هل نكي ملد»



 وه سلو « مهقنيو روصو ردقيف ايدج سل هنأب دصقي مامإلا نأب حارشلا

 , رهاوجلا ىفلحت ضارعأ وأ ضرعب الو ضارعألا الح رهاوجلا نم ارهوج
 ىظفل نأ دب ايف ىراس انك نإو « ةفينح ىلأ رصع هفرعي مل رخأتم اذه لكف

 . بيجع اذهو « نثملا فق نادري ضرعلاو رهوجلا

 . ةيهام ىأ ةيئام هلل نإ , لاق هنأب ةفينح وبأ مهتي نأ اضيأ بيجعلا نمو
 ةيهام ىلاعت هلل اتبمأ اهنأ : درفلا صفحو ربع نب رارض نع قاتسربشلا لوقيو

 نم ةعامجو هللا هحر ةفينح ىأ نع ةيكحم ةلاقملا هذه نإ لاقو , وه الإ ابلع ال
 نيخالو ليلدب ال ةدابش هسفن لعي  ىلاعت هنأ كلذب دارأو « هباحصأ
 . ريخو ليلدب هملعن نحنو

 هرشأي ناملس نب ”لئاقم ةفيثح وبأ ىأرو رشننا دق مسجتلاو هيبشُتلا ناكو

 نم ءىث هببشي الو , هقلخ نم ءايشألا نم اًئيش هبشي ال ١ : نلعأف ,« ناسارخ ىف
 . «,ءايشألالال ء”ىث وهو « هقلخ

 ىلإ اذه ىف دئئس وهو . ةيثيشلا هللا لع قلطأ نم لوأ نذإ ةفيتح وبأ نوكيف

 رهو ؛ لوقيف ههزي هنكلو ء0©6, هللا لق « ةدابش ربكأ ءىث ىأ لق ه ةيآلا

 هنأ ءىثب دصّقي وهو . 99 ءءى هلثك سيل » ىلاعت هلوق ىلإ !دنتسم ءايشالاك ال

 :رخآىعميوأ .ةفصو اناذ ةدوجوملا ءايشألاك سيل هنأ الإ « هتافصو هتاذب دوجوم

 نأ نم نبكألا هقفلا نم ىف دريام امأ .لوقملا وأ ماهفآلا ردت ال « ءىث د هنإ
 هل دن الو ءدض الو هل دح الو ضرع الو رهوج الو مسج الب هتابثإ ءىثلا ىعم

 ضرعلاو رهوجلا تاحالطصا نكت لف « صنلا ىف ةدايز هنأ لمتحملا نف , لثم الو

 .تقولا كلذ نابإ تربظ دق دحلاو

 هتافصو هئامسأب لازي الو لزب مل هللا نإ » ةفيئحوبأ لوقبف هللا تاقص نع امأ

 هلك :ىروشلا (؟) ءرق :مانألا )١(



 نمةفصالو هئامأ نم مسا هل ثدحم ىل هنأ لازيال و لزب مىنعمو .« ةيلعالاو ةيئاذلا

 فصويال و اييىلاعتهلافصوي ةفصلكن أل عفلا تاقصوتاذلا تافصنيب قرفلا و .هتافص

 .ملعفلاةفصو «ةميدق تافصلا هذهزك و «مالكلاو ةايحلاو لعلاك ةيتاذ ةفصىهاهدضب

 عضونم لوأوه ةئينح وبأ ناكف» قزرلاو قلخلاك اهدضي ىلاعت هللافصوي ىلا ةفصلا

 هنإ لوقي ربكألا هقفلا نم صنلا اذه نأ ام . هللا تافص نيب ةقيقدلا قورفلا هذه

 هعباتو « ةميدق اهلك ل عفلا تافصو تاذلا تاةص ريتعا  ةفيئح وبأ ىأ

 تاةصلا نأ ناعأ ذإ ىرعشالا نسحلا وبأ مامإلا هفلاخ امنيب « هيأر لع ىديرتاملا

 وهو هارن تادابعلا ف ةفينح ىأ هقف ىلإ انعجر اذإ نكلو . ةمداح ةريخآلا

 نم ةفصب مسقلاك اني رتعي لعفلا تافص نم ةفصب مسقلا له : نييلا ةلأسم ثحبب
 ةردقلاك تاذ ةفص ةفصلا تناك اذإ هنأ نوري قارعلا فانحأ نإ ؟ تاذلا تافص

 ةمحرلا»  لمعف ةفص ةفصلا تناك اذإو « نيمي اهب فلحلاف لالجلاو ةرعلاو ةمظعلاو

 نيب اؤزيم نم لوأ مث فانحالاو . نيمي ريغ اهب فلحلاف بضقلاو طخسلاو

 . هللا ريغ لعفلا تافص نأ مهيهذمو ... لعفلا ةفصي فلملاو تاذلا ةفصي فلحلا

 نأ لع نب ديز ىلإ بوسنملا ءعومجلا » باتك ىفف « دويزلا بهذ كلذكو

 تاقص ال تاذلا تاتص نف ةفصي مسقلا ىف ثنحلا ناك اذإ مزات امن] هيف ةرافكلا

 . دئاقعلا ىف لع نب ديزو ةفينح ىأ نيب ًازيبك اهباشت كانه نأ لعن نحنو . لمفلا

 ةريخالا نأ ودييو ءالعفلا تافصو تاذلا تافص نيب ةقيئحوبأ نيم لاح ةيأ ىلع

 ىلإ انوعدي اذهو ..رسكالا هقفلا هنيلإ بهذ ام فالخ ىلع ةثداح هدتع

 تحت هيلإ تفيضأ اهنأ فو « هيلإ ربكألا هقفلا تارقف نم ريثك ةبسن ىف كلا

 . ىدي رت ام يمت

 ةايحلا » ىه , لوقيف عبسبب ةيونعملا وأ ةيتاذلا تافصلا ةفينح وبأ ددحبو

 ددعلا وه اذه حبصيسو « ةدارإلاو رصبلاو عمسلاو مالكلاو ملعلاو ةردقلاو

 اهددعف ةيلعفلا تافصلا امأ . ةيديرت امو ةيرعشأ اعيمج ةنسلا لهأ دنع ىمسرلا

 ةيناث دك ويف امودحوأ تافصلا مدق ةاكشم ف ةقينح وبأ ضوخم مث . هل رصحال

 ىلزأ ءابلك هئامسأو هتافصعم « هللا نأ ىأ « ةفص الو مسا هل ثدحي مل » ةميدق اهنأ



 سما "منا ع

 هلع تلاز وأ تافص نم ةفص هل تثدح وأ هنآل « هل ةيابت ال ىدبأو ظ هل أديمال

 هملعب املاع لذي مل « لاحم اذهو أصقان احلاوز دعبو ةفصلا كلت ثودح لبق ناكل

 «لزألا ىف ةفص لعلاو ٠ « قب اسلبج هنم مزلي قحاللعبال « ةيلزألا هتنص وه ىذلا

 ,ناصقنلاو ةدايزلا لوبق نع هثم ىديأ ىلزأ هماعف . همدع لاحتسا همدق تبث امو

 ىف ةف.ص مالكلاو ؛ ىتاذلا همالكب (لكتم « لزألا ىف ةفص ةردقلاو هتردقب ًارداق

 ةفص لعفلاو « هلعفب العاذو « لزألا ىف ةفص قيلختلاو ؛ هقيلختب ًاقلاغو « لزألا

 هللا لعفو . هب هللا لف قلعت ام دنع ثدح هنأ ىأ قولخم لوعقملاو .لزاأللا ىف

 لوعفملا نوك نم مزاي ال ذإ « هلعافك ميدق وه لب « ثحاحن سيل هنإ « قوم ريغ

 ,٠ ًاقولخع لعفلا نوك « اقوا

 ةتباغ  ةفينح ىلأ دنع  ةيلعفلاو ةيتاذلا هتافص ىأ « لزآلا ىف هتافصو د

 هللا تافص نأب لاق نم نأ ةفيثح وبأ ىريو .  ةقولخم الو ةثدحي ريغ «لزألا ىف
 . فاسلا دنع رفاك وف : ابيف كش وأ فقو وأ « ةثدح وأ ةقولخ

 ؛ نيبرمألا دبع رخاوأ ىف مثدد نب دعجلاناعأ دقو . نآرقلا ةلكشم قأت انهو

 نم ناك هنأب ةفينح وبأ نهتا دقو . «نآرقلا قا, ًاضيأ ناوفص نب مهلا مث

 هل وقىلع اهج عبتا نع نأ ررقي لبنح نب دمحأ مامإلا نكلو . نآرقلا قلخت نيلئاقلا

 عضوو ةرصبلاب ديبع نوري باحصأو ةفينح ىأب احصأ نم لاجر»نآرقلا قاخي
 واف « صنلا قايس ىف مبقئست ال انه ةفينح ىلأ ةلك نأ مضاولا نمو « ةيمهجلا نيد

 لبنح نبا عضي نأ متحلا نم ناكل نامعتلا ةفينس ىأ باحصأ اهب دوصقملا ناك

 . ةرصبلا هر ديبع نب وربع ةئيدم مسا عضو 5 ؛ ةفوكلا ىهو مامإلا ةنيدم مءأ

 باحصأو ةفينح ىلأ باحْصأ نم لاجرلا ءالؤه نأ لع لدي ىصنلا قايس نكلو

 « رصبتم ريغ خسانل فيحصت نذإ ةفينح وبأف « ةرصيلا نم أوناك دبيع نب ئربع

 ىف ىركسلا لاله ابأ نأ ىلع . ءاطع نب لصاو ةينك ىهو ,ةفيذحوبأ » ابلصأو

 «ةفينح ىأ مايأ نآرقلا قاخ ىف سانلا فاتخاام لوأ ١ نأركذي, «لئاوألا  هباتك

 : لاقف ةفيتح وبأ هنع لكسو « قولمت هنإ لري نأ ىنأف فسوي وبأ كلذ نع لئسف



 لكو « هللا ريغب فلح دقق ,اذك لعفأ ال نآرقلاو ١ لات نم نآأل ٠ قولخم هنإ ٠

 ىلع ابنع باجأو « هقفلا ىف هتقيرط نم ابجرخأف « قولخم وبف هللا ريغ وه ام
 لاله ىأ ىأر ىلع  نآرقلا قلخ ةلأسم جرختسي نذإ ةفينح وبأف . ههذم

 وبف هللا ريغ مساب نيهلا ناك اذإ : نيهلا ةلأسم ىف ىبقف ثحن نم  ىركسلا

 هللا الخام لكو . نيميب سيل هب فلحلاف هللا ءامسأ نم سيل نآرقلاو « ًائيم سيل

 . قولخم وبف هللا ريغ نآرقلاو « قولخم وهف

 ىلاعتهشلا مالك نآرقلا نأب ريكلا هقفلا حرصي .ريكالا هقفلا ةلكشم انلباقت انهو

 هيلع ىنلا ىلعو  ءورقم نسلالا ىلعو « ظوفحم بولقلا فو بوتكم فحاصملا ىف

 «قولخم ريغ نآرقلاو « ةقواخم هل انتاءارقو « قولخم نآرقلاب انظفلو ؛لزنم مالسلا
 نوعرف نعو مالسلا مبيلع ءايبنآلا نم هريغو ىسوم نع ةياكح ىلاعت هللا ركذ امو
 ىسوم مالكو ٠ قولخم ريغ ىلاعت هللا مالكو . مهنع رابخإ هلك كلذ نإف ء سيلبإ و

 مالك اذه . همالكك ميدق وبف ىلاعت هللا مالك نآرقلاو . قولخع نيقواخلا نم هريغو

 حرصي ىذلا رخآلا ىأرلا نيبو هنيب قيفوتلا نكمي فيكشف « نآرقلا مدق ىف حيرص
 . نآرقلا قلخم لوقي ةفينح ابأ نأب

 :مرتعنو ةفيثح قآل باتكك ربكألا هقفلا ضفرن نأ الوأ : ةثالث اقرط كانه

 الوأ نفآف « هركف ىف ثدح ًاروطت ةمث نإ لوقت نأ ًايناث . هيلإ تابوسنملا نم
 نأ ثلاث . همدق ةركف قنتعاو « هذيمالتب رثأتو ةركفلا نع لخت م « نآرقلا قلخب
 تافص نم ةفص وهو مدقلا ىسفنلا مالكلا : مالكلا نم نيعون نيب زيمب ةفينح ابأ

 نأ ىأ . تابآلاو روسلا ف فلؤملا ثداحلا ىظفللا مالكلاو ؛ ةميدقلا ةيلزألا هلل
 « ةءورقملا فورحلا شوقن' ةطساوب ىأ انيديأب فحاصملا ىف بوتكملا نآرقلا
 ءورقملاو « تاليختملا هظافلأب تابيغملا روصت دنع هرضحتسن انبواق ىف ظوفحماو
 نآرقلا اذه « تادهاشملا ف رهاظوه ام ةعومسملا ةظوفحما هفورحب ىأ انتنسلأ ىلع
 موت نأ ريضال ًاريخأو ٠ انيمي هن مسقلا ربتعي ال ىذلا وه نآرقلا اذهو . قوام

 ىمايسلاو لقفلا نيملسملا خيرات ىف تالاكشإلا ةلكشم ىهو نآرقلا قلخب ةفينح وبأ



 ص عا[ راها سم

 هيهرلملا ىسسؤم ىلع نب جواد مهتا ؟ ٠ حيحصلا بحاص ىرابخيلا ميتا دقو
 .ر ةميتلا هذه سفنب ىرهاظلا

 هجؤ نأ “قري هنإف ء تاماشتملا ىف ةفيتح ىنأ ىأر ىف اضيأ ىلا سفن دجنو
 هللا هبجو نأ ىرخأ ةيحان نمو . ةيحان نم تاذلا نايثعي « هلا قحو « هللا
 ىلعو « هللا ريغ ةعاطلاو باوثلاو « هتعاط هب داري دق هللا قحو «هباوت هب داري دق

 ادب هل لل نأ ىلإ ريكألا هقفلا بهذي اهنيب_.. لإ قو هللا هجوب فلما نوح ال اذه

 نإ لاقي الو « فيك الب هل تافص حو تنآرقلا ىف هللا نكذ ا؟ ًاسفئو ًاهجوو

 .لازتعالاو ردقلا لهأ لوقوهو « هللا تافص نم ةفصل 'الاطبإ هيف نثإل هتردق هدب

 لضالنو . فيك الب هتفص هأاضراو « فيك للي هتفص-هيضغنو « تفيكالب هةئفص هديف

 « ةلدعملا نم ةفينح وبأ هيف برتقي ىلقع ريسفت .تاهباشتملل لوألا ريسفتلا.نأ

 . ىناس ىاثلا ريسفتلاو

 3 ملعلاو قلخلا - ؟

 نآل . ةدام نم ال ىأ « ةفينح ىلأ دنع .ىث نهال ءايشألا ىلاعت هللا قاخ

 ةداملا مدق ةركف نوملسملا بواح دقو . ةداملا مدق هانعم ةدام نم ءىشلا قل لوقلا
 ؟ ةفينح ىلأ رصع ىف ةلأسملا تريثأ لبق «دغب ايف اذه ثدح نكلو « افينع ايرح

 ةلأسم طبر ددصب ناك وه امنإو تاذلاب ةلأسملا ةراثإ دصقي مل ةفينح ابأ نأ ودبي
 لزآلا ىف. املاع هللا ناكو : لوقيو درطتس ام ناعرس هنآل « « ملعلا ةلأ ع قاخلا

 الو ايندلا ىف نوكي الو « اهاضقو ءايشألا ردق ىذلا وهو امثوك لبق ءايشالاب و :

 دقو « ظوفحلا حوالا ىف هبتكو هردقو هئاضفو هللعو هتئيشع الإ ءىمة ةرخآلا ىف

 « ثودملا لبق ةدادإلا ىه ةردقلاو « اهدارأ ىأ « ءايشآلا ردق : حارشلا رف

 اسهثأ لزآلا ىف بتك هنأ ىأ لزآلا ىف ءايشالا دارأ هتلاف . ابلعف ىأ : اهاضق مت

 نأ بتكو «نمز ف دجوي ءىغلا كلذ نأ لزالا ىف دارأ هنأ ىأ# هتردقي دجوتس

 لزألا ىف ديمو « ءايشأب لزآلا ىف اع هقلاف« ام تقو ىف هتردقب دجوي ءىثلا اذه



 مس اها

 اايندلا ف نوكي الو « تاوعمس عبس نهاضقف » . ءىفلا متأ هنأ ىأ اهاضق مث ئايشآل

 .ىلإ .نألا لقتننو . ريسفت اذه . ظوفحملا حوللا ىف هبتكو هللعو-هئاضقي الإ. ءنث

 6 ةيناسنإلا.ةدارإلا. ىف هيأر

 .ةيناسفإلا ةدارإلا تل

 .بتكو ربكالا.ةقفلا" ىف بتكف ؛هرضع ىف نيماسنلانالغشي زايتخالاو ربجلا نك

 ,حبقلاو نسحلا نم هفاصوأب ءىث لك بتك « مكسملاب ال فصولاب ءنث لكهللا

 .نوكيس هنأ ىأ « فصولا غيصب اذه لكب تك . ريكلاو رغصلاو ضرعلاو لوطلاو

 ,ىف اذه لك بتك « اذك نكيلو اذك نكيلف. ىأ محلا ةغيصب ال ء اذكو اذك

 مودعملا ىلاعت هللالعي « فيك الب لزالا.ىف هتافص ةئيشملاو ردقلاو ءاضقلاو . مدقلا

 دوجوملا ىلاعت-هللا عبو . هدجوأ اذإ نوكي فيكهنألعبو « امودعم همدع لاح ق

 .لاح .ىف مئاقلا ىلاعت هللا لعيو ٠ هؤانف نوكي فيك لعيو ًأدوجوم هدوجو لاح ىف

 .ثتدحبوأ هماعريغتي نأ ريغ نم « هدوعق لاح ى ادعاق هملع دعق اذإو « امئاق همايق

 .لزي مل « ىلزأ ىلاعت.هللا ملعف .. نيقواخلا ىف ثدح امتإ فالتخالا وأ ريغتلاف « لع هل

 هملع ريغتي الو  مبجلا بهذي ا  ددحتم ملعب ال « لزآلا ىف هب افوصوم

 « ءايشالاب طيح ميدق ملع ٠ دحاو هملعو . ابثودحو اهفالتخاو ءايشالا ريغتب

 . ةددعتم تامولعملاو

 «ىهنلاو مالا :باطخلا ىقأ مث «ناعإلاورفكلا ةيئاش نم ًاواخقلخلا هقاقلخو

 .هقيدصتو هرارقإ ىأ «هلعفب ١» نامالا.لوآلا لغف .رفك نم رفكو نمآ نم نمآف

 .هدوحجو هراكنإو.« هلعفي » رفكسلا ىناثلا لعفو « هترصنو هايإ ىلاعت هللا قيفوتب

 . ايندلا هذه ىف اهيستكن ناتفص رفكللاو ناميإلاذ . هايإ ىلاعت هللا نالذخي قحلا

 .ةروصلا هذه ىلع انقاخ ليقف « رذلا ملا ىف قاثيملا ةركف ةفينح وبأ لخدي انهو

 : ىلب اولاق . قاثيملا.مهيلعذخأو « رذلا ةروص ىلع هبلص نم مدآ ةيرذ هللا جرخأ



 مسح لهل دلل

 ىرذلا ملاعلا ىف هنأ ىأ ؛ تيلفاغ اذه نع أنك انإ ةمايقلا موي اراوقت نأ« اندبش

 « ةيبوبرأاب اورفأف « رفكلا نع ماهنو ناميالاب مهرمأو ء حاورألا هللا لباق لوألا

 انماء ىف قاثيملا اذه اوسن نكلو « ةرطفلا ىلع نداوي مه ءاناعإ كلذ مبنم ناكف

 هترطف تدسف نم مهنمو « ءادتبالا كلذ رك ذت و ه7 رطف تحص نم منش اذه

 . هياستك او هرايتخاب ىرطنلا هنايإ ىف ريغ ءاريخم الدم رثكو

 اعيج ةعابجلاو ةئسلا لهآل ةعس نوكيس ىذلا ىسكلا بهذملا ةفيشحوب 5 نلعب م“
 «ًأرفاك الو انمؤم هقلخ الو « نامإلا ىلع الو رفكلا لع هقلخ نمأدحأ ري لو »

 هملع ريغتب نأ ريغ نم هبحأو « هنا لاح ىف ًانمؤم هملع كلذ دعب نمآ اذإق

 هللاو « ةقيقحلا ىلع مهسك «نوكسلاو ةكرملا نم داسبعلا لاعفأ عيبمجو . هتفصو

 هءلعي ابلك ىضاعملاو ؛ هريدقتو هئاضقر هملعو هتئيشم اهلك صو ءابقل اخ لاحت

 بهذم وه اذه . هرمأب الو هءاضرب الو هتبحمب ال هتئيشمو هريدقتو هئاضقو

 ءىراسفلا لع درويو . دبعلا نم ةيوسكم هللا نم ةقواغ لامعالا نأ ىأ بسكلا

 عفاص هلل نأ ىف ديبع نب وربع عم ةفينح ىلأ تاشقانم ريكآلا هقفلا حراش

 اصوصن ددوي م . عنصلا أذه نم مهاعأ نويسأكب ساللاو ؛ هئعحصو عيقاص ليك

 ةبرظني مظعألا مامإلا ناميإ تبثت ١ ةيصولا » باتك نم هسفن مامإللا نع ةددعتم

 . اهعضو نملوأ هنأو بسكلا

 ايف سانلا ضوخي الأ ىنمت ماو .ةلأسملا ةروطخم مظعألا مامإلا سحأ دقو
 دق ةلفقم ةلأسم هذه . اهتوقيطي ىلأف سانلا ىلع تصحتسا دق ةلأسم هذه :لاقف

 امب ىتأي هللا نم ريخمب الإ حتفي ملو ؛ اهيف ام لع ابحاتفم دج-و نإف ءابحاتفم لض
 امأو : هنوشقاني هيلإ اوتأ نيح نيردقلل ثدحيو . « ناهردو ةنيهد لأي_و هدنع

 .  ةريح دادزا ًارظن دادزا اذكسمسشلاعاعش ىف رظانلاك ىدفلا ىف رظانلا نأ متم

 وأ ًاريسفت هنم نوبلطيو « لاؤسلا هيلع نوقيضيو « لدجلا ىف هيلع نرحلي منكلو

 سانلا بساحي مث ؛ اهيضقي مث « رومآلا ردقي فيك : لدعلاو ءاضقلا نيب اقيقوت

 ىف هنم جورخلا ليس ال جرحم سابق ىف هنوعضيو ! ؟موشم ردي ام ىلع



 0 لاا

 نيقرلخلا نم ادحأ عسب له : نولءاستيف . . لدعلا امإو ردقلاو ءاضقلا ام مب

 الإ : ال : لوقيف مأللل ةفينح وبأ نطنتيو ؟ ضقي ل ام هللا كلم ىف ىرحي -

 «مهيلع ىضقيال هْنِإف ةردقلا امأف . ةردق رخألاو رمأ هنم , نيبجو ىلع ءاضقلا نأ

 اذإ ةنونيكلا رمأ « نارمأ رمآلاو « هنع هن لب هب سمأب مو رفكلا مهل ردقيو

 مسقتلا اذه ةرهز وبأ خيشلا رسفيو . ىحولا رمأ ريغ ىلع وهو « ناك ائيش رمأ

 مكح ام ءاضقلا لعجيف ٠ ردقلا نع ءاضقلا لصفي وه » لوقيف ةفينح ىأ نم محلا
 نم قلخلا ىلع ردقو « هتردق هب ىرجت ام ردقلاو «ىمهلإلا ىحولا هب ءاج امم هللا
 فياكت رمأو « داحيإو نيوكت رمأ , نيمسق ىلإ رمآلا مسقيو . لزالا ىف رومأ

 ىف ءازجلا ريسي قاثلاو« هاضتقم ىلع نوكلا ىف لامعألا ريست لوآلاو « باحإو

 ةيشع مأ هللأ ة ةئيشع نايصعلا عقيأ : ةلكشملا قبن , نكل و©).هساسأ لع ةرخأآلا

 قو ٠ «قداصلا رفعج هرصع ءاملع مظعأ هب باجأ امب «ةفيئحويأ بيجو ؟ دبعلا

 دابعلا فلكيال ىلاعت هللاو . طيلست الو ضدوفت الو ربج ال , اطسوتم الوق لوقأ
 مطأسالو ؛ اوامعي مل امب مهبقاعالو « نوملعيال ام مهنم دارأ الو « نوقيطي ال امب

 ء هيف نحن امب لحي هللاو لع هب مهل سيل امف ضوخلاب ىضر الو . اوامعي مل امع

 . ًامامت بسكلا ةيرظن ىه هذهو

 ضوخلا ىلع هوغرأ نييردقلا نكلو « ةلأسملا ف ضوخم نأ ةفينح وبأ درب مل
 اذه ىف وهو « هزواجتب ال دودحم ردقب » ةرهز وبأ انخيش لوقب م نكلو « اهيف

 ءىثال هنأو ناوكأللا هتردقو هتدارإو هللا لع لومشو «هرشو هريخردقلاب نمؤي

 ءهيلإ ةبوسنم هيصاعمو ناسفإلا تاعاط نأو « هتدارإ يغب ناسنإلا لاعأ نم
 نم ةرذ لاقثم ملظي الو « بساحيو لأسي كلذب هنأو « ةدارإو رايتخا اهيف هلو

 . باتكلا كح نم دمتست ةينآرق ةديقع ىهو ؛ رش وأ ريخ

 نأةفاتخملا ةيعيشلارداصملاتلواح اك نذإريجلاب نمؤي ايمبج ةفينحوبأ نكي ملف
 نع ةيذاك ًارابخأ دروأ نيح أطخلا اذه ىف ىدادغبلا بيطخلا عقو دقلو ؛ هتبثت
 دق ةفينح ىلأ ذيملت فسوبي ابأ نأ ركذ دقف  ةيمبجلاب همصو لواحت ةفينح ىنأ

 )١( !لنيوؤ دس ا 7 7س ةفينحوبأ : هرهز وبأ دع خبشلا ذاعسألا .



 كل 0007

 :ليف .معن : لاق ؟ .ايمبج ناكأ :لبق « معن : لاق ؟ اجره ةفينح وبأ ناكأ : لئس

 « هاثلبق امسح هلوق نم ناك اف « اسردم هفينح وبأ ناك امثإ : لاق هنم تنأ نبأ

 ناك هنكلو «قح اذبف « ائجرم ناك ةفيتح ابأ نأ امأ .هيلع هاتكرت ًاحببق ناك امو
 ةيمالسإلا ةعاملا نع هئاجرإب جرخ ملو ؛ ةنس ءاجرإ « دعب ىرثس م « اتجرم

 نإ لب . لجرلا ىلع ءارتفاو بذك اذبف ًايمبج ناك هنأ امأ . قالطإلا ىلع

 سا.نلا رش نم نافنص » : لوقي ناك هنأ ةفينح ىنأ نع ركذ هسفن فسري ابأ
 . « ةببشملاو ةيمبجلا : ناسارخم

 : لئاوآلا فانحألا ءاملع ةعومت ىلع اوقلطي نأ قرفلا وخرؤم دوعت دقو

 مثاوعد ىف 3 انركذ 6 جراوهلا نم مبفقوم اذه ىف ببسلا ناكو .٠ ةنسلا ةئجرم

 جداوخلاى نع دقوءلمعو دقعناعالا نأب مبلصأى لع نيدنتسم ةريبكلا بكترم لتق

 نامل انأ تسربفلا بحاص اضيأ انلركذ دقو . مهتبراحمو فانحآلا ىلع موجملاب

 ىو « ةئجرملا ىلع درلا ىف بتك « مهتاسؤدو جداوخلا ةلمج نم د بابرلا نبا

 جراوألا ًاضيأ براح ٠ هيبأك ايظءااكتم دامحناكو « ةفيشح نأ نب دامح ىلع درلا

 ةفيئحويأ وه ةنسلا لهأ نم ملكتم لوأ نإ لوقن نأ نذإ نكمملا نف . هوبداحو
 وه نامإلا نإ » نامبإلا نم ةيفسلفلا ةيمالكلا ةركفلا عضو نم لوأ هنأو نامعالا

 « ليصفتلا نود ةلمجا ىف هلسرو هللا نم ءاج امو هلسربو هللاب رارقإلاو ةفرعملا

 دهازنبدمم حرش دقو . « هيف سانلا لضافتي الو صقني الو ديزي ال ناميإلا نإو

 «ضيقنلا لمتحيال مزاجلا دقعلا نإ » , لاقف ءاجرإلاو ةفينح ىلأ بهذم ىرثوكلا

 نيدلا لوصأ ءاملع وققحو « ةلزتعملا وأ جراولا دقتعم ىلإ رجب انكر لمعلا دعو

 «ءاجرإلاب ةلأسملاب اربخ طحمل نمضعب هامرنأقبسنإو ء كلذ ىف ةقينح ىأ عم
 ءاجرإ اذه نكلو . ماسم ثيدح هيلع صن اك ء طقف ةينكرلا نم لمعلا ةثاجرإل

 . ةلزتمملا وأ جداوخلا دقتعم ىف عقوم كلذ فالخ معزو ؛ قحلا هودعب ال ةئمم

 هدنسإ هاوداو ىجراخلا قرزألا نب عفان وه ةئجرملاب ةعانا لهأ ىمس نم لوأو



 دل سب أس

 ءاجرالا ىف قبلا ماسم نب نامع ةرصبلا لهأ مام] ىلإ ةفيتح ىأ ةلاسرو ءاطع نع
 . (0)رمآلا ةقيقح ولحي ام

 ةديقع نم ىالسإلا عمتجلا ىمحي يل بمهذملا اذبي ةفينح وبأ ىدان دقو
 نكي مل « لمعي مل نمف « لمعو دقع ناعيإلا نأب ىدانت تناك يلا ء جراوخلا
 لمعي مل ندو « مهبقفو مهتلس ىضتقم ريسلا وأ جراولا لمع لمعلاو « ًانمؤم
 هعباتو هتوعدب ةيفنملا نب نسحلا ماقف ؛ لتقلا هيلع قح نمؤم ريغ ريتعا ءاب

 . ةقينح وبأ ابيلع

 نأ ررق نيحأنلاب أطخ , ةعيرشلاو ةديقعلا » هباتك ىف ربيست دلوج أطخأ دقو
 ىري م5  نويومآلاف « نييومألا ىمحي حيماستم بهذمب تماق امنإ ةئجرملا
 ناكف«نييلسملا ماكح اوناك مهنكل و ءنوبصتغم  ةقيقحلا ىف مكلاذكوربيستدلوج
 ًاجرم هرمأ نيماسملا نامبإ نأ ررقي ىركف بهذم موقي نأ ىرورضلا نم
 ملاعلا اذه ىف مهتاقالع ىف هنأو « مبيف هنأش ررقي_و مهيلع هكح ردصي « هللا ىلإ
 لوقيو .هلل رمآألا كرتن نأ نذإ دبالف نينمؤملا ةفئاط نم او ربتعي نأ نكي ضرالا
 آرشابمآضراعت ضراعتي حاسناا وأ لهاسأملا ةئجرملا كاردإ ناكو » رهيست دلوج
 رييست دلوج مالكو . 9نييولعلا بلاطم نوديؤي اوناك نيذلا كل وأ كاردإ عم
 لآ نم لدجر دي لع اوأشن دق ةئسلا لهأ ةئجرم نإ ؛ ساسأ ىلع انه دنتسال
 نيملسملا ةيامح ىلإ ىرب نسحلا ناكو ةيفنخلا نب دمع نب نسحلا وهو « تيبلا

 اهجوأ ىف ةقرازألا ةكرح تناكو ؛ جراوخلا شطب نم  ةعامج وأ اوناك ةعيش -
 دمبأ ناك ةفينح وبأو « ةفينح وبأ اهسفن ةركفلاب ىدان مث « تقولا كلذ نابا
 ةعيشلا نأ هب ملسملا نمو . دعب اميف نييسابعلا وأ نييومآلا عم علضلا نع سانلا
 !ومجاه دق « ةلزتملا دئاقمب مدئاقع تطلتخا نيح ةصاخو « ةيلات روصع ىف
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 . 08 لال س . ةءيرعلاو ةديقعلا : رهيستداوج رظنأ (؟)



 تم اغلا بيو

 .؛ ةفيلح ىلأ ىلإ ةفينعلا مهتاجسه !ربجوو « ةنسلاو ةعامجا مرابتعاب ةئجرملا

 لهأ ةئجرم ب ةئجرملا اسثنت ملو « ىمألا لوأ اتالطإ اذه ثدحي مل نكلو

 لهأ ةئجرم نأ ظحالن نأ ىغبأيو . اهدئاسقع ىف ةعيشلا ضفانت يل

 نم نإ »نولوشب نوريخآلا ءالؤهو « ةئجرملا ةيقب نع ةفلاخلا مامت نوفاتخي ةنسلا

 «ةئسح كرشلا عم عفابال اكو . لمع ىأ لمع نإو ةنجلا لخد « قحلا ةدابش دبش

 بكر نإو « ًادبأ رانلا لدي ال هنإ اولاقو . ةيصعم ديحوتلا عم رضي ال كاذك
 بهذم نع مات فات: بهذم اذه . ,رئابكللرئابكلال معو ض/ارفلا كرتو مثاظعلا

 ةلاضراكفأ ىلإ ىبتنا مث «تادابعلا م ءادأ ىفرمألا لوأ لهاستلا هتباذ تناك :ةفينح ىلأ
 ةنسلالهأ ءايلع مواقو . ىالسإلا ملاعلا ء ءاجرأ نم ريدك ىف ًاريبك ًاداسفإ تدسفأ

 . ةفيلع هم واقم ريخالا بهذملا اذه

 سسأ عضو ُ ريبكلا لضفلا ب  اذ_ه باجي ل ةفيلح ىآل ناكو

 ؛مالسالا حور نع قئبنملا مثركفو نييلسملا ةراضح نع ربعم ربكأ 3 ىلوصالا سايقلا

 . نيل وصأ نم هذعب اوتأ نأ لوبسلا اذبم دبهو

 ىدب رتاملاروصنم ىفأ ىدحلا مامإ ىف ريثأتلا ريكأ رثأ دقف « ىالكلا هرثأ نع امأ
 ةديقع بحاص ىواحطلا رقعج ىأ مامإلا ىف رثأا؟ ( موو. ها ماع قوتملا (

 نب كلام وهو هقفلا ةمثأ نم قاثلا مامإلا ىلإ انلقتنا اذإو . ةروهشملا ىواحطلا
 اح . هنع قلي ًايمالك ايهذم ًاضأ ىرن ) مالؤو -ه لاو ماع قوتملا ) سنأ

 تناكو . تافصلا ثيداحأ ةياور عئمو « ةماح تافصلا ىف ملكتلا براح هن]
 فقؤو؛لغاشلا مبلغش ءاوتسالا ةلأسم تفاكو « تاقولخلاب هللا هيبشت ىفولغت ةببشملا
  ةبسنملا  نولوآلا أدب . ىداملا ءاوتسالا نوركني ء داصرملاب ةلزتمملا ممل
 نم نوملكتلا رهظ م ةلزاعملا ربظو ةصيششلا ىمألا لوأ مهعباتو « ىدوبي ريثأتب

 , 8351١ نس قرفلا يدادؤبلا رظنأ 0(



 . ةلوبج ةيفيكلاو مواعم ءاوتسالا د : ررقي سنأ نب كلأم فةوو :« فاسلا

 ى شاقنلا نع ىأني سنأ نب كلاف , ©02ةعدب هنع لاوسلاو بجاو هب نامبالاو

 نيذلا ةمسجبلا وأ ةسيبشلل راكن] وه ةلورجب ةيفيكلا نأب هلوق نكلو « ءاوتسالا

 نكي مل هنأب اودان نيذلا ةلزتمملل اضيأ راكنإو « ايدام مات اتابثإ ءاوتسالا اوتبثأ

 اميف الإ ملكتي ال هنأ نلعيو ةيلمعلا ةديقعلا ساسأ عضي كلام ناك « ءاوتسا ةمث

 قئتعا دقو . ىرعشألا نسحلا لأ روبظل ًاضيأ دبمب ناك هنكل و « لمع هتحت

 تقثينا دقف كلذ مغرو .عافد دشأ هنعاومفادوىرعشألا بهذملا دعب اميف ةيكلاملا

 كلام مساب ملكتت اهتأنلعت تناكو «ةيملاسلا ةيكلام ةقرف نم هيبشتلاو ميسجتلا ةركف
 1 . هنع اهدعبأ امو

 مامإلا ليلقي هدعي كانم ناكف : ةنسلا لهأ ةديقع كلام مامإلا كعب تتأو

 مل هت] لوقلا أطخلا نمو . ) مما. ده 4 ) ىعفاشلا سيردأ نب دمم ميظعلا

 مالكلا هرك ىمفاشلا نإ اقح . ةيدئاقعلا هتيحان ىف ةعاملاو ةنسلا لهأ بهذم لثمب

 نأ « قرفلا كرّتعم ىف وهو « هل دبال ناك ريبكلا مالسالا ملاع نكلو نيماكتملاو

 دعب قاثلا ملكتملاهنأ ىدادغبلاركذ لب . ةيأسلا هتديقعىلعابنم نيجراخلا مامأ في
 ىف ىلاثلاو عار ىلع درلاو ةوبنلا حيحصت ىف امههدحأ نيباتك هل نأو ةفينح نأ
 :00 ءاوهآلا لهأ ىلع درلا

 رصع ىف شيعي ىنبجلا دلاخ نب ديعم دي ىلع تربظ دق ردقلا ةلأسم تناك
 هنيعب ظحاب ناكو ٠ ةرصيلا ىف شيعي ىنبجلا دلاخ نب دبعم ناكو « امامت مدقتم
 بكترت ىصاحملا تأدب ًاعيمج سانلا قدلم ةرصبلا ىفو . ىالسإلا عمتجملا روطت
 ةيصعملا ىف نوالعتي سانلاو « فيلاكتلا ةماقإ ىف ًارايهتا ةمث ىأرو « ةيفخو ةيفالع
 نأ ديرب ناك هنإ . «ءفنأ مالاو ردق الد : ناعأف اذه ضداني_ ماقف ؛ ردقلاب

 )١( سجرفلابي قردلا : يدادؤإلا  551١سردصلا سقن (؟) 90١ ,



 ,ةيناثابسيفي نأو فيلاكتلا ةيعرش نع عفادي نأو رايتخالل بلاس ردقلا نأ ركدي

 ةحص نيئمؤملا صاخأ نم ةعاج ىأرو . راشتنا دشأ ههذم رشثنا ام ناعرسو

 دشأ هومواق ةباحصلا نكلو ابيلإ ىتأ نيح ةايدملا لمأ ضدب هب نمآو ؛ هلوق
 ةلم دعب جاجحلا هلدقو ثعشالانب| عم ىئبجلا دلاخ نب ديعم جرخ دقو . ةمراقملا

 «)هجام نبا هل جرخأ دقف هل ضرعت ىذلا فينعلا موجحلا نم مغرلابو « نينا

 ©0ءاطع نب لصاوو قشمدلا ناليغ امه نيملسملا ءالع نم نيملاع ىف ًاضيأ رثأ دقو

 لهأ بهذم نع ةجراخ « نيلسملا نم نوريثك ابقنتعاو نذإ ةيردقلا تأشن دقف

 . ةعامباو ةنسلا لهأ ابمواقو ؛ مدقلا ذنم ةعاجلاو ةئسلا

 بلاط ىلأ نب ىلع ىلإ دوعي امنإ مهبهذم دنس نأ ةعاملاو ةئسلا لهأ ىريو

 ديعولاو دعولا ةلأسم ىف جراوخلارظان هنأ نوركذيو « مهيملكتم لوأ هنورتتعيو

 هنع درو دقو رمع نب هللا دبعرظان مث « ةعاطتسالاو ةئيشملا ىف ةيردقلا رظانو
 رب نيعب املأ نم مويملكتم لوأ نأ نوركذي م.ردقلا هيفن ىف ىوجلا ديعم نم ٌأربت أ

 هلو نيدباعلا نيز ىلع نب ديز مث ةيردقلا لع درلا ىف ةلاسر هل نأو زيزعلا دبعني
 ناو رم نب كاملا دبع ىتفأ دقو : ىرهرلا مث ءيسشلا مث « ةيردقلا ىلع درلا ىف باتك
 . ةيردقلا ءامدي

 ةيردقلا ىلع درلا باتك هلو قداصلا دمع كب رفعت مامإلا ةفقبطلا هذه لبو

 ٠ ضفاورلا نم ةالغلا ىلع درلا ةلاسرو 5 جداوخلا ىلع درلا باتكو

( 

 هقفلا ملع نيب اونمج نيذلا هدعب نم هتذمالتو ىمفاششلا مث : ىدادنبلا لوقيو

 هل نأر مواعلا هذه ىف ةءاجلا عربأ حرس نب سابعلا ايأ تاذلاب ركذو 2 مالكلاو

 نسحلا وبأ مامالا ربظ مث . ةلدآلا ؤفاكتب نيلئا-قلا ىلع فوراجلا باتك ضقن

 . , ةيردقلا قواح ىف ًاجش راص ىذلا ١ ىرعشألا

 )١( ص قرفلا نيب قرألا ١١ ٠
 ص ردصلا سفن (؟) ٠٠١اء



 مسلا ساو اس

 بلاط3أ نيىلع اهأدب «قرفلا ةأشن ذنم ةيمسرلا هتلود ىنسلا بهذملل ناكنذإ
 ىأر دقو . ىرخأ ةيحان نم نييردقلا عمو ةيحان نم جراوخلا عم هتاشقانم ىف
 ىأرو ( خيبص نب هلأ دبع وهو# ردسقلا ف شقاني ربت رصع ف ًاروبشم ًايردقللع

 مو 3 هبأر قى ضوخلا نم ةديدغلا ةعدارلا هتقب رطب باطخلا نب ربع هعئم فيك

  ىملعلا هنيدم باب وهو أجل لب « عدرلا ىف ةيرمعلا ةقيرطلا هذه ىلعل نكي
 « نيعباتلاو ةياحصلا نم ةعاملاو ةنسلا ءايلع هعباتو « نسحأ ىه ىتلاب لدجلا ىلإ
 . هتسردهو ىمعفاشلا مث“ هتسردمو هسفن هفينح ىلأ لاثمأ نمو

 ةعباتمو ةيردقلل بلاط ىنأ نب ىلع ةشقانمل روصلا لمجأ نم ةروص ماهو
 بلاط ىنأ نب ىلع ىلإ ردقلا نع لئاس قأ دقف . قيقر رعش ىف هل ىفاشلا
 : هل لاقو

 عدتشي لف « هيف شمت ال قيقد قيرط : لاقف ءردقلا نع ىقريخأ نينمؤملا ريمأ ا

 ؟ ردقلا نع ىف ربخأ نينمؤملا ريمأ اب: ددر لب لع ءاسلا

 : ىرخأ ةرم لأسو ًاضيأ لجرلا عدتقي ملف « هيف ضخت ال قيمع رحب .لاقف
 :لوقي لجرلا داعف . هشفتال هلل فخ رس : لاقف ؟ ردقلا نع ىنربخأ نينمؤملا ريمأاب
 ميوأ « ءاشاكقاخ هللا نإ لئاساب :ىلع ءلاقف .ردقلا نع ىنربخأ نينمؤملا ريمأ اي
 ءاشياك: لاقف ؟ءاشإ ايوأ تش جةمايقلا موي كثعبب هللا نإ :لاق. ءاش كلاقف ؟ تش

 هتئيشم عم تألق نإف ؛ هتئيشمنردوأ هتئيشم قوفوأ هللا عم ة ةئيغم كل لئاساي:لاقف

 قوف تلق نإ و . هتئيشم نع تينغتسا هتئيشم نود تاق نإو « هعم ةكرشلا تيعدا

 : لاقف ؟ ةيفاعلا هللا لأست تسسلأ : لاق مث « هتئيشم ىلع ةبلاذ كتئيشم تناك هتئيشم
 ؟ هب كالتبا كريغ ءالب وأ « هب كالتبا ءالب نمأ ؟ ةيفاعلا لأست اذأف : لاقف . معن
 لمعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لوقت تسلأ : لاقف . هب ىنالتبا ءالب نم لاق
 كيلع امم ىيلع نينم قااريمأ ايال : لاقف ؟ اهريسفت فرعت : لاق« لب :لاق «؟ ميظعلا

 هللاب الإ هتيصعم يلع الو هللا ةعاط ىلع هل ةردق ال ديعلا نإ هريسفت : : لاق“ . هللأ



 سا "ا نس

 لقعأ ءاودلا هئمو ءادلا هئم ؛ ىراديو مقسإ هللأ نأ : لئاس أن لجو زغ

 اوذخو ممل كيخأ ىلإ اوموق « السم ترصالأ : هل لاقف « تاقع لاقق . هللا نع

 هبرضأ لازأ الو هقئعي تذخال ردقلا لهأ نمالجر تدجو ول : ىلع لاق مثث . هديب

 .٠ «1)ةمآلا هذه دو مهنإف 2( ةقرع رسكأ قى

 نمو « ىلع نم وه ةياردلا ةيحان نف « كال لمتح ريغ عئارلا صنلا اذهو

 بيبح نب ساقلاو  هدانساب هريسفت ىف بيبح نب مساقلا هدروأ ةياورلا ةيحان

 . قيملا حويش نمو ناسأرخ ىرسفم ربشأ ىروباسينلا ل نس نسحلا وه

 ! ًارعش ددريف بلاط ىلأ نب ىلع ىعفاشلا عبات دقو

 نكي مل أشت مل نإ تْئْش امو أشأ مل فرإو ناك تش ام

 نسملاو ىتفلا ىرحي معلا ىفف 2 تيلع ام ىلع دالبلا تقلخ

 نمت مل اذو تنعأ اذهو  تلذش اذهو تنم اذ ىلع

 نسح |أذ.مهو حيبق اذ-مو ىقش اذهو ديعس اذهف

 م ار ةدس قوتملا /( روبشملا هيقفلا ىسيرملا رشبأ داصرملاب ىعفاشلا فقوو

 وه اك مالك ملاع ىمفاشلاف ؛ ىردق هنأ رشب نلعأ نيح ةفينع ةرظانم هرظانو

 ٠ لوصأو هَقِف ملاع

 هباتك ىف ىعفاشلا نع بدك نم مثأ وهو - ىزارلا نيدلا رخفو «ررق دقو

 جتنتسو . تاذلل ةرياغم تسيل اهتأ تافصلا ىف ىزب ناك ىعفاششلا نأ  بقانملا
 فلح نم نإ : لوقي ىعفاسثلا نأ ىور دقف ... نيولا ىف ىعفاشلا ىوتف نم اذه

 هّللأ قعد هرودقم هّلنأ ةردقب وأ همولعم هللأ ملعب دارأ نإ 3 هللا قح وأ هللأ ملعب

 )١( ه8 س ريصبتلا - ىنييارفسالا رظنأ «



 هك ا

 نإو . هللا ريب فلح اذه نآل ةرافكلا بجوي ال اذبف « دابعلا لع بجو أم
 نأ » اذه نم ىزارلا جتنتسيو ةرافكلا بجوي اذهف هللا تافصب فلخأ هب دارأ
 ريغب فلخلا نأ معز امل «هنآل هتاذل ارايغأ تسيل  ىعفاشلا دنع # هللا تافص
 اليلد اذه ناك « ةرافكلا بجوي هللاب فلحلا نأ معزو « ةرافكلا بجوي ال هللا
 . هتاذل ًارايغأ تسيل لجو رع هللا تافص نأ دقتعي هنأ ىلع

 ؛ هريشو هريخ ءاضقلاب نمؤياك « قولخم ريغ نآرقلا نأب نمؤي ىعفاششلا نأ اك
 باتك ىمفاشال بسندقو .صقتبو ديزي ناميإلا نأو « لمعو قيدصت ناميإلا نأو
 باتتكلا بواسأو .ًاضيأ ءربكألا هقفلا » ممالا سفن لمحو هفينح ىأ باتك طم لع
 نيدلار خف رصعبواسأ هيف حضتيلب مالا ىفو ةلاسرلاف ف رعناج ىعفاشلا ىلإ تال
 جاتحيو . هلوصأ ىف ىعفاشلا ءازآ نم ريثك ىلإ تمن قازآ تناك نإو ؛ ىزارلا
 نيكاألا هقفلا جاتحي اك . ةضيفتسم ةسارد ىلإ ىعفاشل برسفملا ردكالا هقفلا
 . مالا سفن ىلإ هفينح ىنأل بوسنملا

 سايقلا عضو دقو « لوصآلا ىف ريكالا مالسالا فرسليف ىعفاشلا ناكو
 . ءاعمج ةيئاسنإلا ىلع لضفلا ريكأ اذهب هل ناكو ةلماكلا هتروص ىف ىلوصألا

 ءابلع ديسناكو « اذه انرصع ىتح مالسالا حور نع ربعم قدصأ ىعفاشلا نأك
 ىرعشالا نسحلا ابأ انمام] هدعب ًاعيمج ةمثألا ديم هجاتن ناكو ٠ عفادم الب نيملسملا
 تداس ا ىبقفلا ىعفاشلا بهذملا داس دقو ( م وانو س ه4 ماع قوتملا )
 , اذه انموي َقَح ىالسالا ملاعلا ةيرعشألا ةديقعلا

 دقو ( م 0 سه 4 ماع ىفوثملا ) لينح نب دمحأ عبارلا مامإلا ىرن مث »د
 « ىمالك بهذم لجرلل نكي, مل هنأ اوتبأي نأ قرفلا ىخرؤم نه ند ريثك لواح
 .ةعامجاو ةنسلا ةرصنل هضوخ ناك نإو قح مالكلا ىف ضاخ نم لك هرك هنأو
 ديهشأ ركذن نأ فسعلا نم نإ نكلو « اذه تبثت رابخا ةقيقح تدجو دقو
 هفرعي مل انابث هفقوم ىلع بلح نب دمحأ تبث دقل . ىالكلا هبهذم نآرفلا قاخ ةنح
 ةمالا ريغل لينح نبا ريغ ولو . قول ريغ نآرقلا نأ ناعي وهو لبق نم يدا
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 نآرقلا نلخ ف دواد نب دمحأو مصتمملا شقاني وهو هتنع رابخأب خييراتلا
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 . ©0 هليوأت ريغ ىلع هولوأتو نآرقلا هباشتم نم هيف اوكش اهيف ةيمبجلاو ةقدانرلا

 فلسلا دئاقع بتك نم انيلإ لصوأم مدقأ نم ةلاسرلا هذه رددحت و

 .٠ نيمدقتملا

 نم ةرثف نامز لك ىف لعج ىنلا هلل دا ١ هلوقب هتديقع لينح نب دمحأ أديب

 ىلع مونم نوربصيو ء ىدملا ىلإ لض نم نوعدب ملعلا لهأ نم اياقب « لسرلا

 ليتق نم مف . ىمعلا لهأ هللا رونب نورصييو « قوملا هللا باتكب نويح « ىذآلا

 « سانلا ىلع ممرثأ نسحأ اف ( هوده دق هئات لاثمت نم كو « هويحأ دق سيلب ال

 «نيلطملا لاطي]و نيلاضلا في رحت هللا باتك نع نوفني . مييلع سانلا رثأ حبقأو

 نوفلتخم مهنإ « ةئتفلا لاقع اوقلطأو ةعدبلا ةيولأ اودقع نيذلا « نيلهاجلا ليوأتو

 قو هللافو هللا لع نولوقي «باتكلا ةئرافملع نوح «باتكلل نوفلاخم « باتكلاف

 امب « سانلا لابج نوعدخيو مالكلا نم هباشتملاب نوملكتي « لع ريخب هللا باتك

 . 20 مييلع نوببشي

 لواحت مث امم نحتما ىلا هتنحم ىلإ ةرقفلا هذه ردص ىف ريشب ليتح نبا نإ

 « ةنئسلاو باتكلا لع وه ملعلاو « باتكلاب باتكلا ليوأت وهو « هجبنم نيني نأ
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 . ديقألاريغلقعلاب و ىومللاب باتكلا لوأتي نأألءعمسلا هقيرطو

 نآرقلا نأ نم هيلإ اويهذ اميف ةقدانزلا باتكلا باوبأ لوأ ىف شقاني مث
 « نآرقلا هباشتم نم تايأل عراب ليلحت لالخ معزلا اذه تفابت نيبيو . ضقانتم
 امدختسم « اعضوم اعضوم اهعبتتيو « ةقدانرلا اهلوانت ىتلا عضاوملا سفن فو

 ةقدانرلا درف « 21 ءاملعلا اهماعي رطاوخو ةريدك هوجوو ه ماعلاو صاخلا ةركف
 «عوضوملا اذه ىف ةيباشتملا تايألا دروأو « مثدواج لادبإو رانلا لهأ.باذع ىف
 انل مدقيو «٠ ناسنإلا قاخ نع ملكت مث . ابضقانت مدع مات حوضو ىف نيبو

 « بذال نيط نم » ىلاعت هلوق مث « بارت نم مقلخو ١ : تايآلا ًاعئار اليلحت
 لاصاص نم » هلوق مث ء نونسم أح نم » : هلوق مث م ةلالس نم « : هلوق مث
 . ,راخفلاك

 ضقني ةسبالم اذه اولاقو  ةقدانرلا ىأ  اوكش » لبنح نب دمحأ لوقي
 ةنيط نم مه« بارُث نه ءدب لوأ هللا هقلخ:مدآ قاخ ءدب اذه :لوقن ...اضعب هضعب
 « ثييخو بيط هتيرذ كإذكف « ةخبسو ةبيط ةنيط نم ءاضيبو ءادوسو ءارخح

 « « نيط نم » هلوق كلذف ًائيط راس بارتلا كلذ "لب مث . ضيبأو رمحأو دومنأ
 نم ةلالسس نم» مث« ًاقصال ىنعي ابزال ًائيط راص ضعبب هضعب نيطلا قصا الذ
 ءانونسمأمح راصف نتن مث عباصألا نيب نم لسنا رصع اذإنيطلا لثم : لوقي «نيط
 ةاصاص هل راسص ىأ : لوقي . راخفلا6 الاصاص راص فج (/ف « اهلا نم قاخف
 1 . راخفلا ىودك ىود هل « راجفلا ةاصلصك

 قلخ ءدب اذسبف , نيبم ءام نم ةلالس نم ه هلوق امأو . مدآ قلخ تايب اذبف

 امدختسمع راب راسأب اهضقنيو «ةقدانرل!تاضارتعا عبتتي لبتح نب دمحأ ذخأ

 ؟ ١ س هيفا ودصملا )١(



 مهنأ ىرفةيمهجلاو مهجلا ةشقانم ىلإ لقتني مث . صوصخلاو مومعلا ة ركف تاق اك
 هءارآ عضي مث « مارال ضرعيو « ثيدحلاو نآرقلا نم هاشتاا ىلإ سانلا اوعد
 لقعلا نال « ءايشالاك ال ءىتث هنأ ةيموجلا ىعدب اي الو . ءىث هللاف : ةيفسافلا وه
 .ائيش نوتبثيال ةانن مبف «قالطالا ىلع ءىثال وه ءايشالا6 ال اعيش نأ ررقي هسفن
 يال « ملكتي هللاو « ةفصب فرعيال الوبج » قلخلا اذه ريدم نوكي فيك م
 حراوجلاوو ةحرامي الإ نوكيال مالكلا نآل , ملكي ملو ملكتي مل » ةيمهجلا بهذي
 دشأ نم مهنا نظي مهلوق لهاجلا عمج اذإ د دمحأ مامإلا ىريو . « ةيفنم هللا نع
 . «رفكو ةلالض ىلإ موق دوعب امي) ممأ معي الو هل |مظمت سانلا

 ( ايبرع انآرق هانلعج انإ ) ةيآلا ليوأت أطِخملا نمو « « قواخم ريغ نآرقلاو و
 هبامثتملا مالكلانمةءاك ىعدا ١ ىمهجلا نأليتح نبا ىرب . قولخلا وه لوعجنا نأب
 نيذلاو تابآلاو . ءابليوأت ىف ةئتفلا ىغتبيو « ابلينت ىف دحلي نأ دارأ نم اهب جنحي
 «لعجو انه : اثانإ نمحرلا داع مم نيذلا هكئالملا اوادج ومو ,نيضع نآرقلا اواعج

 . انه لعج ىنعف , مهناذآ ىف مبعباصأ نواعج و ةيآلا اعدها وشف « لعف ىنعم ىلع
 اننأ . قلش ريغ ىنعمو قاخسىنعم  نيينعم ىلع درتف هلل ةبسنلاب « لعج هامأ . لمف
 ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دما : ةيآلاف تابآلا نم لوآلا ىنعملا دهاوش
 عمسلا ملل ءجو م هللا لاقو . دونلاو تالظظلا قلخو ىنعي « دونلاو تالظلا لعجو
 لوقك -قلخ ريغ ىنعم امأو . حلا ...راصبالاو عمسلا مل قلخو ىأ ,راصيألاو
 هلوقو . ةيئاسو ةريم نم قلخام ىتعبال . « ةيئاساالو ةريح نم هللا لعجام , هللا

 قاخ نآل « امامإ سانا كقلاخ ىنإ ىنعيال ءامامإ سانلل كلعاج ىنإ  ميهاربإل
 ميهاربالاقو . ءانمآ دليلا اذه لعجا برد ميهاربا لاقو . كلذ لبق مدقت مهاربأ

 هيرب » , ةيآلاو . ةالصلا ميقم ىقلخا اقالطإ ىنعي الو , ةالصأأ ميقم ىلعجا بر» ٠

 دوؤأ دقو . نآرقلا ىف نيثك اذه لثمو .« ةرخنألا ىف اظح مهل لحال نأ هللا
 , ,ةردان ةيرقبسبع ىف اقواخم سيل نآرقلا نأ تيثت ىتلا ةريثكلا تايألا لبتح نبا
 تاموبفم نم قامملا ءارو امو «ةقيمعلا هيئامو لب طقف نآرقلا رهاظبال ةطاحاو
 . تالالدو
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 ؛ نييثعم ىلع ىتأت اهنإف « لعج م لاق اذإ هللا نأب لوقلا ىلإ لينح نبا ىبتنيو
 . « لعف نذإ نآرَقلاف » لعف لب قاخ ريغ ىنعمو « قاخ ىنعم

 انتآرق هانلعج انإ » هللا لاق اءلذ : صوصنلا قدأ نم صن ىف ليثح نبا لوقي

 ىنعم ريغ هللا لاعفأ نم العف هلعف ىنعم ىلع « العج هلعج ؛ ايبرع هلعج لوقي « ايبرع
 لاقو ٠ « نولقعت ملعل ايبرع انآرق هانلعج انإ ١» فرخواا ةروس ىف لاثو . قاخ

 الف «كناسلب هانرسي امنِإف » لاقو ؛ « نيبم قرع ناسلب نيرذنملا نم نوكستل »
 نم العف كلذ ناك « سو هيلع هللا ىلص هيبن ناسلب هرسيو ايبرع نآرقلا هللا لعج
 : هانعم اومعز اك سيلو « انيبم ايبرع هب نآرقلا لعج ىلاعتو كرابت هللا لامفأ
 , 29 هاده هللا دارأ نأ نايب اذه : ىنعي هانيب لوقو . برعلا ناساب هانلزنأ

 ملا مم دعك ياآرقلا

 جينملا عم بهذن الف « ىآرقلا قاطنلا زواجتن الأ ىري ركفم نم أدبم اذهو

 وهنآرقلا له «ةلأسملا عضي ىذلا ةلزتعملا جينم كش الب دصقي وهو ةيمبجلا ىلدجلا
 نأ درقيو ىلاغملا هيزنتلا ف هقطنم عم بهذي ىمهجلا نإ ؟ هللا ريغ وأ هللا
 . هللا ريغ نآرقلا

 نآرقلا نإ : نآرقلا ىف لقي ل هؤانث لج هللا نأ ىري ليثح نب دمحأ نكلو
 ء انلقف « هب هللأ هامس ساب هانيمس اذلف , ىالك وه لاقو ىريغ لقي ملو « انأ
 . هللأ مالك

 قلخلاهل الأ , : لاق لب « قاخلاو لوقلا نيب وسي ملو« ًاقلخ همالك هللا مسي لو

 وهو . رمآلاو , هللا ركذ مث . قولخم ءىث لك «قللا هلو تحت عضوف ءىمآلاو

 «نيرذنم انك انإ ةكرابم ةليل ىف هانلزنأ ان] :  هللا لوقي « هلوق وه هرمأف ؛ لوقلا

 )١( ص هش ردسملا ١؟,
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 هلل» لاقو « اندشع نم رمأ وه ١ نآرقلا نع لاق مث « يكح رمأ لك قرفي اهف
 هللاف « قالا دم, نمو قللا لبق نم لوقلا هلل : لوقب . ءدعب نمو لبق نم رمألا

 تح ١ لاق و« كيلإ هلزنأ هللا رمأ كلذ م لاقو .هقلخ ريغ هلوقو « رمأيوقلخم نذإ

 . (7ءرونتلا رافو انرمأ ءاج اذإ

 : « هللا ىحو نآرقلاو د

 ركذيف « نآرقلل رخآ امسإو ريسفت نآرقلا ىف دحي نأ لبتح نبا لواحي مث
 « ىوحلا نع قطني امو « ىوغ امو ميحاص لض ام « ىوه اذإ مجنلاو ه ةيألا

 ييطاسأ هنإو ءرعش نآرقلا نإ : تلاق اشرق نأ ىريو « ىحوب ىحو الإ وه نإ

 «هريغ نم هيلعت و هسفن ءاقلت نم هل وقت أدع نإو ؛ مالحأ ثاغضأ هنإو « نيلوأآلا

 ؛ ىوه اذإ مجتلاو » لاقف ؛ لزن اذإ نآرقلا ىدي  ىره اذإ مجنلاب هللا مسفأف

 نإ لوقي . « ىوهلا نع قطني امو « ىوغ امو دمحم ىأ  ميحاص لض ام
 ىحو الإ ) نآرقلا ىنعي ءوه نإ » لاقف هسفن ءاقلت نم نآرقلا اذه لقي مل ًادمع
 ىحو الإ وه نإ ٠ هلوقل ىحولا ريغ ايش نآرقلا نوكي نأ هللا لطبأف ( ىحوي

 ديدشروهو  ملسو هيلع هللا ىلص ادم ليربج ملعىنعي « هيلع ء لوقي مث ء ىحوي
 ىمسف « ( ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأف ) هلوق ىلإ « ىوتساف ةرم وذ « ىوقلا

 . ( ًاقلخ همسي 0 آيحو نآرقلا

 « ءىث نآرقلا »

 : انلقف  ءىث وه نآرقلا نع انوربخأ : لاقف س رخآ آرمأ مهلا ىعديو ظ

 ءايشألا نم نآرقلا نوكي ال ملف ءىث لك قلاخ هللا نإ : لاف . ءىث وه معن

 مس مل هللا نإ « ةعراب ةباجإ لينح نبا بيحيو » ءىث هنأ متررقأ دقو « ةقراحلا
 انلوق امنإ , ةبألا درويو «لوققب ناك هل ىذلا ءىث ىمس امنإ « ًاًيش نآرقلا ىف همالك

 . ىف ردصملا سأأ قلل

 )١( سردصلاإ نشا #255 ,
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 اه] ١ ىرخأ ةيأ ىو « هلوقي ناك ىذلا ءىثلا امنإ « هلوق وه سيل ءىثلاف « ءىثأ
 . هرمأي ناك ىذلا ءىثلا امن] هرمأ سيل ءىثلاف « ًائيش دارأ اذإ د لاق مث « هرمأ
 ءايشألا عم همالك ىنعي ال هنأ تالالدلاو مال ءآلا نمو ه لينح نب دمحأ لوقي

 تقأ دقو « اهير رمأب ءىث لك رمدت » داع ىلع ابلسرأ ىلا جرلل هللا لاق « ةقوالا

 لاق اذإ كلذكف « ءىث لك رمد: م لاق دقو « اهرمدت مل ءايسشأ لع حجبرلا كلت

 لاقو . ةقواخنا ءايشآلا عم همالكالو هملع الو هسفن ىنعي ال « ءىث لك قلاخ

 كلذكو . هتؤت ملو ًائيش ناملس كلم ناك دقو « ءىث لك نم تيتوأو ه أم ةكلمل

 ىسومل هللا لاقو . ةقوالا ءايشألا عم همالك ىنعب ال ءءىث لك قلاخ »لاق ذإ

 ىةمحر لا هسفن لع ميد بتك » لاقو , هسفن هللا عرذحي د و « سفنل كتعنطصاو د

 «توملا ةقئاذ سفن لك » لاق مث ء كسفن ىف ام لعأ الو ىسفن ىف ام ملعت » : لاقو

 دقو « توملا قوذت ىتلا سفنألا عم هسفن ىنعي ال هنأ هللا نع لقع نم فرع دقف ش

 الو هبلعالو هسفن ىتعبال « ءىث لكق لاهم لاق نإ كل ذكف .هسفن لجو رع هللا ركذ
 دجيل تايبألا ضرعتسي لبنح نبا مامإلا ذخأ مث . 200 ةقوذخلا ءايشالا عم همالك

 . دحي ملف ١ قوام هنأب هللا مالكل ًاريسفت

 ةيآلا ىهو قولخع نآرقلا نأ ىف ةلداعملا اهيلع دنتسي ىلا ةيآلا دروأ مث
 ثدح نآرقلا نإ » ةيمبجلاوأ ةلوتعملا لوقيو « ثدحت مهر نمركذنم ميتأيام د

 لوسرلا ركذو « لوسرلاركذ هنأ ء« ثدحماركذلا ١ رسفي انهو « قول ثدحم لكو

 هللا ركذلو ١ ثددحلا هبيلع ىرحي الف درو اذإ هللا ركذ امأ « ثدحلا هيلع ىرحب
 نم ركذ نم مييتأي ام » ةيآلا ىف لوسرلا ركذ ايل «كرابم ركذ اذهو « ربكأ

 «ىركذلا تعفن نإ ركذف» وأ : نينمؤملا عفنت ىركذلا ناف ركذ م وأ « ثدح مهيد

 .ثدحلا مما مهيلع ىرج ؛ركذلا مسا ىف اوعمتجا اماف . ءركذم تنأ امن ركذف د |

 .. ثدحلاب ىلوأ ناك وأ قللا مسا هيلع عقو درفنا اذإ سو هيلع هللا لص ىنلا ركذو

 .5؟4 ص: ردصملا سفن )١(



0 1-1 

 نم ةلالد اندجوف . ثكدح الو قاخ مسا هيلع عقي ملو درفنا اذإ هللا ركذ نم
 « سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ء ثدحم موبر نم ركذ نم مهينأي ام » ىلاعت هللا لوق
 امدع كلذ ناك هللا هماع املف , هللا هماعف ماعي ال نا ماسو هيلع هللأ ىلص ىنلا نآل

 . ماسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 لد# هللا باتك ىف ةيآاودجو مهن اهلوق ىف ةيمهجلا لبنح نبأ دمحأ شقانيو
 « هتيلكو هللا لوسر مجرم نب ىسيع حيسسملا امن] » هللا لوق ىهو قو نآرقلا نأ ىلع
 . قواذع ىسيعو

 نإ . نآرسقلا لع ىرحت ال ظاننلأ هيلع ىرجت ىسيع نإ : لبنح نبادديو
 بطاغ وهو ؛برشيو لكأي « البكو امالغو ًاييصو الفطو ادولوم هيمسي نآرقلا

 حون ةيرذ نم وهو « ديعولاو دعولاو باطخلا مسا هيلع ىرجيو « ىهنلاو رمآلاب .
 لقي لف « ىسيع ىف لوقن امن أرقلا ىف لوقت نأ انل لحيالو » . ميهاربا ةيرذ نمو
 حييسلا امن] » هؤانث لج هلوق ىف ىنمملا نكلو . ىسيع ىف لاق ام نآرقلا ىف هللا
 ميره ىلإ اهاقلأ لا ىه ةملكلاف « ميرم ىلع اهاقلأ هتلكو هللا لوسر ميرم نباىسيع
 .ناك نكب نكلو . « نك ه وه ىسيع سيل و ؛ نكب ىسيع ناكف « نك ه هل لأق نيح
 ىراصتلا بذ 5و » ليثح نب لوقب ٠ امواذغ نكلا سيلو « لوق هللأ نم نكلاف

 الإ هتيلكو هللا حور ىسيع اولاق ةيمبجلا نأ كلذو « ىسيع رمأ ىف هللا ىلع ةيمهجلاو
 نم هللا ةللكو «هللا تاذ نم هللا حور ىسيع : ىراصتلا تلاقو ةقواخم ةملكلا نأ
 ناك ةملكلاب ىميع نإ نمت انلقو . بولا اذه نم ةقرخلا نإ : لاقي م هللا تاذ
 هرمأ نم -لوقب , هم حورو ٠ :ىلاعت هللا لوق امأو .ةملكلا وه ىسيع سيلد
 .ءانم اعيمج ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام مكل رخسو ه هلوقك « هيف حورلا نأ
 هللا اهقلخ « هللا ةملكب حور اهنأ هاثعم امنإ هللا حمد رسشيو ٠ هرمأ نم لوقي
 ْ . © هللا ضرأو هللا ءامحو تا ديع : لاقي 5
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 : ضرالاو ثتاومسلا قلخو نآرقلا

 ىف وأ « ءامسلا ىف نوكي نأ ولخي ال نآرقلا و « تاومسلاو ضرألا هللا قاخ
 تاومسلا ىلع رسصتقب ال هعمجأب نوكلا نأ ليثح نبأ ىدريق 04 قول# وهف ضرألا

 ىسركلا : ىرخألا ةينوكسلا تادوجوملا عبسلا تاومسلا قوف نإف « ضرالاو
 عم اهامج لو هللا اهمسي مل ةريثك ءايشأو بجحلاو ظوفحلا حوللاو شرعلاو
 . امهنيب امو ضراألاو تاومسلا طقف ددحت ةبألا امتإو . ةقواخلا ءايشألا

 الإ اموليد امو تاومسلا انقلخ امو» : هللأ لوقي ةقباسلا ةجحلا ىلإ ةفاضإلابو

 سيلو « هلوق قلاو «ضرالاو تاومسلا هب قلخ ىذلا وه قحلاف . « قحلاب
 . © اقولخم هلوق

 « نآرقلا قلش تايثإ ىف اهروغ كاردإ عطتست مل ثيداحأ ىلع ةلذتعملا دنتستو
 « هبحاص قأيف ء بحاشلا باشلا ةروص ىف ءىحجي نآرقلا نإ ١ ثيدحلا نوركذيف
 كرامن تأمظأ ىذلا نآرقلا انأ : لوقيف « تنأ نم , لوقيف « ىنفرعت له : لوقيف
 مهنأ ليتح نب دمحأ ىريو . «براي» , لوقيف ؛ هللا هب قأيف : لاق .كليل تربسأو
 «دحأ هللاوه لق أرق نم ىأ ىنعم الإ ءىحب ال نآرقلا : ثيدحلا ةقيقح اوكردي مل
 نال اهبءاوثث ءىحيب لب « ةيآالا هئيجت ال , دحأ هللا وه لق أرقي نف ؛ اذكو اذك هلف
 الو ءىمي ال هللا مالكو نآرقلا باوث ءىجيو « بداي . لوقتف نآرقلا أرقن

 « نآرقلا باوث ءىحي نأ ؛ ءىحي نآرقلا نأ ىنعم امنإ و . لاح ىلإ لاح نم ديغتي
 , © براي لوقيف

 : يو لا

 ةارتعملا دنتستو « ةيؤرلا راكذ] ةيموجلا وأ ةلرتعملا ىلع ليثح نب دمحأ ركشي

 3 ما . ص ردصملا سفن 4

 ٌ؟ ص ردصلا سفن (؟)



 ب 2 فوصوم دود هيلإ روظاملا نأ » ىلإ - ليثح نإ دحأ ىأر ىف هت

 ىلإو هللا باوث ىلإ رظنلاب « ةرظان اهير ىلإ « نورسفي مهنأو » هلعفب ءايشألا ىرت

 ادم فيك كير ىلإ رت م » ةبآلا قف نآرقلا نم الوأت نود و . هتردقو هلعف

 , ىدملا نكلو .مهمد اوري ل مهنإف » ( كي ىلإ رت ملأ ) لاق نيح هنإ اولانق « لظلا
 . كير لعف ىلإ رث ملأ

 ةحيرص ةبآلا نكلو « هنوري دابعلا لذي مل هللا لعف نإ : لبنح نب دمحأ دريو
 امل نأ دبالف « راصبألا ردت ال م ةبألا ىلع ةلزتعملا دانتسا امأ . هللا ةيؤر اهتأ ىف
 دقو » : لاف عمسلا ىلإ أل امئإو ىندملا اذهب لينح نب دمحأ حرصي ملو .رخآ ىنعم

 .ذ] » لاقف ( راصبألا كردتال ) هللا لوق ىنعم فرعي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نك
 لوأ اميبأف «ىرأ ناد لقي ملو «ىنارت نل » ىمومل هللا لاقو .« ميد نورتس

 ىمبجلا لوق مأ ٠ مكبر نورثس مكنإ لاق نيح سو هيلع هللا ىلص ىنلا : عبتي نأ

 ىنسحلا اونسحأ نيذلل » ةيآلا لوسرلا ريسفت دروي مث ؟ !مكير نورت ال لاق نيح
 . هللا هجو ىلإ رظنلا هنأ ثيدحلاب ع ةدايزو

 نبا دمحأ دروي مث . اغلاب ًاريثأت دعب ايف ةيفوصلا ىف ةرايزلا ثيدح رثأ دقو
 هللا نإ « ةئجلا لهأ اب : دانم ىدان ةنجلا ىف ةنجلا لهأ رقتسا اذإ ١ ثيدح لبنح

 باجحلا ةيآ ركذي م“ . مهل للجتيف باجحلا فيشكيف : لاق ةرايزلا ىف مكل نذأ دق

 باجملا فشك مزاتسي ضعبلا باجحو » نوبوجحمل دموي ميد بع عمبنإ الك

 . بجحلا ةركفب اضيأ ةيفوصلا ذخأ دقو . ةيقرلا وه باجحلا فشكو « ضعبلل

 : رنا م دعك

 هللا نأ ىلإ ةلزتمملا تيهذ دقف . مالكلا راكنإ ىف ةلزتعملا لبنح نبا شقاني انهو

 نآل كلذ . هممسأو انوص قاخو « هللا نع رسسف ائيش نوك امنإ« ملكتي ملو ملكي مل

 ةضحاد ةجح ليثح نبأ عضل انهو .نيتنشو ناسلو فوج نمالإ نوكي ال مالكلا

 :لوقيو. كب رانأ ق] ىموماي, : لوقي ذإ .هللا ريغ نركملا نوكي نأ زوي لهو



 مع عراة دس

 معز نف كبر انأ قلو . ىركذل ةالصلا مقأو .قديعأف انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىننإ

 ركذ ا( رمآلا ناك ول هنإ لح نبا ررقيو-. ! ! ةيبوبرلا ىعدا دقف كلذ ريغ

  نيملاعلا بر هللا نإ ىموم اي : لوقي نأ ىغبلي ناك نوكملا كلذ نإف « ةلزتعملا

 سيل هنأ ىف ةحضاو تايألاو « نيملاعلا بر هللا انأ فإ » : لوقب نأ زوجي الو

 ىسوم ءاج املو » « ملكت ىموم هللا ملكو » ملكتملا هسفن وه هللا ام]و نوكم ةمث

 ثيادح م «ءىالكبو ىقالاسرب سانلا ىلع كتينطصا نإ ١» و « هبر هيلكو انتاقيمل

 . ٠ نامجرت هنيبو هنيب سيل هبر هبلكيس الإ دحأ مكذم ام ه هللا لوسر

 تاومسلا لاق هللا نإف , ًأطخ اذبف حراوجب مالكلا نوكي نأ دبال هنأ امأ

 فوج ضرآلاو تاومسلا لهف «نيعئاط انيتأ اتلاَق اهركوأ اعءوط ايتئإ »ه ضرألاو

 اهارثأءنحبسي لابجلا دواد عم انرتخسو ه هللا لاقو !؟ تاودأو ناتفشو ناسلو

 فيك ماكت كإذكو ءاش فيك ابقطنأ هللا نإ ؟ نيتفشو ناسلو مفو فو< تحبس

 . تالآو حراوج نودب ءاش

 « هللا نود نم ديعت ىلا مانصألاب هللا نوهبشي مهنأ لبتح نب ىدي , ًاريخأو

 ةلزتعملا تلاق اذإو . ناكم ىلا ناكم نم لوزت الو كرحتت الو ملكت ال مانصألاف

 ميهذم ى مْ ١ قواخم ميمالك نإذ رشبلاب هوبمش دقف , قواخم همالكو لكتب هثإ د

 نولكتيال مدآ ونب كلذكو .لكتلا قلخ ىقح لكتب ال تاقآلا نم تقو ىف ناك دق

 لهأ اوسل نذإ ةلزتعملاف « ء هبيشلاو رفك نيب متعمج دقو . امالك مهل قلخ ىتح

 هللا نإ لوقت » ! هتديقع ذئنيح لبنح نبا عضيو . قلطملا هييشنلا 0 لب « هيزتتلا

 هنإ لوقن الو ءامالك قل ىتح ملكتي الو ناك هنإ :لوقن الو اذإ اءلكتم لزب مل

 «ةردق هسفنل قلخ تح ةردق الو ناك هنإ لوقن الو , اءلع قلخ ىتح ملعي ال ناك دق

 الو ناك هنإ لوقن الو «ًارون هسفنل قلخ ىتح هل رؤن الو ناك هنإ : لوقن الو

 نأب لوقلا نأ, ضرتعت لينح نبا دنع ةيمبجلاو . ةمظع هسفنل قلخ ىتح هل ةمظع

 لوقلاو ( ةيلزآلا تافصلا تابثإ ىأ ) هتمظعو هللاو « هتردقو هللاو « هرونو هللا

 درو ٠ ميتاقإلاب ىراصنلا لوق يهاضب « هرونو لزي ماو هتردقو لذي مل هللا نأب



 لري ملو هتردقو لذي مل هللا نإ ادبأ لوقت ال ةعاماو ةئسلا لهأ نأب ليثح نبا
 ,ردق فيك الو ردق ىتهال « هرونو هتردش لزب مل لوقت نكسلو ؛« هرونو
 لزب مل هللا نإ انلق اذإ , نكللو . ءىث الو ناك دق هلل نأ ىف ةللعملا عم قفتيو

 لاثم ليثح نبأ ىطعيو ,؟ هتافص عيمجي ادحاو فصن اهنإ سيلأ « ابلك هتافصب ٠
 ثيعلو ( دحاو ءىث ابساو صوخو فعسو فيلو بركو عذج اهل : ةلخنلا
 ديحاو هلإ , هتافص عيمجي ىلعألا لثملا هلو . هللا كلذكف « اهتافص عيمجي ةلخضن
 ىذلاو . . ةردق قاخ تح ةردف الو تاتوألا نم تقؤ ىف ناك دق هنإ لوقنال»
 قلخ تح ملعي الو تاقوألا نم تقو ىف ناك دف لوقنالو « زجاع وه ةردق هل سيل
 قمال اكلام ارداق املاع لزب للوقت نكسلو «؛ لهاج وه ملعيال ىذلاو ٠ . ملعف ملعلا
 تابآلا اولوأو « شرعلا ىلعهللا.اوتسا ىأ ؛ةيشرعلا ةلزئعملا ركفأو )© فيك الو
 ىوتسا مث مايأ ةتس ىف ضرالاو تاومسلا قاخ » و « ىوتسا شرعلا ىلع نمح رلا»
 ؟..لوتحن أك رب اف - اولاقو ءاريبخ هب لأساف شرعلا ىلع ىوتسا مدع« شرعلا ىلع
 لك قو ضرألا ىفو تاومسلا فو شرعلا ىلع وه 5 ةعباسلا ضرألا تحت ره
 ؛نآرقلا نم ةيآاوات و « ناكم نود ناكم ف نو الو ؛ ناكم هنم واخال « ناكم
 ' «ءضراآلاو تاومسلا ىف هلل رهرد

 مظع نم اهيف سيل ة ريثك نك امأ اوفرع نيللسملا نأب ليثح نبا دمحأ دريو
 نك امالاو شوشحلاو ريزانخلا فاوجأو « مهفاوجاو رشبلا داجأك: ءىث هللا
 ضراألا مكي فسخي نأ ءامسلا ىف نم متنمأأ م ءامسلا ىف هنأ هللا انرمخأ دقو « ةرذقلا
 ءبيطلا ملكلا دعصي هيلإ د لاقو « ابصاح ميلع لسن نأ ءامسلا ىف نم متنمأأ مأ
 تاومسلا ق نم هلودلاقو « هيلإ هللا هعفرلب »« «ىلإ كعفارو كيفوتم ىف] » لاقو
 « جراحملا ىذ ه١ لوو « مهقوف نم ممن نوفاخي , لاقو , هدنع نمو ضرأآلاو
 ىف هللا وهو هلوق ىنعم امأ . « ميظعلا ىلعلا وهو د و«هدابع قوف رهاقلا وهود و
 وهو ضرألا يف نم هلإو تاومسلا ىف نم هلإ وه: لوقي « ضرألا ىفو تاومسلا
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 نوكيالو“ ناكمهللا لع نم ولخي الوءشرعلا نودام عيمج طاحأ دقو٠ شرعلا ىلع

 7. ريدق ءىث لك لع هللا نأ اويذعتل ١ هلوق كلذف ؛ ناكم نود ناكم ىف هللا لع

 امم ءىث ىف نوكي نأ ريغ نم وه نوكي فيك معو « قلخام عيمح طاحأ دقو
 « ناكم لك ىف هللا دوجو ىف ةيمبجلا ةيرظن نأ ليئح نبا سحأ لبف 20 . قلخ
 ةيفوصلا ضعب ىدانيسو ؟ دوجولا ةدحو ةديقع ىهو - دئاقعلا رخآ ىلإ ىهتنتس

 فوخ حيضتيو . ادامج وأ انابن وأ ناك اناويح ءىث لك ىف لاح هللا نأ دعب نم
 ةلاعملا تاريسفتل هعيتتىفدوجو ةدحو ىلإ ةيلزتعملا ةيرظنلا روطت نم ليتح نبا

 وه الإ ةسمخالو « مبعبار وه الإ ةثالث ىوجت نم نوكيام ه اهنم ةريثك تايأل
 هذه ىلع ةدنتسم ءانيفو انعم . لجو رع هللا نأ ررقت ةلزتدملا نإ لوقيف « مهسداس
 . ةقباسلا ةيآلا

 نأ رت ملأ » هللا لوق وه ربخلاف .. هلوأ نم ربخلا اوعطق مهنأ لبنح نبا ىديو
 « ضرأآلا ىف امو تاومسلا ىفام عي هنأ ريخأف ««ضراآلاو تاومسلا ىفام لعب هلل
 ةسمخالو» كلذكو « هيلعب ىعي« معبار ره الإ ةثداث ىوحج نم نوكيام د لاق مث

 قع مهعمر هال راك أ الو كلذ نم لدأ الو , هلوقو هلع ىأ »2 مهسداس وه الإ

 لكي لان إ]همايقلا موب اولمعامب مهبلي م , هلوقب ةيآلاىهتلتو٠ اوناك اهنيأ مييف هبلعب
 نأةل ناعما ةركف ليئحنء | ركشيمم .هيلعي ربخلا فو هيلعي نيحلا حتفنيف « ميلع ءىث
 5 ءىثالو نام هللا نأ ه ركذيف « ناكم نود رام ىف نوكس الو ناكم لك ىف هلل

 لاؤسلا اذهىلع هباجإلا وم؟هسفن نم اجراخ وأ هسفن قهقلخ له« ءىثلا قلش نيحف
 ىف نيطايشلاو سنإلاو نجلاف « هسفن ىف قاخلا قلخ هللا نأ : )١( : ىف ةروصحب
 مهيف لخد مث « هسفن نم اجراخ ءالؤه لك قلخشانأ ب رفك اذهو ءهسفت
 لم لوق اذهو ٠ . مهيف لخدي ملو هسفن نم اجراخ موقلخ هللا نا 9 رفك اذهو

 , حيحصلا وهو ةئسلا

 :مرم س 7# س ردصلا سقت )١(
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 7: كد هلعج ليجلل هير ىلجن املذ ,: ىلجتلا ةصق ليتح نبأ دحأ ركذب اريخأو

 ءىثشل ىلجتي نكي مل هبف ناك ولف ! ةميبجلا معزي. م هيف ناك نإ لبجلل هللا ىلحت ٠
 هللا نإ ؛ مبجلا لوقيو . كلذ لبق هآر نكي ل مرش لبجلا ىأر دقل . هيف وه

 ربخأ دقق ء ابر دوني ضرألا تقرشأو ه هللا لاق : ليتح نبا لوقيف . . هلك رون

 لف رون رهو ناكم لك ىف هللا نأ معز نيح انو رخأ ؛ انلقف ءارون هل نأ هللا

 لابامو . ناكم لك ىف هتانأ متعزذإ « هيفوه ىذلا دونلا نم ملظملا تيبلا ءىضيال
 . !؟ (9 ءىضي تيبلا لخد اذإ جارسلا

 ءىشل سام ريغ < ءىث لك ىف هللا نأ ةلزتعملا ةركف ليشح نبا دمحأ اضيأ ركنيو

 مما نآرقلا ىف ءهللا  نأب ةلرتعملا معز اضيأ ركنيو. فيك الب مهوقو « نيابم الو

 بمذاماضيأ ركني اك. مسإلا اذه قلخي نأ لبق مسا هلل ناك نإ مجراكناو قولخم
 قلخ ةردق ابئأ ىلإ اوبهذو لب« مالك ابنأو « ةعيدق نيوكتلا ةيلكن أ نم ةلزتعملا هيلإ
 اره نأ ليتح نبا ىرب .هقواخلا ءايشألا اهب قلش « ءىث» هتردق نأو ؛ قاخلا اهب هللا
 !! ءىش ائيشر قلخم اقلش هللا قاض فيكو , ةفس

 : ىبرلولا رايق

 ةركف قدأ ىنعم وأ س نيدلخلا ءانف ىف ةلزقملا ةركسف ليثح نا دمحأ فرعي
 ءرخألاو لوآلا وه ه هللا لوق تلوأت ةيمبجلا نأ ىرب نإ . ةيليذحلاو ةيمهجلا
 دعب رخآلا نوكي , اولق , قح اذهو «ءقاخلا لبق لوالا ره هللا نأ تععزف

 شرع الو باقع الو باوثالوران الو ةئج الو ضرأ الو ءىش قبب الف قاخلا

 دريو .لوآلا ناك م رخآلا وهو نوكيإل هللا عم اًئيش نأ اومعزو . ىسرك الو.

 «ميقم معن اهيف مهل هلاقف اهيف اهلهأ ماودو ةئجلا نع ريخأ هللا نأب لبتح نبا دمحأ
 مامو» لاقو ادبأ عطقنبال مادو 6 ماد ابلكأ » لاقو ءادبأ اهيف نيداخ د لاقو

 ناويخلا يهل ةرخألا نإ» لاقو «رارقلا راد ىهةرشألا نإ » لاقو ء نيجرخمب ابنم

 , «ادبأ اهيف نيثك ام , لاقو « نوملعي اوناك ول
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 دعاها م

 ؛#قنجلا ىلإ اوراص ابلهأ نآلءاتلاز دقق ضرألاوءامسلا » امأ: لينح نبأ ىريو
 . ادبأ كلبي الف « هيلع هللاو .ةنجلا فقس هنآل بهذي الو ديبي الف شرعلا امأو
 لك ه لزنأ امل هللا نأ ليثح نبا دنع كلذف « هبجو الإ كلاه ءىث لك » هلوق امأو
 ءءاقبلا ىف ( ةكنإلملا ) اوعمطو «ضرالا لهأ كله : ةكئالمللا تلاق « ناف اهيلع نم
 نم ءىش لك : لاقف» نوتومت ذأ ضرألاو تاومسلا لهأ نع ريخ هنأ هللا لزئأف

 دنع اونقيأف « تومبال ىح هنإ « هبجو الإ تيم ىنعي  كلاه ناويحلا
 . توملاب كلذ

 ةربءالو « هبجوأ ىف ىنسلا بهذملا لثمي لبنح نبا دمحأ نأ اذه نم ىرت اننإ
 ليثح نبا دمحأ ناك دقلو . مهيبو هنيب هلصال هنإ ؛ ةلبانحلا نم ةيوشحلا لاوقأب
 هنأ ىرعشألا نسحلا وبأ ناعأ دقل لب « ىرعشألا نسحلا ىأ روبظل ًادبم اضيأ
 هبهذم غوص امتإ هنأو « هدقتعا ام لك ىف لينح نبا دمحأ مب ظعلا مامإلا عياتي

 نسحلا ىنآل اوخرؤي مل نيرخأتملا ةلبانا-ا نإف كلذ عمو ٠ ةفنم هيركف ةغايص
 : ميل لصت نأ نكمب تلا ةجيتنلا نإ . افينع اموجه هوجاهو ؛ مهاقبط ىف ىرعشالا

 بئامي راس هنأو « مالسالا ةآشن ذنم شاعو أشن « ةعامجاوقنسلا لهأ بهذم نأ
 ىرعشالا لبق ةعاملاو ةنسلا لهأ ب هذمناك : اهيراجيو اهدلاجم « ى رخآلا بهاذملا .

 بهذم ةلاسر نولمحي ناديملا ىف طقف بماذملا ءابقف نكي 26 ىديرثاملا لبقو

 بماذملا ءابقف عم قفتت داكت ىرخأ ةفئاط كانه تناك لب « ةعامجاو ةئنسلا لمأ
 هييهذم ةقيثو ةلص ىلع تناكو « ةينافصلا ةفئاط ىه ةفئاطلا هذهو « الماك اقافتإ
 فائصال خرؤي نيح ىدادغبلا نإ : ةيتالا صوصنلانم اذه نيبيو« هقفلا لاجرب
 با وأب ايلع اوطاحأ فئص : : لوقيومهنم لوألا فنصلا ر كذر ةعامججاو ةئسلا لهأ
 ةيت انصلا قيرط معلا نم عونلا اذه ىفاوكلسو ةماع رااوةمامالاو ةوبنلاو ديحوتلا

 جراوخلاو ةضفارلا عدب نمو ليطعتلاو هيبثتلا نم اوأربت نيذلا « نيءاكتملا نم '
 , © ةلاضلا ءاوهآلا لهأ رثاسو ةيراجنلاو ةيمهجلاو
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 كه 1

 اونا# ةئسلا لهأ نم ءابقفلا نأو « ةيتافصلا نم نيملكتملا انه ىدادغبلا ركذي
 ثيدحلاو ىأرلا قيرف نم هقفلا ةمأ , لوقي ةيناث دوعيو . مهيهذم ىف مهتوقفاوي
 ةيلزآلا هتافص ىفو هللا ىف ةيتافصلا بهاذم نيدلا لوصأ ىف اودقتعا نيذذلا نم
 «ليطعتالو هيت ريغنم راصبألاب هللا ةيؤر اوتيثأو لازتعالاو ردقلا نم اوأربتو
 طارصلاو ضوحلاتابثإ عموربقلا ىف لاؤسلا تابثإ عمروبقلا نم رشحلا اوتيثأو
 ىدادغبلا ركذي ةيناثلا ةرملاو 3٠ « كرشدلا نود بونذلا نارفغو ةعافشلاو

 ماودب اولاق مهنإ » لوقيف ةلأسملا حرشي مث «ةقيقلا ىلع ةنسلا لهأ مهئأو ةيتافصلا
 رعوركب ىلأ ةمامإب اولاقو « هرفكلا ىلع رانلا باذعماودو « ابلهأ ىلع ةنجلا ميعن
 باحصأةعانلا هذه ىف ليد. و . .. حلاصلا فاسلا ىلع ءانثلا اونسحأو ىلعو نانعو
 ةفينح ىأو 1١١( )ىدوثلاو ( ٠ ماع فوت ) ىعاذوألاو ىمعفاشلاو كلام
 باحصأو (ه ماع قوتملا ) روث ف ىأ باحصأو ( ه 14 ل فأ نباو

 ةيلقعلا باوبآلا ىف اودقتعا نيذلا ءابقفلا رئاسو رهاظلا لهأو لينح نبا دحأ
 رركيو ©)..ةلاضلا ءاوهألا لهأ عدب نم ءىثب مهبف اوطلخيمل و« ةيتافصلا لوصأ
 ىاتسربشلا ررقيو.ةنسلالهأ دئاقع نولثمب مهنأ وهةتافصل ظفل اضيأ انه ىدادغبلا
 وبأو ) ما ١ك نالكلا ديعس نب هللا دبع ليتح نياو اكلام بقعأ هنأ

 ءالؤهو ىساحنا دسأ نب ثراحلاو ( ثلاثلانرقلا ىف اضيأ ىفوت ) ىسنالقلا سابعلا
 جس فاسلا دئاقع اوديأو « مالكلا لع اورشاب مبنأ الإ ء فلسلا ةلمج نم اوناك
 ىأ نيب ترج ىتح « ضعبلا سردو « موضعي فئصو ؛ ةيلوصأ نيهارب و ةيمالك

 |صاختف ملصالاوحالصلا لئاسمن م ةلئسم ىفةرظانم هذاتسأ نيبو ىرعشألا نسحلا
 ايهذم كلذ راصو « ةيمالك جهانمب مهتلاققم ديأف ةقئاطلا هذه ىلإ ىرعشألا زاحناو
 نم مث نذإ | ةيتافصلاف .ةيرعشألا ىلإ ةيتافصلا ةمم تلقتنأو « ةعابجاو ةنسلا لهآأل
 ملاعلا ف ميثم مأد هتاذ ريغ ىهالو هتاذ ىهال تافص هلل اوتبثأ نيذلا ةتبثملا

 . ىساحاو ىسنالقلاو بالك نبا ىالسالا

 .ؤل8غكس ردصملا ىش 4
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 ةيبالكلا

 هةنسردمو بالك 5 ٠

 ىلإ امري ثيدحلا اذه نإف « هتسردمو بالك نبا نع ثيدحلا اندرأ اذإ
 ابيفن ىف ةلدتمملا ىلع درلا مهقتاع ىلع اوذخأ نيذلا لئاوآلا ةنسلا لهأ نع ثيدحلا
 درلل ةلدتعملا روبظ دعب اودجو لئاوآلا ةنسلا لهأ نأ اذه ىنعم سيلو . تافصلا
 ةئسلا لهأ فليم نوربستعي مهنأل 3 ريثك كاذ لبق ناك مدوجو نكلو 5 عييلع

 : ىناتسربشلا مهنع لوقي . ةعاججاو

 ةايحلاو لعلانم ةيلزأ تافص ىلاعت هلل نوتبثي اوناك فلسلا نم ةعامج نأ لعأ د
 ماعنالاو دواخلاو ماركالاولالجلاو مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةدارالاو ةردقلاو
 نوتبشي كلذكو « لمعفلا تافصو تاذلا تافص نيب نوقرفي الو , ةمظعلاو ةزءلاو

 نواوش مهنأالإ « كلذ نولوؤي الو هجولاو نيلجرلاو نيديلا لثم ةيريخ تافص

 ىمس « نوتبثي فلسلاو تافصلا نوفني ةلزتعملا تناك الو. ةيريخ تافص اهتيمستب
 , © ةلطعملا ةلزتعلاو ةيتافصلا فاسلا

 نب هللا دبع وبأ ةلزتعملا ىلع درلا هقتاع ىلع ذخأو « فلسلا تحت لخدب نمو

 ىف ةنسلا لهأ مامإ ناك ىذلاو ء ه ؟؛. ماعدعب ىوتملا ناطقلا بالك نإ ديعس
 ىذلا ىرعشالا نسملا وبأ مدعب نمو « هعابتأ نم ىساحلاو ىسنالقلاو « هرصع
 بهذم نم هخالسنا دعب ةصاخ ةلزتعملا ىلإ هنم م برقأ ناكو مييل] زاحنا
 .لازتعالا

 ةسردم بحاص ناك لب «ةيدرفلا ءارألا باحصأ نم بالك نبأ نكي لو
 مبتأ ودبيو « هدعب اوشاع عابتأ هل ناكو ؛ بهذم بحاصو ؛ ةقرف بحاصو

 :ء ١؟4: ١ لدنلاو للملا رظنأ )١(



 هلا 88 ع

 ابيلع ىبب ىلا دعاوقلاب الع طاحأ نم لكو « ةيرعشألا ةفئاط ىف كلذ دعب اوجمدنا
 هام دئاقعلا كلتو ءارألا هذه نأ ةفرعمل دبج ىلإ جاتحيالهنإف . هبهذم بالكنب|
 ىف ابعضوو اهب نمآ بالك نبا نأو « ةنسلا لهأو ثيدحلا باحصأ دئاقع الإ
 . ةيجبنه ةروص

 ' هيتكوهتكئالمو هللاب رارقإلا ىه  ةيبالكل بهذم ناوكت ىتلا  دئاقعلا هذه

 «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةاقثا ءارو امو هللا دنع نم ءاج امو ء هلسرو

 ,لاقف ةيفسلف ةغايص كيحبم نإ هللا دبع ابغاص دقو. ايش كلذ نم نودريال

 , ةيناكملاو ةينامزلا لبق هللاف « قلخلا لبق نامز الو ناكم الو « لزي مل هللا

 . ءىث لك قوف وهو « شرعلا ىلع وتسم وهو

 «ًارداق« ًاملاع « ًايح لزي مل ىلاعت هللا نإ : لاقف تافصلا بالك نبا ت تبثأ دقو
 , ًاداوج « الكتمءأدي م « ًاعرك ٠ ًاريبك « اليلج ؛ ايظع « ًازيزع أ يصب ؛ًاعيعس
 لالسجلاو ةمظعلاو رصيلار عمسلا و ةايحلاو ةردقلاو معلا تافص هلل تبش اذهو

 «هريغ اهنأ وأ وه ىه اهنأ لاقيال هلا تافص نأ ررقيو . ةدارإلاو ءايربكلاو
 . هريغ ىه الو وه ىهال هللاب ةمئاق هدنع تافصلاف م هريغ هملع نإ لاقي الو

 نمل عاطخاس؛ انمؤم تومي هنأ لعب نبع ًايضار لزب ملىلاعت هللا نأ لإ بهذيو
 . ةيحلاو ةوادعلاو ةيالولا ىف ىمآألا سفن ىري كلذكو .٠ ًارفاك تومي هنأ لعب

 لوق وه ردقلا ىف هلوقو « قوام ريغ هدنع وهف « هللا مالك ىف هيأرل ةبسنلاب و
 ةيؤرب ًاضيأ نمؤيو « ىلاعت هللا نم هرشو هريخ ردقلاب نمؤي وهف . ةنسلا لهأ
 ؛هراسي نعالو هئيع نعالو« هفاخ الو ىئارلا مامأ ال «ةبجنم ال ةمايقلا موي هللا
 ةرعاشاألا قفاو دقو . مسي سيلف شرعلاق وف هنرك عموهو ؛ هتحتالو هقوف الو

 . ةلباقم الب همايقلا موي ىري ىلاعت هللا نأب لوقلا ىف بالك نبا

 ناف « مدئاقع لمع ىف ثيدحلا لهأ قفاو بالك نب ديعس نب هللا دبع نأ اكو



 نع نأ سس

 هللا نأ ىلإ نويهذيسو « ابايصفتو هدئاقع لمج ىف هنوقفاويس دعب نم ةرعاشألا
 ' ةرعاشالا ب هذيو . هتاذنم هتقيقحو«هتاذ نم هدوجو نأو « دوجو هنأو « ءىث

 "2 ةرعاشألا دنع  ةفصلا نإ . هللا ريغ الو هللا ىه تسيل ةفصلا نأ ىلإ اضبأ

 ابنكلو هللاب موقت ىهو . هللا دوجوب قاعتم اهدوجو نإ لب « اهتاذب موقتال
 تسالعإ مف  رصتخلا انحرش نم كلذ حضتيسو؛ هللا ريغىه الو هللا نيع تسيل

 . ىرعشألا بهذمل

 بهذي لوألا نأوه هعابتأ وىرعشالاو هعابتأ ,بالك نبأ نيبديحولافالخلاو

 مدقو آلا ثودحل لزألا ىف ربخلاو ىبنلاو ىمالاب فصتيال هللا مالك نأ ىلإ
 نب هللا دبع بهذ » : لاقف فالخلا اذه نيمرجلا مامإ دروأ دقو . ىسفنلا مالكلا
 هنوكب فصتيال ىلزآلا مالكلا نأ ىلإ انباحصأ نم هللا همحر بالك نب ديعس
 «نيينبلانيرومأملاطتا رش مبعاجتسا و نيبطاخنلا دوجو دنع الإ « اربخ ؛ ايبن « |عأ

 «ريخ طقم وأ رجز بجوم وأ سأ ةيضق ىلع همالك مهمهفأ و دايعلا هللا عدبأ اذاف

 فاصتا ةباثم هدنعلاعفآلا تافص نمىهو« ماكحالا هذهم مالكلا كلذ دنع فصتا

 .© ءالضفتم « انس ء اقزار , اقلاخ هنوكسب لازيال ايف ىلاعت ىرابلا

 « لماشلا ١ ضرع ءانثأ كلذ ليصفت ىتأيسو

 اريثك عطقت صو ؛ اهتاذ ىف ةنسح بالك نا ةقيرط نأ نيمرخلا مامإ ىريو

 ةميلس ريغ اهأرب هنكلو « هلك ميدقلا مالكلا اوركنأ نيذلا موصخلا لاوقأ نم

 .«7ىرعشالانسحلا ابأ دصقيو ؛هخيش هاضترا ام مياسلا امن إو« ةيبهذملا ةيحانلا نه

 بذلك ع وبا سرر مع

 هذه تفرع « لماكتم بهذمو ةسرلم بحاص نك بالك نبا نأ لوقلا قبس

 ١15١ س داشرالا (1)
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 سا أل ع

 انمز ىالسألا ملاعلا ىف ةيركفلا ةسردملا هذه تيقب دقو « ةيبالكلا ماب ةسردملا

 ىلإ« هنأهتادقتعمو هئارآ نععفادتو « ةعاملاو ةنسلا لهأ بهذم نع عقادت اليوط

 ؛ ناتسردملا تحبدناو ء«ه با« ىفوتملا ىرعشألا نسحلا وبأ دوجولا ىف ربظ نأ
 . ىساحملا ثراحلاو ىسنالقلا سابعلا وبأ الاجر زرعأ ناكو

 لهأ ىملكتم نم وبف « ىسنالقلا دلاخ نب نمحرلا دبع نب دمحأ ىسايعلا وبأ امأ

 ٠ ةئسلا مامإ ناك هنامز ىفو» : لاقف ىدادغبلا هنع ركذ دقو . كلاثلا نرقلا ىف ةنسلا

 . ءاباتك نيسخر ةئام ىلع مالكلا ىف هفيناصت تداز ىذلا ىسنالقلا سابعلا وبأ

 ديعس نب هللادبععم قفتي هنكل و « ةعامجاو ةنسلا لهأ ءارآ ىبف هئارآ نع امأ

 هذهث ودخل لزآلا ىف ىبنلاو رمآلاب فصتيال ىلاعت هللا مالك نأ ىف بالك نب١
 تافص بالك نبا عم  ركني. ناك هنأ ىأ « ىسفالا مالكلا مدقو « رومألا

 ثداوحلا تماق الإو « هللاب ةمئاق نوكت نأ ىغينب الف « ثاثداحلاب ابقلعتل لعفلا
 , 20 هللاب

 بالك نبا ريثأت ىدم ,لوقعملا حيرص ةقفاوم » هباتك ىف هيميث نبا حضويو
 : لوقف ب ىسنالقلا رثأت ىدمو ( هدعب نميف

 موقيامزوتبثي ةعاجاوةنسلا لهأف : نيفنصب الك نب دمى أ لبق سانلا ناكو د
 .اذهو اذهركني مريغو« اهيلع ردقبو اهؤاشي ىلا لاعفالاو تافصلا نم ىلاعت هتلاب

 هتردقو هتئيشع, قل.ةبام هب موقيام نأ قنو « هب ةمزاللا تافصلا بالك نبا تبثأف

 نسحلا وبأو ىسنالقلا سابعلا ويأ كلذ ىلع هقفاوو « اهريغو لامفألا نم
 نبا ةذمالت ىسنالقلا سابعلا وبأو ىرعشاألا نسحلا وبأو . , © ىرعشألا

 ءنولوألا بالك

 4:؟ لونمملا حيرمص هقئاوم . ةيميت نبا ء ه١ : ؟ تاقبطلا . ييسلا رظنأ )١(

 ش 4 : 4 ءزجلا رظنأ(؟)



 بالكنبا عابتأ نم تايثالا لهأ ىلإ نيبستنملا نييقارعلا نأ ررشي هيميث نباو

 ىربطلا ىدبم نب ىلع نسحلا ىلأو ىرعشالا نحل فأو ىسنالقلا سايعلا ىأك

 هلاثمأو ليثح نيدحال عيتأو ةئسلا لإ برقأ مهاثمأو ىالقابلا ركب ىأ ىضاقلاو

 ٠ بالك نبا هقيرط ىلإ نيلئاملا ناسارخ لهأ نم

ا نب دم : انايحأ هتبوجأ ىف بتكي بيطلا نب ركب وبأ ىذاقلا ناك اذهلو
 بيل

 دمحأ ىلإ نيسنتم هباحصأو ىرعشالا ناك ْدِإ ؛ ىرعشألا : لوقي ناك ا« « ليلا

 نم قنا امتإهقفلا نآل ء«بيرغلاب اذه سيلو « ةنملا ةمثأ نم هلاثمأو ليثح نبا

 . كلذ حاضيإ قبس 6 مالكلا مع

لا لهأو لينح نب دمحأ بهذم ىلإ برقأ ىرعشألا ناكو
 نم ريدك نم ةنس

 نب ةقدصو ليقع ىأك ةلزنعملا مالك ضءب ىلإ اولام نيذلا ليثح نا ىلإ نيستنما

 . مهلاثمأو ىزوجلا نياو نيسحلا

 :نيتقرفة] تمسقناو « ةدحاو ةسردم الاء ىلع قت مو ةيبالكلا تبعشت دقل

 ءانمهريغو ىرعشألا نسحلا وبأو ىسنالفلا سابعلا وبأ اهسأر ىلع ةيقارع اههادحإ

 ابعم تفلتخا نيح ىف ؛ لينح نب دمأ بهذم ىلإ ليمت ىلوآلا ةسردملا تناك

 . عضاوملا ضعب ىف ةيناثلا ةقرفلا

 نع ثيدحلا ىلا لقتنن نأ لبق نكلو « ةيبالكلا ةسردم هيلإ تراصام اذه

 ةثلاثلا ةيصخشلا نع الوأ ثدحتننأ انيلعبجي ؛ ةيبالكلا دادتما ىه ىلا ةيرعشألا

 ىهد ؛ىبنالقلا سابعلا أو بالك نبا عم ابعضو نومدقألا نوخرؤملا دوعت ىلا

 ىخرؤم رثك أ ررق دقلو . ( ه مم ىقوتملا ) ىساحمل دسأ نب ثراحلا ةيصخش

 ٠ اهءارآ ىسنالقلاو بالك نبا كراش ىساحما نأ ىنيمدقألا ةيمالسالا ةفسلفلا

 «دادخب ةيفوص خبش دينجلاا هيلع ذيلتتو« مالسالا ةيفوص دحأ ىساحلا ناك دقو



 هم قه اس

 مظعم عمجم امف  لينح نب دمحأ نكلو . قالطالا ىلع فوصتلا مالعأ دحأو

 ببسلاأ نأ اوركذينأ نوخرؤملادومتو.هتسلاجب مدعي ىصوأو هرجه دق  رداصملا

 سواسوو باقلا تارطخ ىف هملكت  هفوصت الوأ وه هل لبنح نبا نارجه ىف

 : مالسالا لع اليخد ارمأ هرتعاو لينح نبأ ههرك اماذهو سفنلا

 . ©) « بالك نيا لوق ىلإ هباستنا ١ : ماحلا ببسلا وهو « ايناثو

 نمو. اهنع عفادو « نآرقلا مهف» ةباتك ىف ةيبالكلا هئارأل ىساحملا ضرع دقو

 ةسردملا قنيثحابلل ماه ردصم فو ابمظعم طفح لق ىساحلا بتك نأ لحملا سجس

 2 . ةيالكلا

 .ةيبالكلا ىلإ هب استنال لينح نبا هنم أربت ىذلا ىساحما نع ةطيس ةذبن هذه

 ةجاحىفو« قيعأو ىفوأ ةسارد ىلإ ةجاح ىف ةيبالكلا ةسردل.ا نأ دكؤملا نمو

 ىف اهريثأت ىدمو « ىرخألا ةنسلا لهأ بهاذمب اهبهذم ةئراقمو اهلوصأ عبتت ىلإ

 ىرعشألا ةسرده تناكو . نامرلا نم ةرّف مييهذم ناد ىذلا ىالسالا عمتجما

 . اضيأ ائموي دعبو « اذه انموي ىلإ شيعت تلازام تلا ةسردملا هذه . هل ادادتما
 ىرعشألا بهذملا نآل كلذف « ةرعاشأ ةقيقحلا ف مهنأ نوكرديال سانلا ناك نإو

 . ةعامجاو ةئسسلا لهأ بهذمل ةواجم ةحضاو ةروص وه امنا

 ىرعسزلا

 .نيخرؤملاوظعم ركذيام ىلع هام<.ماع ىرعشألا نسحلا وبأ ىدحلا مامإ دلو

 . ©0 م00. ماعدلو هنأ ركذ دقف. ناكلخ نبا ىوس ةياورلا هذه نع ذشي ملو

 . ىرعشألا ىموم ىأ روهشملا قاحصلا لإ بستن هنأ ىلع رداصملا عمم داكتو

 ىسوه ىلأ ىلإ هباسننإ ةحص ىف اوككشينأ ةعيشلا نم نيشرؤملا ضعب لواح

 لال : ؟ ةيعئاشلا تاقيط . ىبسلا ء 545 : م تالاقلا ىرعشالا رظنأ(1)
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 ةعيشلاءالؤهنأ ةصاخيو « نيفد دقحنع تردص امنإ مهتاياود نأ ريغ . ىرعشألا
 ناك ءاوس - ىعيشلا بهذملا قامعأ ىف هوئبتو « لارتعالا ىلإ اولوت نيرخأتملا
  هدعب نم ةرعاشألاو  ىرعشالا ناكو . ايديز وأ ايرشع ىنثا وأ ايلبعامسإ
 ىلإ تبرهام ناعرسو . ةلقتسم ةقرفك لارتعالا ىلع ءاضقلا ىف ربكألا لضفلا
 , ةيعيشلا ةيصونغلا بهاذملا

 ىأ داوم نع تركذ ىلا تاراسنبلا ركذ ىف بقاثلا بتك تزكأدقو
 نسحلا ىأ لبق نيملسملا ىحلاسصص تدوأر لا ىؤرلاو « ىرعشألا نس

 ملاعلاتدوار تلا فيثعلاقاقلا تاوزن ىلع ةلالد اذه لكو ٠ هروبظ نع « ى 3
 رجحتملا اهيهذم رشنت ةلزتعلل تناك . ىرعشألا نسحلا ىنأ روبظ لبق ؛ ىالسإلا
 قىالسالا ملاعلا ناك نيح «يتالسالا عمتجملل «ةحام ةجاح و ةل زثعملا تناك . اقح
 ماقو : رودلا اذه ىبتن نأ دبال ناكو 5 ىلقعلا « اهرودب » تماقو ء؛ابيلإ ةجاح'

 صدلا لعج صوصنلا فلخ تالا موفقوم ن نكلو ءاضيأ مرودب ثيدحلا لمأ
 وهو هودؤي نأ مهل ناكام صوصتلا لهأ ىدأو . هيف ةايحال هنأكو رجحتي اضيأ
 . دسافلا نم هنم حيحصلا نييبت و ٠ صنلا ىلع ةظفاحا

 لهأ نم نييلقعلا ف حضتت امن نينثالا نيب عمجم ةايح ىف لماألا صينصب ناك
 نومجح اوناك ءالؤه نكلو . هباحصأو بالك نبا ءانيأر اك « مهتمدقم ىفو ةنسلا
 مهضوخو« ةجحلا ميكلمتو «لالدتسالا ىف مهتعاربو « ةفينعلا ةلزتعملا تاجه مامأ
 «ىرعشالا نسحلا وبأ ربظام ناعرسو . هليلجو مالكلا قيقد ىف

 . ةيحان نم ةيدئاسقعلا ةلزنعملا باحر ف ىرعشألا نسحلا ىأ ةأشن تناكو

 ان حرشيام رداصملا نم انيدبأ نيب سلو. ىرخأ ةيحان نم ةيبقفلا ةيعفاشلاو

 اينس ب قحسأ نب ليعامس سل وبأ هوبأ ناك دقف . لازتءالا ىلإ هلومت ة ةيفيك ٠

 )١( ؛445س ب نايعألا تايفو : ناكلخ نبا .
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 ناك هنأ نيخروملا ضع ددريس لب ] . ايعفاش ناك هنأ اضيأ أكش الو . 60 امدحم .

 نء هلوحت يف رثأ ةيلسسلا هت رسل ناو هنأ نيخرؤملا ضعءب ددريدم لب ]أ ًايعفاش

 . لازتعالا

3 

 «ءلدجلا ىلع أوفره نمي ىلاوملا ماس ريبكلابعومج ىف ةل زتعملا ويش تناك

 ةمس « ىلقعلا بهذملا «لادتعالا ١ حبصأ لبق . هناعأ ىلإ اوذ:نو هلوصأ اوفرعو

 لوجتف « ىلقعلا فرثلا نم اعون هيف اوأر لهو « ةيبرعلا ةيمالسالا ريمألا ءانبأ

 .؟ ةرصبلا قامعأ ىف رابكلا ةباحصلا فالخأ هيلإ

 «ةيلتعملا ةئيب نعو « ىرعشألان سحلا نأ ةرسأ نع ًاريثك نوخر وللا ملكتي م

 ىلع ىأ نع لازتعالا ذخأ هنأو 3 هتايح نم ةليوط َه ةرثؤ يدم شاع نأ الإ مهلا

 بل“ : ىرعشألا لاقةرظانم تض رع اذإ ناكو م هتذمالت ناب نم ناك هنأو ىابجلا 1

 ىلإ ردص اهنمو «أشن اهيفو «قيقحلا لارتعالا ةئيم ةرصيلا تناكو . 0 « ىنع

 ناك نم : وه نوخرؤملا هنع بيحيال ىذلا لاؤسلاو . ىاالسالا ملاعلا ءاجرأ

 «.ىث ةلزتعملا ءادعأ ةرظانم نم هب قلع لهو « تقولا اذه ىف ىرعشألا ىرظانم

 .ادعأر ظاني ناك ليوطلا تقولا اذه ىف ىرعشألا نإ : لوقن نأ ةلوبسلا نم لهو

 كلذ دسعب لوحتي مث « ًارفاظ جرخيو مهعطقي ناكو « هخيش نع ةباين . ةلزتعملا

 هلوحتبابسأ ذخأ نأ مأ « بهذملا اذه مقيلب ,ةنسلا لهأ بهذمل اًجافم الوحت
 مث ٠ مهمامأ هعاطقناو ,ةئسلا لهأ » ةرظانم هتاناعم وه  اهمهأ نكي مل نإ

 ةيبالكلا تإجه مامأ هناكرأ تفاست هنيبتو « ىلّعملا بهذملا ناكرأ ىف هلمأت
 «ثيدحلال هأ»هرظن ةبجو ىف قرغ لجرلا نإ : لوقنو بهذن نأوأ ... معابتأو

 هفقوم نع مث  الوأ ىلزتمك  ةرظن ةمجو نع دعبلا لك ةديعب رظن ةبجو ىهو
 نإ ٠ ؟ نييلقعلا ةنسلا لهأ ىركفم خيش لب « ةنسلا لهأ نم ىللقع ركفك « ديدجلا

 * 4# ص ىرتفملا بذك نييبت سمع رك اسع نبا (1)

 هب نص ىرتفملا بدك نييبت : يك أسع نبا(؟0)
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 بتك ىف لخاد دقن وأ رظن ىلإ جاتحت و ناكمب ةبوعصلا نم ةلئسألا هذه ىلع ةباجالا
 .٠ لرالا ىرعشألا نسحلا نأ ماهإلا

 يرعشألا ناكو « ةقلقو ةحجر أتم تناك « ةيلزثعملا هتايح نأ حجرأ داكتو
 .ئيدحلا صنلاو ىفآرقلاصدلاب مدطصي دح ىأ ىلإ ىريو « ىلزتعملا بهذملا لمأتي
 ناسفالا ةقاط ىف سيل ىدم ىلإ ىهتلي, لقع رجحت نم هيفام ههأ دق هنأ كشال اك
 ىف رحبت الل « هللا همحر « نيحلا ايأخيشلا نأ ركذي ركاسع نبا نإ لب ٠ دودحلا
 اباوج ابيف دج الو هذاتسأ ىلع ةلئسالا دروب ناك « ةياغ غابو ( لازتعالا مالك
 هنأ ودبو « لجرلا باصأ دق ايلقع ايخارت نأ كشالو ٠ كلذ ىف ريحتف ايفاش
 ةقيقح ىلإ الو . فاكتعالا اذه ةدم نع خيراتلا انثدحي مد . نيح ىلإ فكتعا
 « انرشأ م ائجافم ناك لازتعالا نع هلوهت نأ ضعبلا نلعأ دقو . هيف راد ام
  ىؤرلا هذهنم اواعجي نأ !ولواحوبهتدوار ىتلا ىؤرلا ةصق قيرفلا اذه دروأو
 . ديدجلا هبهذم نيبو هلازّتعا نيب لصيفلا دحلا

 . ةددعتم غيصو «ةفلتخم لاكشأب تاقيطلا بتك ىف تركذ دقف؛ىؤرلا نع امأو
 ىرعشألانأ نم ىبسلاكلذكو ؛ ركاسعنب اى رعشألاخرؤم هاورام اهمهأ نأ ديغ
 لهأ بهذم ةرصنب هرمأ هنأو همون ىف تارم ثالث هيلع هللا تاولص ىنلا ىأد
 , هل هللا ةرصنب هدءو ةريخآلا ةرملا فو . لازتعالا رج نأو : حلا
 : ىرعشألا لوقي

 , مالكلا تكرت دق , تلقف . كترمأ ايف تعنصام : ىل لاقف « ىتلا تيأد
 كترمأ امنإ , مالكلا كرشب كترمأ ام انأ : ىللاقف . كتلسو هللا باتك تمزلو
 ايهذمعدأ فيك ؛ هللا لوسراي : تاقف . قحلا امنإف « ىنع ةيورملا بهاذملا ةرصنب
 نأ لعأ نأ الول : ىل لاقف . اي ورا ةنمس نيئالث ذنم هتلدأ تفرعو . هلئاسم تردصت
 دعت كنأكو « ابهوجو كل نيبأ ىح ؛ كنع تق امل هدنع نم ددمب كدمب هللا
 ىنملا اذه ىفىنارتال كنإ ء ايؤر تناك « ليدبج ىايقد وأ . ايؤر كيلإ قايتإ
 : تاقو تظقيتساف : لاق , هدنع نم هدب كدميس هللا نإف « هيف دجف : اهدعب



 رظنلاو  ةعافشلاو ةيؤرلا ىف ثيداحألا ةرصن ىف تذخأو . لالضلاالا قحلا دعبام

 « باتك ىف هتبأز الو « طق مصخ نم هتعمسام هللاو ءىث ىنيتأي ناكف . كلذ ريغو

 .(')لسو هيلع هللا لص هللا لوسر هلىفهب رشب ىذلا ىلاعت هللا ددم نمكلذ نأ تماعف

 اهنأ ايجعو « اذه انموي ىتح « ربك آلا نيلسملامام] اهآر ىلا ىؤرلا ىه هذه
 اهركني نأ ابجعو . تراكيد لدم فوسلبف ىؤرتراثأ اي « نيثحابلا مايته] رثت ل

 لوحتل اريربت ءدعب امف نوخرؤألا ابعضو تاصاهرا اهنأ نوريو« نيثحابلا ضدب

 امدختسم ةئسلاو باتكسلا ىلع هيف دنتسي بهذم ىلإ لازتعالا نم ىبظعلا مامإلا
 # ىرعشألا دنع تأفاكت ةلدآلا نأ كشال . هل لق ا دجو ىذلا قاطالا ىف لقعلا

 مهتا دقو . ةيلقع ةطسفسو ميقع لدج درجم هآرو « رمآلا لمأتف  لوقي اك
 لوح ووهت كوكشلا تأدب و « نييئاطسفسلا فالخأ مبنأ « رظن ةبجونم « ةلدتعملا

 ةقداصلا ايؤرلاب اذإ و . نوخرؤملا ركذ م « فكتعاف . . . ازه هربتو لجرلا

 لصيال؛لجرلل ىحورااروطتلا وه امنإ و« !ءاعداو اريربت ىمآلا نكي لف هدوارت

 . ابل؟ أب ةيحورلا ةبرجتلا قاع نمألا هبنك الو هادم ىلإ

 .هتاباتكىالو ةصاخلاهتايح ىفال«ةب وذك أ ىرعشألا نسحلا نأ ىلع ذخؤي مو

 ءارآ انيلإ لقن دقف . هبتك ىف انيمأ « ناسللا فيفع « ادهاز ةصاخلا هتايح ىف ناك

 ريغو نيمالسالا تالاقم انل « تنسرأ لا هبتك تناكو . ةهازتو ةنامأ ىف ةموصخ
 دايحو صالخإب قرفلا ءارآ ابيف انيلإ لقن . ةنامآلا ىف للعالا لثملا ؛ نيمالسالا

 نوريثكلا اهلعدنتسإ 5ع هيميت نإ وهو  هموصخدشأ اهيلع دنتسإ لب . نيمات

 . قحد ةيؤرلا ثودح نأ كشالف . مهسفنأ ةلرتعملا نم

 هذاتسأ نيبو هنيب تثدح ةرظانمل ناك لازّتعالا نع هعوجر نأ ضعبلا ىربو

 لع رنمأ مدحأ .ةوخأ ةثالثممأ ىف هذاتسأ لأس هنأ ىرعشالا نعىوردقف .ك اجلا
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 وهو تام كلاثلاو . كلذ لع ثتامو ىصعو رفكىلاثلاو . كلذ لع تامو احلاص

 نمؤملا نأب ل ةلزتعملا دنع لدعلا لصأ عم ايشمت  ذاتسالا باجأف . ثدح ىص

 ىصلا نأو « مثبج ىف باذسعلا لهأ نم رفاكلا نأو « ةنجلا ىف تاجردلا لهأ نم ٠
 . ةاجنلا لهأ نم ثدحلا

 باجأف ؟ تاجردلا لهأ ةبترم ىلإ ىصلا قري نأ نكمب له , ىرعشألا لأسف
 لان دقو . تاجردلا لهأ نم نمؤملا نآل « ىنلاب «لدملا لصأ عم ايشمت « قابجلا
 هللا ( ىبصلا ) لوقي ذإ « ىصلا ناسل ىلع ًاضارتعا ىرعشألا راثأف . لمعلاب كلذ

 هللا نأب ىابجلا باجأف . تعطال ايح تيقبول قآل ءىنم سيل ريصقتلا : لجو رع

 لبقكتمأو ؛ كتحلصم تيعارف ء« تيصعل تيقب ول كنأ ملعأ تنك : ىصلل لوقيس

 . فيلكتلا نس

 : لجو رع هلل لوقي ْذإ « رقاكلا ناسل ىلع اضارتعا ىرعشألا راثأ كلذ دنع

 كلذ دنع . ىجلصم عارت مل كزكلَو ؛ ىصعأسو رثكأبس ىلأب ىلاح تيلع كنإ

 ء هلوقب ابارج دحي ملو ابجلا محفأ

 لهأ نيب ةلزتعملا ءارآ لخاد ىف ًاضقانت كانه نأ ةرظانملا هذسه نم نيشو
 ذيبلالا نيب تذاد ىرخأ تارظانم كائهو . هللا لعفل ملصألاب مهلوق نيبو لدعلا
 . ضقانتلا ىلإ امإ ىدؤي ةلزتمملا بهاذم عم قطنما ريسلا نأ ىلع لدت ذاتسألاو
 . ىلاعت هللا قوقح نم لينلا ىلإ امإو

 «ثيدخلا ل هأ بهذم ىلإ ميظعلامامإلا تلوح ىلا ةيحورلا بابسألا ىه هذه

 هضرعتو .. هلك اذه نم قدأو مثأ ًاربس دقتعت ايف كانه نكلو .. ةنسلا بهذم ىلإ

 مالكلا نم ةيمهأ رثكأ مهيدل ناك . نيبلسملا ىدل ربكألا ناكملا هقفلل ناك , أي ايف
 ايندلا تناك « مهايند رومأو مهتادابعىف هيلع دنتت نييلسسلا ةايح تناك . لدجلاو
 ىمفاسشلا بهذملا باجأ ىف ىرعشألا أشن دقلو . اهناحتماو ةرخآلا ارم مهيدل

 ال ىبقفلا ىعفاشلا بهذملا ناك قزيوو هب جيحيو « موصيو هيلع لصي ؛ هيلع دبعتي
 دعقأو . ىعفاشلا بهذملا هقف ىف لهف .. !هتاليصفتو هتايح تايعرج لك هيلع
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 ديؤيام ؛ تاداقيعالا ىف وأ تادابعلا ىف تناكأ ءاوس ةماعلا تاب رظنلا ؛ انه هقنلاب
 رجلا فو ؛ نآرقلا قاخ فو . . تافصلا ىفو تاذلا ىف ةلماك ةيلزتمما ةيرظنلا

 «ىالكلا ىفاشلا بهذملاهقف نيب ريبكلا ضراعتلا ىرعشألا ىأر دقل . رايتخالاو
 نكي لف « الماك هقنتعاف ىبقفلا هبهذم ىلإ داعف « ىالكلا ىلزتعملا بهذملا هقفو

 ىوس ىرشألا مامإلا نكي مو . ىعفاشلا بهذملا بلق ىلإ ةدوع ىوسس ىرعشأألا
 نم ايهالك بتكو ءدحاو عبنم نع أمهالك قثنإ ٠ ةيمالك ةروص ىف ىمفاشلا مامإلا

 انبجو نانثالاو « مالكسلا ىف كناثلا رثكأو « هقفلا ىف اههدحأ رثكأ . ةدحاو ةرظن
 ىر' نأ بجملا نم لب .. امبيهذم قنأ امو « امهتروص هبشأ امو . ةدحاو رظن

 هباتك ىرعشألا بتكيف «٠ سيلاطوطسرأ لعدرب فيك فرعي هنأب ددريىعفاشلا
 ىمفاشلا هركو « ةيرواعلا راثألا باتكو ملاعلاو ءامسلا هباتك ىف وطسرأ ىلع درلا ىف »

 ىلع ىرعشألا درف ةيردقلا ىعفاسثلا ضغبأو . ىرعشألا مربلع درف« جراوخلا

 9٠ ةلزتعملا

 ىرعشألا ماقأو « لوآلا مالسإلا فرسلبف ناكو ؛ هقنلا ىعفاشلا ماقأو

 . ىناثلا مالسإلا فوسلبف ناكو مالكلا

 كاس « لازلعالا بهذم نع ىرعشألا نسحلا ربأ عججر اذ . لاح لك ىلع

 اي , دحأ مامإلا ىلإ بستناو « ثيدحلاو ةئسلا لهأ لإ لامو بالك نبا ةقيرط
 .اهريغو زجوم اوتالاقل.او «ةنايدلا لوصأ نع ةنابالا : هبتك مظعم ىف كلذ ركذ
 . مهيرخأتمدنع ليقع نبا ةلزنع مه.ملكتملاطالتخاكثيدحلاو ةنسسلا لهأب أطلتخم ناكو

 ةمنأ نم هلاثمأو لينح نبا لوصأل عبتأ ارناك هدعب نم هعابنأو ىرعشألا نكل
 قبس امف كاذانحضوأ دقو « ىزوجلا نباو ليقع نباك مهسفنأ ةلبانحلا نم ثيدحلا

 . ةيبالكلا نع مالكلا دنع

 نيزعلا كيسع نب ركب ىنأك ) دمحأ مامالا باحصأ نم ةليانحلا ءامدق ناكو

 ةئسلا قفاولا 5 5 ِط ىلع ىرعشألا نوركذي ( امهاثمأو ىميمتلا نسحلا ىفأو

 , ةل زتعملا ضقأنت ينم هركذام نوركذيو ) ةاجلا يي



 بل امال دس

 ةقيرط مسحأ دق ناك « فلسلا بهذم ىلإ عجر امل ىرعشألا نأ وه مهملا

 . صوصنلا مهف ىفلقعلا مادختسا ةقيرطفلسلا بهذملخاد ىفأشنأك لذا« لدجلا

 ليلحتلا نم ءىث عم صوصالا نم ةلدآلا جارختسا قف صخلتت ةسقيرطلا هذهو

 ةيمالسالاةديقعلا لوصأ نآل ًارظنو خلا .. قطنملا ليصحتلاو تامدقملل بيترثلاو
 نإف . ةحرصو ةحضاو ناسنالاو هللاب قلعتي امم ريثكو هىزتتلاو ديحوتلا ثيح نم

 ليلدلاةماقإو مهما ىف ةقيرط ىلإ جاتحيام ردقب لوصأ عضو ىلإ جاتحال ناسنالا
 لوقلا نكم كلذلو ه نآرقلا هب ىمأ ام وه اذهو ء قطنملاو لقعلا ىلإ دانتسالاب

 ّْ , ثحببلا ىف ًاجينم عضو امئإو ًابهذم عضي مل ىرعشألا نأب

 « لوصالا ثيح نم ال ةلزتعملا فلاخم هنأ اندجول « هئازآ ةلمج ى انثحي ولو

 مهفلاخي هنكلو ؛ كلذ وحنو ةيلوئسملاو لدعلاو ديحوتلاب قلعتت ةلزتعملا لوصأ نآل
 ىنعملاب ةموبفم ةديقعاا عم قفتي ًاديدج امهف اهعهف هنآل ء«لوصألا همبف ةقيرط ىف

 لوصأ نع ةئابالا ١ باتك ىرعشالا ةايح ىف ةلحرألا هذه نماندنعو .قاطملا

 نأ نكمي 6 ةيمالسالا ةديقعلا لوصأ نانمضتي اههو . عمللا » باتكو . ةنايدلا

 . ىلالدتما لدج بوث ىف ةعوضوم ابنكل « نآرقلا صوصن نم ذخؤت

 هتقيرط امل حضتتل ) ةيهولألا ف ىرعشألا ءارآ شعب راصتخاب نآلا حرشأو

 « هدعب نم هعابتأ هذختاو « هتايح ىف ةديدج ةلحرم هب ادب ىذلا ديدجلا هجبنمو

 . ةعامجاو ةنسلا لهأو فاسلا بهذمل ًازمر دعب ايف راصو

 , ىرعشألا دنع هتينادحوو هللا دوجو تايثإ

 اهب مسا ىتلاو ةديدجلا هتقيرط ىلع هتينادحوو هللا دوجو ىرعشألا تبثأ

 صخلتي و ,عمللا ١» باتك ىفنادوجوم كلذب ناقلعتملا ناصنلاو . هدعب نم هبهذم

 وغلا ل>ارم ىف روطتي ناسنالا نأب لوقلا ىف ىرعشألا دنع هللا دوجو ىلع ليلدلا

 سقنلا نم القتم هتايس ىرجج ةياهن ىلإ لصب نأ ىلإ ةدالولا دعب ىونعملاو ىداملا

 عقار اذه . فيضلا ىلإ ةوقلا نم !ردحتم مث ةرقلا لإ فعضلا نمو و لامكسلا لإ



 عع اه ص

 ؛ لاح ىلإ لاح نم هسفن لقنيال ىذلا وه هلأ هسنا نم لمي ناسنالاو. هيف كشال
 (يف ديزي رواطتلا اذه لع رطرس نأ عاطت سال ؛ هسفن روطي ىذلا وه ناك رلهنآل

 هتوأ لاح ىف ناك اذإ وهو ؛ ةوقلاو باينثلا ةلاح ىلإ هسفن درب وأ « تاكلم نم هل

 ىف وهو كلذ عيطتسي الأ ىلوآلاف « عفن الو ًارض هسفنل عيطتسيال هتاكام ماهو
 ديشلسيو . ْنْذِإ لفأن نم هل دبال لاح ىلإ لاح نم هلاقتناف . لوألا هوم لحام ٠

 الو تنم الغ لوحتينأ زوجال نطقلانأ كلذ نيبب ام ١ هلوقب كلذ ىلع ىرعشألا

 يصر نأ رظنن ام انطقذختا نمو. ربدم الو عزاصالو سان ريغب ًاجوسفم أبومث مث
 لبجلا ىفوأج اخ لوقعم نع ناكجساف الو عف امص ريغب اجوسم ابرث مث الوتفم الزغ

 ىلإ نيطلالوحتي نأ رظتناف«ًآينبم ًارصقابيف د< ل ةيرب ىلإ دصق نمكلذكو . اجلاو
 ناك اذإو . الهاج ناك ناب الو عفاص نيثي ضعي ىلع هضعب دضتنيو رجالا ةلاح

 نأ ىلوأ ناك ةبرجعألا ىف مظعأ ًامظعو ًامدو اه م“ ةخضم مث ةقلع ةفطنلا لومحت

 . «لاح ىلإ لاح نم اباقنو ةفطنلا عنص عناص ىلع لدي

 دوج ىلعليادوظعأ ةقلخلا لحارم ىف ناسفالا روطت نإ : ىرعشالا لوقيو

 هنآل .ادحاو نوكي نأو دبال ىذلاو تاقواخلا هذه هسشيال ىذلا ريدملا نلاخلا

 نم لخي ملاببيشأ ولو . ابمكح ثدحلا ىف هكح ناكل « اههبشأ ول [ هناحيس ]
 الم ناك« تابجلا عيبمج + نم اهيتشا نإذ . ابضعب نم وأ تاهجلا لك نم ايريشي نأ

 , اههبشأ ثيح نم امدح ناك ابضعب نم اههبشأ نإو . تابجلا عيمج نم ابلثم

 لاقو « ءىث هلثك سيل » ىلاعت هللا لاق دقو . اميدف لزب ثدحلان وكي نأ ليحتسيو

 . ءدحأ ًاوفك هل نكي مله ىلاعت

 نأب لوقلا ىف صخلتي وهو ؛ ديحوتلا ىلع ايلدج اليلد غوصي ىرعشألاو
 ماظن ىلع اثريبدتو (يلعف ىرحي نأ نكمالع قيقحلا ىتعملاب نيلعافلا ىأ « نينثإلا

 دارأ اذإ اههدحأ نآل « [بنم ادحاو قحاب وأ  زجعلا مقحلي نأ دبالو ؛ دحاو

 «قحلاهلالاوهنركيفامهدح أ دارم تي نأام] :لاحلا ل « هدض رخآلا دارأو ارمأ

 « ازجاع اهنم لك نوكيف امهدحأ دارم متيال نأ امإو « ًازجاعن وكيس رخآلا نآل

 عاتجإ ي جد , هنآ ليحتسم اذهو « |ينم لك دارم خب نأ وأ . هلإ كانه نوكي الف

 , كحأو هيل 2 نيدضلا



 لا هاا حل

 ةينآرقلا تايآلا نم هللا دوجو ىلع هليلد جرختس] دق ىرغشألا ناك اذإو

 ةطقن كلذ نأ رابتعاب « ةقلخلا لحارم ىف ناسنالا روطت نع تملكت تلا ةريثكلا

 ةينادحولا ىلع ىلدجلا ليلدلا جرختسا دق هنإف « هللا دوجو لع لالدتسالل ةيادب

 ىف ركذي كلذل وهو « ةينادحولا عوضوم تلوانت ىتلا مركلا نآرقلا تايآ نم

 . , اندسفل هللا الا هبل آ هيف ناكول » ىلاعت هللا لوق ليلدلا رخآ

 ةيلدج ةروص ىف انل جرخأ ىرعشألا نأ نع لاح لك ىلع لفغن نأ حصي. الو

 هسفن ىف اهائعم لمأتو نآرقلا تابآ أرق اذإ ركفتملا ناسنإلا لعل رطخيام ةيقطنم
 ىرعشأللا لبق تربظ دقو . جئاتن ىلإ ىدؤت تامدقم نم اليلد غوصي نأ ريغ نم

 باتك ىف ىساحلا دنع هدمت ىنلاك ةينآرقلا تايآلا نم ةلدآلا جارختسال تالواح

 .« ةمظعلا » ىمسي هل

 نمصوصنلاىلإ اداتسم ةيمالسالا ةديقعلا ءائب ىف ىرعشألا ىضم لاح لك ىلع

 حعنصلا نملالالتسالا ىلإ ىهتذي وهو . ىرخأ ةبج نم ىرظنلا لالدتسالا ىلاو ةبج

 ىلعلدي ملاعلا دوجوف .عناصلاتافصرلع هلاوحأ و عنصلا تافص نمو « عناصلا ىلع

 لكشنودلكشوثقونودتقو ىف ملاعلا دوجوو ةردقلاب فصتم هل قلاخ دوجو

 ماكحالاو ناقتالا دوجوو « ةدارالا ةفصب فصتم قلالا اذه نأ ىلع لدي رخآ

 ةدارإلاو ةردقلا دوجوو ةكحلاو لعلاب فصتم قلاخلا نأ ىلع لدي ملاعلا ماظن ىف
 . لالدتسالا ريسي اذكهو ةايحلا ةفصب فصتي قلاخلا نأ ىلع لدي ةكحلاو ملعلاو

 تسيبل اهنأ ىلإ ايهاذ تاذلاب ةمئاق اهدي ىرعشألا نإفع ةيحلالا تافصلا نع امأ
 مدق ةميدق هيحلالا تافصلا نأ كلذ ىف هيأرو . تاذلا فالخب تسيلو تاذلا نيع
 موبغم فلتخم نأ دبالو «رداق ملاع هللا نأ تباثلا نم ه ىرعشألا لوقي .تاذلا
 نوكي نأ اضيأدبالو لعلاب ارداق ةردقلاب املاءهللا ناك الاو ةردقلا موهفم نع ملعلا
 . تافصلا انلقعت انمضتم تاذال انلقعت ناك الإو « تانصلاو تاذلا نيب زيامم كانه

 تافصلامربغم نيغتاذلا موبفم نوكي نأ دبالف نذأر .كلذك سيل ىمألا نكل



 ١ ىرخألا تافصلا نم موبفملا نع افلتخم تافصلا ىدح] نه مويفملا نوكد نأو

 نأ أطخو . اهب موقت تافصلا نأو اهسفاب ةمئاق تاذلا نأ ىلإ ىرعشألا بهذو

 . انركذ م اهسفنب ةمئاق تاذلا نآل « تاذلاب موقت تافصلا نأ لاقي

 .اهافنوتيرايتخالا لاعفألا مايق ةلأسم ىف ثيدحلالهأ ىرعشألا فلاخ دقو
 .ناسفالل بسك هلل قلخ « لف ىأ «لعفلانأ اهاوحفوءبسكلا ةيرظن كلذ ىف هلو
 اهتمت وأ ةثداحلا ةردقلا بقع ناخي نأب هتنس ىرجأ هنا نإ ١» ىرعشألا لوقي
 اعادب] هلل اقلخ لعفلا نوكيف هل درجتو دبعلا هدارأ اذإ ٠ لصاحلا لعفلا ابعمو
 عاقب ىف ةرفاظ ةيرعشألا تراسو , هتردق تمن الوصح ديعلا نم ًايسكو امادحإو

 سماخلا نرقلا ىف اهتدمعأ نم ناكو . اهلع امو ضرآلا هللا ثري نأ لإ ضرألا
 . « ىنيوجلا » اذه انيحاص ىرجملا

 : ىنبو جلا

 لاعملا وبأ : وهف ( ندلا لوصأ ىف لماشلا ) باتكساا اذه فلؤم نعامأ ...
 فسوي نب هللا دبع نب فسوي بوقعي ىفأ نب هللا دبع دم ىنأ خيشلا نبا كلملا دبع
 فورعلل ؛ نيدلا ءايض بقلملا ىمفاششلا هيقفلا ىيوجلا ةيويحب ني دمخ نب

 . نيمرحلا مامإب

 هيلع قلطأ دقو . روباسين ىرق نم ةيرق « نيوج » ىلإ ةبسن ىنيوجلا ةملكو

 مرحو 15م مرح ) نيفيرشلا نيمرحلا ىف هسيرد#و هترواجب نيمرحلا مامإ بقل
 نينسعبرأ ةكب رواج و زاجحلا ىلا جرخم مامإلا نأ ناكلخ نبا ىكحيو . ( ةئيددلا
 .©72 نيمرحلا مامإ هل ليق اذبلف « بهذملا قرط عمجو « فيو سردي, ةنيدملابو

 هلالدتسإ ةحص ىلإ عجري كلذ لعلو . « نيدلا ءايض » كلذك هيلع قلطيو

 ,هله صال > نايعالا تافو س ناكلخ نبإ )١(



 همس قلو دمت

 اقيرط قطنملا اذه حبصأ ثيم « هئارآ ىف هيلإ دنتسإ ىذلا ىلقعلا قطنملا ةمالسو
 . قتلا ىلإ لوصولا ىف نيبغارلا نيثحابلا مامأ روثلا ءىض»

 ىلع كش الب ءلدت أبهنإف 2 ءىش ىلع لدت اهريغو باقلألا هذه تنام اذإو

 . هرصع ىف ابلتحإ ىتلا هتناكمو ىنيوجلا ةيمهأ

 اهنم دمتسإ لاو ؛ ىنبوجلا ةيصخشل ةموقملا رصانملا نع فيثكن ائدرأ اذإو

 * كصقتو ؛ كلذ ىلع تدعأس ةيسيكر لمارع ةثالث اندجوأ ريزغلا معلا اذه

 . مامإلا ىدل ىرطفلا دادعتسالا سو

 . اهيف أشن ىلا ةرسألا و

 . مامإلا مهيلع ذيلتت نيذلا ةذتاسألا ةيمهأ وم

 هلوبقو 4 معلا قاتل نيمرالا مامإ دادعتسإ ىهو؛ ىلوألا ةطقنلاب قلاش امفو

 . لادجالب حضاو رمأف خلا ...... ارعاو الوبق « قح وهام لكل

 هب بجي نأك . نيمرحلا مامإ دلاو نأ « ةيعفاشلا تاقبط :ىف ىبسلا ركذيف

 دبتجاو دجو«حالفلا تارامأو ةباجنللا لياخنم هيف ىأر امل رسيو ( ىنيوجلاب ىأ )

 تام دقنيمرحلا مامإ دلاو نأ نحن و , اهريغو نيلوصألاو فالخلاو بهذملا ىف

 . هريع نم نيرشعلا ىلاعملا وبأ غلبي نأ لبق

 نبأ ركذيف . اذيلتو اذاتسأ دحاو تقو ىف ناك مامإلا نأ كاذ ىلإ فاضي
 سانلا معي هيبأ ناكم مامإلا ماق نأ دعبو « ىنيوجلا داو تام نأ دمب هنأ ناكلخ
 ذاتسالا ىلا سيردتلا مابمنم غرفي نأدعب ؛ بهذين اك , هقحلا ةديقعلا مهنقايو
 ملع لصحيو هنم ملعتي كل ١ ىقييبلا ةسردعب ىنيارفسالا قاكسالا مساقلا ىفأ

 , 020 لوصألا

 ,ه6١ س ل نارعألا تايفو هس ناكل نبإ(١)



 تاشقانملاوءفيكلا وألا ثيحنمءاوس.هسفن مامإلا بتك نأ ظحالب اننأ 6

 . هل ريظنال ءاكذو داح لقعل هالتمإ ىلع لدت ات ...... اهريثب ىلا لك اشملاو
 هدلاو فلاخي ناك هنا ىتح « ديلقتلا تقم ناك نيمرحلا مامأ نأ كلذ ىلع دعاسو

 . ةريثك رومأ ىف

 دصقي ) هتافنصم عيمج ىلع ىفأ ١ ىنبوملا كلملا دبع نأ رك أاسع نبإ ركذيف

 «ضعب لع ابضعب لئاسملاج رخو. اهيف فرصتو ؛ نطيل ًارهظ اهيلقف ( هيبأ تافنصم

 «قيقحتلا فذخأ ىتح«هباحصأو هدلاودياقتب هبابش ىف ضء مل ... ... نيئس سردو

 ىلع حالو « هتباحن تربظ ىتح« رظنلا سا اجو فالخلاو بمهذملا ىف دهتجاو دجو

 ةرظانملاو ةعلاطملاب ةراطلا عمجو « ةئحابملا قيرط كلسو ؛ هتسارفو هيبأ ةءف همايأ

 هدكأ ام اذهوك1) ,نيلوألا تافرصت ىسنأو« نيمدقتملا لع ىلرأ يح « ةشقانملاو

 رظنلا ةلونم ىف اهلك بهاذملا لزنأ ه دق ىنيوجلا نأ ررق ثيح « اضيأ كسلا نبا
 بمهذممىلإ هدوقي ليم هدنع نوكيال ثيح « اهبنم دحاول بصعتمريغ « رابتعالاو

 نع ةلاا هذه ىلع ناكف« مالسالا هنأو قحلا هل حضوت م“ ( ناهرب ريغ نم نيعم

 ء 9 ,دياقت نعال « ةريصبر دابتج]

 فرعت « ةحلاص ةرسأ تناك دقلف « نيمرحلا مامإ اهيف أشن تلا ةرسآلا نع امأ

 دلاو ناك دقلو . هنابجاو ىدؤتو « هقوقح لع لففاحتو م هاعرتو هتف رعم قح هللا

 : ناكلخ نبإ ركذيف . اهيف نيقمعتملا « ةينيدلا مولعلاب نيلختشملا نم نيمرحلا مامإ

 دلاو « ىعفاشلا هيقفلا ىنيوجلا ةيويح نب دمحم نب فسوي نب هللا دبع دمح ابأ نأ
 بدآلا أرق . بدالاوةيبرعلاولوصأل ار هقفلا وريسفتلا ىف امامإ ناك .نيمرحلا مام

 بيطلاو أل عدقفلاب لغتشاو روباسيز مدق مث , نيوحب فسوي بوقعي هيبألعالوأ
 هيلع لغتشاو ىزورملا لافقلا ركب ىأ ىلا لقتنإ مث ... ىكواعصلا دمت نب لهس

 )١( ؟ال9 س ىرتفملا بذك نيب سس رك اسع نبإ .

 ه”؟١01 س ؟ - ةيعفاشلا تاقبط (؟)



 , (» ءفالخلاو بهذملا هلع نقتأو ؛ هب عفتناو هنم دافتساو همزألو « ورم

 هقفلاب ةعساو ةيارد ىلع تناك املك مامإلا دلاو ةرسأ نأ حضوي صنلا اذهف

 نبا درطتسيو . هسفن ىنيوجلا اهيف عرب لأ رومآلا ىهو « لوصألاو بدآلاو

 دب لع مولعلا نقتأ نأ دعب . نيمرجلا مامإ دلاو نأ حضويف ( كلذ دعب ناكلخ

 سيردستلاب ماقو « ه ع. ةئسم روباسي ىلإ داع « ىكواعصلا نب دم لبس ىأ

 ريدك قلخ م هيدي ىلع جرخت ثرح « اهب سأبال ةسردم نوك نأ ناكو . ىوتفلاو

 « ... نيمرحلا مامإ مونم

 ةأرمإ نم هدلو بجبنأ هنأ كلذ لع لدب . اسيقت اعرو مامإلا دلاو نك دقل

 .ةينيدلاهتعيبطو مءالتت ىتلا ةبيطلا تافصاا ابيف سم نأ دعب اهراتخا هنأو « ةحلاص

 « ةرجآلاب جسني هرمأ لوأ ىف ناك نيمرحلا مامإ دلاو نإ : ناكل نيإ لوقي

 مو . حالصلاو ةريخلاب ةقوصوم ةيراج هب ىرتشا ءىش هدي بسك نم هل عمتجاف

 . ©0 نيمرملا مامإب تلمح نأ ىلإ اههعطي لذي

 دلاو نأ ىلع لدت ء نوخرؤملا اهدروأ « ةرورشم ةصق رداصملا تركذ دقلو

 ركذيف. هموي رجأ نم الإ هترسأ معطي نكي ملف « نيعروتملا نم ناك نيمرحلا مامإ

 هيفامدمعطيال نأ ىلع أصيرح ناك هدلاو نأ « مامالل !وجرت نم هريغو ىرسلا نيا
 . © صلاخلا لالا نم الإ هنطاب جزامي لف . ةببش

 صوأ لق نيمهرملا مام] دلاو نأ كزنذك ناسيعألا تايفو بحاص ركذ دقو

 ) مويتاذ رادلا ابيلع لخد نأ كثدح دقلو 3 هعاضرإ نم ًادحأ نكمال نأ 2 همأ

 لفطلاتدج وىرخأ ةأرم] نأ ملعف ء« ببسلانعاطأسف . مكب لفطلاوةملأتم اهدجوف

 )١( س 1+ نايعألا تايفو 405

 جنايعألا تايفو (؟) ١ هزه س

 ؟ه1 ص مج ةيعفاشلا تاقبط (؟)



 هلا ياش ص

 لفطلا تاغاش نأ الإ ةأرملا نم ناك اف . اهتايجاح ضعب ءاضقب ةلوثشم همأو ىيب
 حسمو ؛هسأر سكنو هيلإلفطلا ذخأ ء كإذبدلاولا لع الف . هنم عضرف « اهيدب

 هب رشام عيمج ءاق ىح « كإذ هب لعفي لذي ملو هيف ىف هعيصإ لخدأ و « هنطي ىلع

 , ©0 همأ ريغ نبل برشب هعبط دسفيالو تومي نأ لع لبسي د : لوقي وهو

 نع اوشنف « نييلملا داهز نم ةعومج ةمس اهلاثمأو ثداوحلا هذه تناك دقلو

 . مؤاسنو مدالوأ هلك أبام وأ هنولك أي امم ريبكلا فو ريخصلا ىف عرولا
 لوصولاو مامإلا ةئشنت ىف ريبكلا لضفلا مط ناك نيذلا « ةذتاسآلاب قاعتب امفو

 .لوالاهماعم ناكابأن أ انركذ دقق « للعلا ىف ةقومرم ةناكم نم هيلإ لصوام ىلإ هب

 . ثيدحلا ةصاخمو ةيلقنلا مولعلا مث ؛ ةيبرعلا مولعلا هدلاو ىلع ذخأ هنأ ودبيو

 ابأ دسصقنو « ىنيوجلا ليص# ىلع ىوقلا هرثأ هل ناك « رخآ ذاتسأ كانهو
 مامالا ناكو ٠ قبيبلا ةسردم ىف ملعلا هنم قلت ثيح « ىنيارفسالا ىفاكسإلا مساقلا
 . هسلج لع بظاوي نك ثيح « باجعالا دشأ ىيبارقسالاب ايجعم

 هللا دبع دصقنو « كاذنآ ءارقلا خيش ىلع نآرقلا داجأ دق ىنيوجلا نإف كاذك

 أري ؛ هيلإ ب هذي ناكف . ه ععو. ةنسى ىزايخلا ىروباسيالا دم نب لع نب دمت

 . سيردتلا ىلع هتبظأومعم هنكمام مولعلا نم عونلك نمستقيو ؛ تاءارقلا هيلع

 ييبك رثأ ةبحصلا هذل ناكو « وصلا ىريشقلا ساقلابأ مامالا مزال دقلو
 فاطو « روباسين ابيف رداغ ىلا هتلحر ىف هقفار دقف. ةيحورلا ىنبوجلا ةايح ىلع

 . هيدي ىلع للا قلتو « ىرهوجلا دمج ابأ كانه لباق ثيح ءدادغب اهلالخ
 ابني راد قلاو « مامالل ةرصاعملا ةزرابلا تايصخشلا كلت كلذ لك ىلإ فاضي

 نأ نمو « انرشأ م هدلاو نم هايص ىف ثيدحلا عع دقلف . ةماه تارظانم هنيبو

 أو « ىورضالا نادم نب نحرلا دبع دعس ىأو « ىزملا دمحا نب دمش ناسح

 نسما نب نمحرلا دسيع دعس ىأو « ىزملا ىحي نب ميهاربا نب دمج هللا دبع

 هل زاجأو ٠ مريغو زيزعلا دبع نب دمحم نمحرلأ دع فأو « كيلع نب

 . ظفاحلا يعن وبأ

 )١( ص 8 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ء ه١ هساجنايعألا تايفو 0١



 ملا قلع سح

 ىوزقلا فسوي ن.مالسلا ديع : مامإلا ترصاع ىتلا ةزرابلا تايصخشلا نمو

 ىغارألا بارت وبأو عه عمد ةئدس ىرغاا دمحم وبأو عه عمبا#ب ةئسم ىلرتعملا

 ركب وبأو ؛ه (*/, ةنس ىدحاولا ىلع نب دمحأ نب ىلعو ء ه عوا ةئس ىرعشألا

 لماش ثارت نم هلثمب امب انيس نإ سيئرلا خييشلا ءالؤه نمو .ه 4 هم, ةنس قبيبلا

 . ةفرعملا عورف تشل

 ابأك تناك « ةديق بتك نم هيوحت امب روباسيفب ةيماظنلا ةنازخلا تناكددقلو
 . ريبك دح ىلإ اهنم دافتسإ هنأ كش الو . مامإلا فرصت تحت

 تظفح ىتح ةيلك مالكلا لع ىف تملكت ام » هلوق مامإلا عالطا ةعس ىلع لديو
 ن.] ركذ دقو . ©) , ةقرو فلأ رشع ىنثإ هدحو ركب ىلأ ىضاقلا مالك نم

 ىازمملا دمت نب ىلع ىلأ نب دم رفعج ىلأ طخم أرق هنأ ليذلا ىف دعس وبأ قاعمسلا

 ىف ًافلأ نيسمخ تأرق دنقل , لوقي ىبوجلا ىلاعملا ابأ تعمس , ظفاحلا
 . ©, ًانا] نيسخ

 الو محازم ريغ اماع نيثالث ةيماظنلا ةسردملا ف سردي نيمرحلا مامإ لظ دقل

 رحبت ىلع ةعطاق ةلالد لدم سيردتلا ىف اهاضق ىتلا ةليوطلا ةرتفلا هذهو . عفادم

 هسفن أيه ثيح « هيلع ىف مهتقثو « هل عيملا ةبحعو ء هل هصالخإو معلا ىف ذاتسالا

 ترجه سلاجما نأ بتكلا انل ركذتو . هيلع لبقأف ؛ ملعلا بابسأ كلتماو « كلذل

 وحن موي لك هيدي نيب سأج ناك ثيح ءبوصلك نم ءابقفلا هيلع رمغناو هلجأ نم

 . ©)« ةلطلا نمو ةمثآلا نم لجر ةئاثلث نم

 :ءارالا عامس ىلع هتبظاومو « هب هلاغتشإ ةرثكو معلاب مامإلا ماتهإل ناك دل

 هرثأ كلذ لكل نك ٠ ءايلعلاو ماعلا ىلع هلام هقافنإو 2 بئاصلأ ريغو اهنم بئاصلا

 )١( ص ؟ حج ةيئاثلا تاقيط 5٠١؟.

 .؟09؟ ص 8 ج ةيعفاشلا تاقط (؟)

 ,؟6٠؟ ص 5؟ حج ةيعئاشلا تاقيط (؟)



 لدجلاو هقفلا ىف ةريثك أابتك فلأ دقلف . ىنبوجلا نيمرحلا مامإ جاتنإ ىلع ريبكلا
 «.بهذملا ةياردؤبلطملا ةياهءباتك : بتكلا هذه نم . اهريغو نيدلا لوصأو

 «بيرقتلا صيخلت ١ و , هقفلا لوصأ ىف ناهربلا ٠ « , نيدلا لوصأ ىف لماشلا »

 هم : باتكلا اذهو ؛لوقعلا كرادم , و, ةيماظتلا ةديقعلا »و «داشرالا ١ و

 قومالاثايغ ١ باتكو كلذك هفلؤم همتي مل ء بلطملا ةياهن صيخلت »و «ىنيوجلا

 «فالخلا ىف نيدشرتسملا ةينغ ١ و « قحآلا رايتخا ىف قلخلا ثيغم دو.ةمامإلا

 اهرصتخإ. ةبابتلارصةخم» هلو . روبشم بطخ ناويد هلو ؛« « تاقرولا ١» باتكو

 ريزع باتك ؛ كلاثلا ءزجلا ىف ةيعفاشلا تاقيط بحاص لوش 5 « وهو « هةسفنن

 مجحلا ىف عقي هنأ : ( ىنيوجلا دصقب ) هيف هسنن وه لاقو . هبتك نساحم نم عوقولا
 . ©) ء فعضاا نم رثكأ ىنعملا فو « فصنلا نم لقأ ةيابنلا نم

 هحور تّوراذف ثيح « ًاماع نيسمحو عست نع هللا همحر « ىيوجلا تام دّقل

 رخآلا عيبد مه ءاشعلا تقو ءاعبرألا ةليل « ناقتتشب ه اهل لاقي ةيرق ىف ةايجلا

 كلذ دعب لن ثيح « هرادب نفدو ةليللا كلت ىف روباسن ىلإ لقنو .ه 0م ةنمم

 هربنم رسكو « هتوم موي قاوسألا تقلغأف « هيأ بتجي نفدو نيسحلا ةربقم لإ
 . هئازعل سانلا دعقو « عماجلا ىف

 هنإ لب . بهذملا ىرعشأ هنأ ملعن نحتف « ىنيوجلا ءازآ نع امأ

 رفن بهذ تح « بهذملا اذه ابيلع ركترا ىتلا ةيسيئرلا ةدمعالا دحأ نم

 ىيوجلا دبع ذنم أدب ىرعشألا بهذملا نأ ىلإ نيثحابلا نم ليلق ريغ
 ىنعي ال اذهو . مسأ قطنمو قمعأ ركفو ةخيسار ضدأ ىلع زكتري

 : لوقلا ديرن لب « البابم مامالا لبق ناك ىرعشألا بمذملا نأ

 ةعداخلاءارألا ضعبل ًاذفنم ناكام دسو «ريثكلا بهذملا ىلإ فاضأ ىنيوجلا نإ
 « ةيمالسالا ةينيدلا ةفسلفلا تئش نإ وأ « مالكا لعل سرادلا نأ ىنعمب ٠ ةمضوملاو

 ,؟ه# نس م” س تاقطلا )١(



 دس قة اع

 ريكسفتف . هيلع نيقباسلا ةرعاشألا نع ريدك مدقتم هريكفت ف ىبوجلا نأ لحالي

 ؛ ىرعشألانسملا وبأ ب هذملا نيش نأ نيح ىلعف . ةقيبع ةينسلف ةعزن مدقم ىنيوجلا

 هللا ةينادحو تايثإ ددصي وهو « ةهلألا نيب فالخلا ضَررفا دق ؛لاثملا ليبس ىلع

 نيدحتم ةطلآ دوجو ةلاح ىف ىنعأ « ًاعم نيتلاحلا ضرتفا دق نيوجلا نأ دمت

 شضقانت نم ىأرلا اذههيوتحيام نايب ىلإ ىبتن] : لوقن هيف نيفاتخم مأ ىأرلا ىف

 نأ نكمي ىتلا ىه « ملاعلل ىلوأ ةلعو لوأ ادبم ىلإ عوجرلاب الإ هلح نكميال عينش

 . عدبملا محلا هماظنو ملاعلا اذه دوجو انل رسفت

 مسج كير اههدحأ ديرب دقف « افلتخال ناحلإ كانه ناك ول , ىنوجلا لوقي

 ىدصتتف » هريبعت دح ىلع وأ ؛« كلذ رسغن نأ نكمي الو . هنوكس رخألا ديربو

 مسجلا ناكل امرنم لك ةدارإ تذف: ول هنآل ,ةليحتسم ابلك ةريثك هوجو انل

 نأ ليحتسملا نم هنأب لوقلا نكميال كلذكو . عينش ضقانت اذهو ءاكرحتم انكاس

 امهنم دحاو.ةدارإ ذوفن ليحتس م . رجعلا لع لدي اذه نآل ءامبتدارإ ذفنتال

 دوجوب لوقلا ىلإ ىدأتن انه نمو ء ًازجاع نوكرس ريخألا اذه نآل « ىناثلا نود

 .٠ دحاو هلإ

 وه امو : زئاج فالخلا نآل « امهنيب فالتخالا ءافتنإ ضارفإ نكم الو

 . ًارئاج هنوك حص املالإو ام اموي ثدحي نأ دبال زئاج

 ىرعشألا بهذملا عبات دق ىنيوجلا نإ : « قبسام ءوض ىف « لوقن نأ ديرت

 ىلع ادمتعم « فدا.هلا لدجلا ةقيرط محأ ثيح « اداقمال آددحم « مات ىعوب

 صوصنلا هذه نم طبنتسي ذخأف . ةينآرقلا صوصنلا مهف ىف لقعلا مادختسا

 . ىرخآألا وا: ةدحاولا اثم « تامدقملا . اهمهفو اهليلحت دعب ب

 دسيحوتلا ثيح نم «ةيلجو ةحضاو ةيمالسالا ةديقعلا لوصأ نآل ًارظنو

 عسضب مل ىيوجلا نإف « كلذ ىلع بتر امو «برلاب دبعلا ةقالعو « هيزئالاو
 « مبفلل ةسقيرط عضو لب « الوصأ .. عضي نآل آرربم دمي مل تش نإ وأ

 . قطنملاو لقعلا ىلإ ةدنتس ا ةلدآلا ةماقإو



 بنا #1 تس

 هئكلأو ٠ لوصالا ى ةلزتعملا فلا 3 ةرءاشألا نم هريذك «٠ ىيوجلاو

 ايانثث ىف حضاو اذهو . اهاوتع دصقأ « اهسفن لوصألا هذهل ميمبف ىف ميفلاخ
 . باتكلا اذه

 هلالدتسإددص ىنف . ةميلس ةيقطنم سمأ ىلع ةديقعلا ءانب ىف ىنروجلا ىنعم دقل
 بهذ ابلم ؛ ل وادملا نالطب لإ ىدؤيال ليلدلا نالطب نأ كيب هللا د وجو ىلع

 . قالقابلا ليق نم كاذ ىلإ

 ثيح« ةيسحلا ةلدالا ىلع  ريبك دح ىلإ هنا دوجو هنايب ىف دمتعا دقلو
 .عئاصلا تافص ىلع هلا وحأو عنصلا تافص نمو « عذاصلا ىلع عئصلا نم لدتسا

 ىلع ملاعلا اذهو . ردات هللف اذملو ء قلخلا ىلع ةردقلا ىلع لدي ماعلا دوجوف
 « هريغ نود تقو ىف دجو ملاعلا اذهو ؛ملاع هللا نأ ىنعي اذهو «ةئقتم ةكح ةروص
 ؛ ةدارإو ةردقو قلخ نم , تافصلا هذه لكو .. ديرم قلاخلا نأ نيبي اذهو
 ىح ملاعلا دجوم نأ ىلع لدت

 نآرقلا كلذ ىف عباتي امنإ ؛ هللا ةفرحمل اليس ةيسحلا ةادآلا هعامتاب ىنيوجلاو
 اورظنأ لق , هيف ريكفتلاو هلاوحأ ل مأتو دوجولا ىف رظنلا ىلع ثحب ىذلا « ميركلا
 ميهاربا انديس ةصق عضي كلذ لك ىف ىنيوجلاو « ضرالاو تاومسلا ىف اذام
 ىلإ ابنم الصاو « ةئطاخلا مراكفأ ضءب ىف مهل هترياسمو ؛ هموق هترظانمو
 بحال وهو ةلفآ ابك انآل « سمشلاو رمقلاو مجنلا ًايناج حرط ثيح« قملا'

 . ضرالاو تاومسلا رطف ىذلل هبجو ابجوم « نيلفآلا

 تاذلا نأ تررق دق ةيملإلا تافصلا ةلكشمل اهب ىف ةلدتعملا تناك اذإو
 ثيح نم « ىبوجلا نِإف « تاذلأ نيع اهنأو ةثداح تافصلا نأو ةمدق

 نأو ةمدق تاذلا نإ : لاق ثيح ؛ كلذ ريغ ىلإ بهذ « بهذملا ى رعشأ هنأ
 .كلذك تاذلا ريغ تسيلو :تاذلا نيع تسيل تافصلا نأو ؛ ةعدق اضيأ تافصلا
 تاذ روص# نكمالو اتافصي ةمدق تاذلاف . ءيث ف ديحوتلا ةيضق سمي ال اذهو



 هس ل8 مسا

 , ةمئاق ايسفنب تاذلاف . تاذال ةموقم تاهصلا نأ يدع ال اذهر ٠ تافص نودي

 . موقت تاذلاب تافصلاو

 ملعلاب فتم هللا نأ هيأر نف ٠ ىنيوجلا دنع تافصلا ددعت تابثإ امأ

 تاموبفملا هذه نم موبفم لك نوكي نأ دبالو . اهريغو ةايحلاو ةردقلاو

 . اذكهو ةردقلاب ديريو ةدارإلاب هللا ملع, نأ بجو الإو « رخآلا نع افلتخم
 ىوذلاا ىفالتخالا نآل « ابسفن ظافلآلا ىلإ فالتخالا اذه عجري نأ نكمي الو
 . ةتبلا هل ةميق ال

 زئاج اههادحإل انلقعت نأ ثيح نم حضاوف « تاذلا ةفلاخم تافصلا نأ امأ

 ةغص لقعن دقو « الم معلا ةفص نود تاذلا لقعن دفف ٠ ىرخاللل انلقعت نود '

 . تاذلا نود ةردقلا6

 الاوحأ تافصلا رابتعإ ىلإ بهذ دق « قالقايلا هلبق نمو « ىنيوجلا نأ لع
 ( لاوحالا ) تافصلا هذه قيرط نعو « ةيملإلا تاذلل ( اهوجو وأ)

 بنجلاو نيعلاو هجولا ركذتىتاا تافصلا لوبق ىلإ بهذ دق ىرعشألا ناك املو
 .اهاتعم رهاظ نع ابفرصو تابألا هذه لوأ دق ىنيوجلا نإف « فيك الب اذكهو هلل
 ءديحوتلا ١ هباتك ىف ىنيوجلا هدقع ىذا لصفلا ىف , عطاق لكشب ء حضاو اذهو
 . مويلع هدرو ةيماركلا نع

 لصقو ديعلا لصف نع ثيدحلا ددصي وهو بهذ دق ىرعشألا ناك اذإو
 ءامهل لف لك نم ةيناسنإلا ةردقلا آدرجم بسسكلا ةيرظنب لوقلا لإ - برلا
 ايسكو اعادب] هلل قاخ دبع ىأ لعف نأو « قلطملا لعافلا وه هللا نأ ىلإ ايهاذ
 ررق ثيح . ام دح ىلإ ةلزتسملا نم ةيحانلا هذه ىف برقا دق ىنيوجلا نإف « دبعلل

 ,امدوجو ىفىنعأ ءاءادشإ ةلفتسم تدبجأ ابنكل « ىقيقح ريثأت اهل ةثداجلا ةردقلا نأ 1
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 ببسم ىلإ نيتلت تالوادملاو لاعلا ةل_سلس نكل ؛اهريفب ةرثأتمو ةلولعم ىبف

 نأ لواح تش نإ وأ 55 نفو دق ىنبوجلا نأ ىنعي اذهو . هللا د بايسألا

 ةيهالا ةردقلا لرش كف ضراعت ال هنأ انيبم 0 برلاو ديعلا ىلردق نيد ذأ قفرت

 . ةيداحلا ةردقلا ريثأت نيبو « رودقم لكل

 امأ , : نيمرحلا مامإ لاح ناسل ىلع لوقيف « ةطقنلا هذه ىقاتسرهشلا ضرعيو

 امأو . سحلاو لقعلا هابأي (ف ( دبعلا ةردق دصقي ) ةعاطتسالاو ةردقلا هذه
 ةلاح ىف ريثأت تابثإ امأو . الصأ ةردقلا قنك وبف « هجوب امل رثأ ال ةردق تايثإ

 ( ةلزتعملا دصقي ) مبلصأ ىلع لاوحألاو ًاصوصخ « ريثأتلا » نك وهف « لعفبال

 « ةقيقح هتردق ىلإ دبعلا لعف ةبسن نم اذإ دبالف ... مدعلاو دوجولاب فصوت ال

 . مدعلا نم هداج لالقتساب رعشي قاخلا نإف . ناخلاو ثادحإلا هجو ىلعال .

 . لالقتسالا مدع ًاضيأ هسفن نم سحب « رادتفإلا هسفن نم .سح اي ناسنإلاو
 ... رخآ ببس ىلإ اهدوجو داتسي ةردقلاو « ةردقلا ىلإ هدوجو دنئسي لءنلاف

 ىلع ىنغتسملا « اهتايسمو بابسألا قلاخلا وهف ؛ بابسألا ببسم ىلإ ىهتنب ىتح
 ىرايلاو ء هجو نم جاتع س هجو نم ىنغتسا امبم - ببس لك نإف . قالطالا

 . ©")عرقف الو هل ةجاح ال ىذلا قلطملا ىنغلا وه ىلاعت

 ابضرعن ىتح وأ ىنيوجلا ءازآ ةمددقملا هذه ىف شقانن نأ عيطتسن ال نحنو

 ةبج نم ماقملا قيضلو « ةبج نم اهبعشتو ءارآلا هذه عاستال ًارظن زايإب
 اذهدباتك أرقي نمل ريبك دح ىلإ ءارآلا هذه حضتت فوسف لاح ةيأ ىلعو . ىرخأ

 ىتش ىثيوجلا ابيف قرط « ىربك فراعم ةرئاد  قحب ل دمي ذإ ؛( لماشلا )

 . ةفرعملاو للعلا عورف

 ءزجلا اعملثمتو ةماهو ةيسيئر بتك ةثالث مضي انيديأ نيب ىذلا باتكلا اذهو

 هه قاردب هللا جان ند دا جدي رأأ 36 ص ١ 2 لدتلاو لاما امص ىقاتسربشلا قللإ

 , ةبأ املا ةبطصلا



 فص راو مح

 ؛ يه ىلاوثلا ىلع هلالثلا بتكلا هذهو . نيدلا لوصأ ىف لمايثلا باتك نم لوألا
 . لاعلا باتك مث ديحوتلا باتكو رظنلا باتك

 له : وه « ماع هجوب رظنلل ةمدقك « الاؤس ىنيوجلا أدبي لوآلا باتكلا ىفو

 مش . ئاج ريغ كلذ نأ ىلإ ىهتني مث ؟ ال مأ ةدحاو ةلاح ىف نيركف عاتج] حصي
 . هقيقد نم رظنلا ىلج ددصلا اذه ىف ًازيمم دسافلا رظنلاو حيحصلا رظنلا نايب ىف دس

 خيرات ىف باوبآلا مهأ نم اباب قرطي ال ليثم ال ةلاصأب كلذ ضرع, نأ دعبو

 ءىثلل ةماه تافيرعت هعضوب لصفلا اذه أدبيو ٠ ملاعلا ثدح ىنعأ قسلفلا ركفلا

 ةقيش ةقيرطبو . هركذل لاجلا عسقي ال ام كلذ ريغو رهوجلاو ثودحلاو ملاعلاو
 لاوحالا نأ ًانيبم « لاوحألاب نيلئاقلا ةلزتعملا ضعب عم ةعئار ةشقانم ىف لخدي
 قرطتي و . تاذلا ىلإ اهتم رظني هوجو اهل تافصلا نم « ام دح ىلإ - برتقت
 ىضةقي رظنلا نأ ًاركاذ « بستكملاو هنم ىرورغلا أانيبم «ىلعلا » ىلإ كلذ دعب
 ةبجاو ثسيل ةفرعملا هذه نأ ًآنيبم هللا ةفرع1 الخدم هلك كلذ نم العاج « علا
 نع ثحبللا ددصب وهو « لضي دق لقعلا نآل . ةلزتمملا كلذ ىلإ بهذ م « رظنلاب
 ضرعب كلذ ءانثأ ىفو . فلكملا ىلع بجاو لوأ ىف هيأر ةرشابم ضرعي مث كلذ
 غرفي, نأ دعب مث . مهسفنأب مه هوررق ام المأك ةلزتحملا ىأر ةيبلع ةنامأو ةقدب
 قرطب كلذ لك ىف وهو « الوبقمو املس ًايقطنم آدر مهيلع دري كلذ نم
 ؟ مولعم مودعملا لهو ؟ ال مأ ءىث مودعملا له : لدم ةماه ةيفسلف تاعوضوم
 ؟ال مأ ةعمتجج ضارعأوه لهو ؟ رهوجلا ةقيقح امو ؟ تادوجوملا ماسقأ ىه امو

 لخادتي نأ نكمال هنأو هل لكش ال هنأ انيبم درفلا رهوجلا ىلإ كلذ نم ًايبتنم
 نملوألا باتكلا اذه ىنيوجلا متتخيو . ةماه ءارآ نمكاذ ريغو حلا ...هريغ عم
 . هريبعت دح ىلع غبزلا لهأ هبش ىلع درلاب لماشلا

 انيم هتقيقحو دحاولا نع مالكلاب هأدبف , ديحوتلا باتك » ىمسملا هباتك امأ
 دعو ؟ ىقعم مأ سفن ةفص ةيدحاولا له : لءاست مْ ىنعم نم رس ٠ دح.أوال 0 نأ



 تاملإ

 له ب اذه لءاست ؛ دحاولا تافص ضعب ( رظنلا ) قباسلا هباتك ىف مضوأ نأ
 ثحيببلا ددمصي وهو « ةرشابم هركف نيب مث ؟ ال مأ هن احبس ىرابلا تافص دراعتت

 (هاوسابع هزيشمو قحلا ديجوتلا حضوأ ثيح ء ديحوتلا ىنعم « دحاولا ةركف ىف

 ىلع درلاب لوصفلا هذيه امتاخ ؛ ةينادحرلا ىلع لالدتسالا ىلإ كلذ نم ايهاذ

 . مهنللا نعاطم

 انهو: مسجلا ضرع نأ «هللأ نم مالكلا ددصي وهز( ىنيوجلل هبال ناكو

 نيالا رصاعوش اع هنأك و“ ةيعاوو ةجضان ةنسأف هعم أرقنو قيوجلا عم لخدإ

 اريزعم هل ةنوكملا ارجالا 7 هائعمو مسجلا 5-3 ةعارس ركذ كروح ؛ نيثدحلا

 لي نأ نكمي الو اسج نوكي نأ نكمال هناحبس هللا نأ ىف هبأرل الخدم هلك كلذ

 , مييلع در م ءالجب ةيماركلا ءارآ ضرع دق ىنيوجلا نأ ىنعي اذهو ماسجألا ىف

 لإ ؛ 0 ةركفو هانعمو مسجلا نع مالكا نم ىنيوجلا قرطت دقلو

 نوكسلاو : ةرسمحلا نع ماكتف 6 ماسجألا هله قحلت يف أ ناوكالا نع مالكلا

 ِ, يود ىنسلف بواسأب يا لك ًاعضار « لا د: او ةساملاو قارتفالاو عاتجالاو

 نومكلاب لئاقلاماظنلاىلع درا اريبك ًاءرجلصفلا اذه ىف مامالا صصخ دقلو

 ءارآ نم كلذ ريغو « ةرفطلاب هلوق ايفان «يهانتتال ءارجأ نم مسجلا فلأتبو

 ؛ لثم « ةماه ةلثسأ ريثب كلذ لك ىف قيوجلاو « بتكلا اهتلقانتو ماظنلا نع تفرع

 ىف نيرهوج عاتتجا زو< لهو ؟ ال مأ رخآ ىف نوكسلا نيع ناكم نع ةكرحلا له
 تابارطضال كلذ دعب ضرعت مث زيح ىف نيدضلا عاتج] زوجي لهو ؟ دحاو زيد

 نيب ةقيش ةيفسلف ةرواحع ددصلا اذه ىف اعضاو فيلأتلا ماكحأ ىف هئيإو ىئابجلا

 .نءآلاو بالا

 ثيح ( اهانعمو ابقئاقحو تاداتعالا ف اياب ةرشايم كإذ كعب ىدوجلا دب م

 نع الماك الصف صصخ 6 كلذ ىف مهفالتخا نيبو ةلرثعملا ءارآ درس

 , ءاللاو ءالخلا



 (دي ديحوتلا ( باتكلا اذه لوأ ىف هأدب ام ىلإ ىرخأ ةرم ىنيوجلا داع دقلو
 تاضقائم !اركاذ هناحيس هنع ةبجلا قلل ضرعت دق انه هدجنف هللا نع همالك دصقأ
 مايقزاومجي نيلئاقلا مارك نبا باحصأ ىلع ددصلا اذه ىف زكرو ؛ كلذ ىف ةلزتحلا
 ةيقذازلابقذادوءلذألا ىف ةيقلاخلاب قلاخ هنإ . مهلوق ايفان « هللا تاذب ثداوحلا
 .لزآلا 7

 تانآ ضعبل ٠ ىطاخ ريسقت ىلع اهاوعد قى تدنئسأ دق ةيماركلا تاك اذإو

 نيسفتلا انئيعأ بصن اعضاو اذه مأطخ حضوأ دق ىنيوجلا نإف « ميركلا نآرقلا
 . تايآلا هذه لل حيحيصلا

 : مبمهف ىف ىراصتلا ءازآ ضرعي أدب « ةيماركلا ىلع درلا نم ىبتنا نأ دعبو
 .ةيحيسملا قرف نم مهريغو ةيناكاملاو ةيبوقعيلاو ةيروطسدلا ءارآ ركذف . ةيهولآلا

 داحتالا ف مهأدو «ارهوج هلأ مهتيمست و ميناقآلا ىف مءارآ «قدصب «ررق دقو

 رهو ٠ حييسملا ديسلا بلص نع مالكلا ضرع 95 .٠ توسانلاب توماللا عردتو

 هتالك ضعب اومهف دق مهنأ انيبم « ( ليجنالا ) هسفن مهاتكب ثيشتي كلذ لك ىف

 تأر مو وه اهارب م هللا تافص نمضتي بايب هلك كلذ ىلع بقعو : أطخ
 . هعم ةرعاشألا

 اهانعمو ةلعلا نع ملكت هيفو « لاعلا باتك » ريخآلاو تلاثلا باتكلا ىتأي مث
 ىف ءارألا فالتخاو « اهطئارشو للعلا ماكحأو «لواعملا ةقيقحو « اهتقيقحو
 نه « ابضعبل لواملا دجو ؛ةماه ةلئسأ راثأ ةلعلا نع مامالا ثيدح ىفو . كلذ
 حصي لهو ؟ال مأ امافتناب قتنيو ةلعلا دوجوي ملا تبي له : ةلئسآلا هذه
 لهو ؟هبجوت ال مأ طرشب اهلواءم ةلعلا بجوت لهو ؟ اهواعم عم ةلعلا دارطإ
 ؟ نيتلع نيب لواعم حصي لهو ؟ م نم رثكأ ةلعلا بجوت

 نكميال لآ ءايشالا نم لاعت نأ دو#< ى لا ءايشالا كل ذ ددعب ىيوجلا زيه م“

 لك اشملا مله نم ةاكيشم لكل ةلقتسم الو هقق اعْضأ و ابليلعت



 ثودح نأ كلذؤ هيأرو . ةلعل جاتحيال عقاولا ل مفلا نأ درقي ىنبوجلا دحين م
 ىلإ لوقلا اذه ليصفت دعب فاؤملا ىهتنيو . ةلع ىلإ رفتفال « الواعم ناك ول لعفلا
 , ةلع ىلإ ةجاحي سيل ( العف ) لصاحلا لعفلا نأ

 نع مالكلا لإ ىنب وجلا بهذي « اههريغو ببسلاو ةلعلا نع مالكسلا قو

 بجوبال ناك نإو أ طرشلا نأ انيبم ؛ أمهم قاعي اهو ححصملاو طرشلا
 . اطرش بصتنا ىذلاهجولا لعهئافتناب طورشملا عنتمي هنأ الإ ب هطورشم توبث

 دوجوف طرش ضرعلا له : نع ةرشايممقحاللا لصفلا َْق ىنيوجلا لءاستي, مث

 رقتفي 6 : هنأىه « فلؤملا اهريثب م « لؤاسنلا اذه ىف ةبوعصلاو ؟ ال مأ رهوجلا
 رهوجج روصتيال كلذكق. ل نود ضرع روصتبال ثيح نم ؛ لحلا ل] ضرعلا
 ثيح نم ( رهوجلا دوجو ىف ًاطرش ضرعلا نوكي, نأ ىنعي اذهو . ضرع نود
 . ىاثلا لإ رقتفم امبنم دحاو لك نأ

 لإ رقتفم وهو الإ ضرع نمام : هنأ وه ةبوعصلا هذه ىةرعاشألا ىأرو

 , رهاوجلا رنج لإ رقتفمهنأ ىأ ءرهاوجلا نم نيبمعون ىلإ رقتفيال هنكل « رهوج

 زاوجمدع وأ ) زاوج ةحصص نع هيف لءاست لصفب باتكلا اذه ىنيوجلا متتخيو
 .ددصأا اذه ىف ةرعاشألا فالتشا احضوم ضارعالا رهوجلا لوبق ليلعت

 طوابملا : لماسشلا

 ءاوس دح لع قرشتسملاو ىفرعلا ءىراقلا نألا همدقن ىذلا باتكلا اذه نإ
 نب هللا ديعدمم وبأ نيمرحلا مامال «لماشل , طوطنع نم لوألا باتكسلا وه
 راد ةروصم هنم ةخسن ىلع انرثع دقو . ه 40 ىفوتملا ىيوجلا دم نب فسوي
 دقو . ءازجأ ةثالث ىف عقتو « مالكلا لع 4 مقر تحت ةيرصملا بتكلا
 ءزجلا رشلو ؛ رفبولك توبله قرثُسملا امدجو ىلا ةخسلا ىلع هتعجأ رع انق

 مىراقلا هن دقو . باتكلار شن ىف ةوطض اهنكلل و « ةقيقد ريغ ةعبط ىف اهنم لوآلا
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 مهقتاعىعاوذخأ نيذلاةرعاشالا ويش دحأ وه طوطخلا اذه فلؤمو . ةيرعشالا
 . هئاقب ىلع ةظفاحماو ىرعشالا بهذملا ءارثإ

 : باتكلا هقيقحت ءانثأ رفبولك توءله لاق دقو

 ةدعنمفل أتي ىذلا لماشلا نم نألا ىتح دجأ مل ىتنأ فسآلا ىلع ثعبي امو د

 ه.٠. ىلاوح نم ةنوكملا ةيادبلا هصقنت اذه ىتحو « طقف لوآلا ءرجلا الإ ءارجأ

 ىلع هباتك ةقيرط لدت ىذلا  طخلا حيصأو . ةديج ةلاح ىف الامج] ريتعت ةحفص

 ةليلق عضاوم ىف ةءارقلا نكمب ريغ ب ماع ةئامئاثلا ىلع فينيام هيلع ىضم هنأ
 , « طقف ةقرفتم

 ةدم الوبحي لظإم دعب هفشتكا هنإ لاق ىذلاو « رفبولك هدجو ىذلا طوطخلاو

 نم لواآلا ءزجلا ىلع ىوتحيو  لوقلا قبس م  نيدلج ىف عقب « ةليوط نورق

 . م9 مقر تحن لوينتساب واوريوك ةبتكمب دوجوم وهو . لماشلا باتك

 ريغ ميدق طخ ةبوتكم « ءازجأ ةثالث ىف عقيف . بتكلا راد طوطخم امأ
 ىموم نب دو نب عيبر وهو ؛ ىجررلا ىراصنآلا هتباتكب ماق دقو  طوقنم

 ةمجرت ىلع رثعن نأ انلواح دقو . ىجررخلا ىراصنألا "لع نب دمح نب دومح نبا

 . عطتسن ملاننكلو « هل

 :لاهش فارغوتوفلا لع ىق خسنتساو هه ٠ 5١ ةئسم ءزجلا اذه خسن مش دقو

 هدنسس ةناخفارغوطوف لابهش ٠ هدنس وشواق ىلاذ باب « ىلاسعلا بابلا ةلابق
 . روهشمل ديا خاستسا

 .زجلاىهتن اوءهقبس ىذلا صقنلا مغرب ىلوآلا ةقرولا ىلع )١( مقر دجو دقو

 تاحيفصلاه ذه نمةحفص لكلو « مالا تااثلاو ءسووصس قاثلاو « ا١ا/ا/ ص لوألا
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 : ثلاثا ءرجلا ةيابث ىف ءاجو

 هواثيو ةئاتمو رشعةنس لاوش نم نولخ ثاثل لماشلا نم لوألا ءرجلا لك)

 . ( لاوحألا ةيقب ىف مالكلا هلوأو « ىتاثلا ءوجلا

 ةخسل نع ةروصم تناك املو « ةيبرعلا لودلا ةعماج ىف ةئلاث ةخسن دجوتو

 نييرخآلا نيتخسنلا ىلع اهتعجارم مدع اندجو « ةيرصملا بتكلا راد

 هل دمج مل ابنم لوآلا : بتك ةثالث ىلع لماشلا نم لوألا ءرجلا ىوتحيو

 ««ديحوتلاب اتك» قاثلاو « ءرظنلا ب اتك» هناونع نوكي نأ حجرملا نمو « اناونع

 6 للعلا باتك» تكلاثلاو

 ؛ نكمم هجو نسحأ ىلع ءىراقلل هجارخاو ء طوطخلا اذه قيقحتي انق دقو

 .صنلا بلص ىف نيتخسنلا ىلع ةعجارملا دعب حيحصلا صنالا عضوو « هيلع قيلعتلاو

 ةخسل ىلإ نيزمار « شماملا ف نيتخسنلا نيب ةدوجوملا تافالتخالا ىلإ انرشأ مث

 .«ب» فرحلاب ولوريوك ةخسذو « أد فرحلاب بتكلا راد

 كلاثلا ءزجلاو ىناثلا ءزجلا نم ريخآلا ثاثلا ةعجارم عطتسن ملاننأ انفسؤيو |

 مو ؛لوبنتسا نم طوطخما ريوصتل تالواح ةدعب انق دقو « واوربوك ةخسن ىلع

 . ةمداقلا ةعبطلا ف كلذ نم نكمتن نأ هللا وجرنو « نآلا ىتح ةجيتن ىلإ لصن

 لمعتسادقو « ةطوقنمريغوةميدق طوطخا ةغل تناك املهنأ ىلإ ريشن نأ بحتو

 الدب ةلمبملا ءايلاو « ةزمملا لباقم ىف واولاو « ءايلا نم الدب فلآلا فرح خسانلا

 ىف كلذ لإ نب ريشم ريغ .فرحألا هذه حيحصتب أانق دقف ةزومبملا ءايلأ نس

 : كلذ ةلثمأ نمو . انه ةراشالاب نيفتكم ( شمالا

 فأ: انآ

 ثالث : تام

 قاف : اننأف



 2 لاا

 ءالؤط : ىألو اه

 مل 1 وزج

 هناديلا : ةيادبلا

 :ءاقك قب
 ىراصق : اراصق

 ءارقلا وأ ةءارثلا :  ةءارقلا
 ىوعدلا: اوعدلا

 ىر : رن

 ايش: ايش
 قوش: ةرش

 ىهانتي :  امانتي
 يىحرلا : احرلا

 « فرحألا نيو لاصفنا الب ةيرتكم ءام نإ ١ و« ءام لك ءدجي انايحأو
 .ىنعملاب اهرارضإ مدعل كلذ ىلإ نيريشم ريغ اهانححص دقو ؛ امإ ؛ الك: اذكه

 لإ مالكلل امسقت ركذيام اريثك فلؤملا نأ اهتظحالم بمي ىلا ءايشألا نمو
 . ةيلاتلا هوجولاو ىاثلا هجولل ركاذ نيغ لوألا هجولا بتكي مث ءهجو نه رثكأ
 , اذكو اذكو اذك : ابصأ : ةدع ابجوأ مالكلا نإ لوفي نأ دوي ةقيقملا ف وهو
 رك”ذ امسقت .ىراقلا دجوأم اذإف . ةيقابلا هجوألا ركذ بلطتبال اذمو

 دصق هلأ ىنعي اذبف « ةيهب كلذل دمي نأ نوذ . انم وأ ءاهدحأ وأ ءاغوأ : هيف

 ْ : ابسأ كلذب
 ريض عض ةفرصم تناك ءأوم »2 اراخالد ةياتكي اضيأ طوطخملا خا ما

 « مايآلا هذه فورعم ريغ اذهو « ةيابنلا ف فلأ ةدايزب عملا وأ درفملا بئانلا
 نم انيأرو . ميركلا نآرقلا ةباتك دنع قامملا طخلا ىف هيلع ملطصا دق ناك امئإو



 بس جال نس

 3 ةيابنلا فلأ نودب أبتباتكو ابحيحصت لضفالا

 « اندنع نم تافاضإ ىبف « صنلا لخاد نيتدوجوملا [ ] نيتفوقعملل ةبسالاب و

 نكت« » ةريغصلا ساوفألا نأ ؟ ءصنلا ةماقتسال ةيرورض ابنأ اندجو

 8 ةينارقلا تايآلا ناكم دب لحمل اهانمضو امث] و ؛ طوطخلا ىف ةدوجومه

 دي مل نينثا وأ فرح ىف أطخ « تابآلا ىف ةفيفطلا ءاطخألا ضعب كانهو
 ابيلإ انرشأ دقف ةميسجلا ءاطخألا امأ . هانححص نكلو « هيلإ ةراشالل ةرورض

 دسم يل اهانف ىلا تاليدعتلا لإ ءىراقلا دوقيس ىذلا دشرملا وه اذه

 . امقتسم صنلا

 باتك : ىه بتك ةثالث ىلع ىوتحا طوطخلا نأ ؛ ةسمدقملا ةبادب ىف انرشأ

 ةرهاقلا ىفال ء لماشلا » قابىلع ششعن ملالو « للعلا باتكو ديحوتلا باتك « رظنلا

 ىوتحا ىلا بتكسلا ةيقب فرعن نأ انتاف دف « رخآ دلب ىأ ىفالو ايكرت ىفالو

 ٠ ةدوقفملا حصأ ىنمب وأ هنم ةيقابلا ءازجألا ددع فرعت نأو « لهاشلا » اهيلع

 نم. وهو « «نيمرحلا مام] » نيسح ةيقوف ةروتكدلا باتك ىلع عالطالا ءانثأو

 ءرصتخلاراصتخال رخآو «لماشلل د ارصتخم كانه نأ انيلع « برعلا مالعأ ةلساس

 ««لماشلا راصتخا َْف لماكلا» هساوةروصملا ةيد رعلا تاطوطخلا كبعمب دوجوه لوألا

 رصتخم » قاثلاو « ةلسلسلا ةدمعأ دحأ نوكيل ابرق هقيقحت نمنكمتن نأهللاوجرتو

 8 رهزآلا ةعمام 6 لماكلا

ع (ةثروملب» ف عش ىذلا ف لماغلا راصتخا َْق لماكلا , لع عالطالابو
 افر

 ىلع ىرت#ي هنأو 3 ىرجم ا نمأثلا نرقلا قى الماك ًادوجوم ناك «لماشلاد نأ

 ةينالا بتكلا

 «ةدادإلاب اتك ؛تافصلا باتك «لاعلا باتك « ديحوتلا باتك ء رظنلا تاتك
 ىلع درلا باتك « دلوتلاب لوقلا لاطبأ باتك « تاوبنلا باتك « ردقلا باتك

 .  ريوجتلاو ليدعتلا باتك  نييعئارطلا



 ص ير تس

 , ءازجأ ةنالث ىلاوح  لماشلا ه طوطخم نم دوقفملا نأ ىلإ اذه نم لصنو
 : بءا-؟ ةقرو ريمآلا نبال, لماشلا راصتخا ىق لءاكلا ىف ءاج دقو

 نه نيدلا لوصأ ىف لماسلاب ىمسملا باتكلا ىلع تفقو دق تذكو ...
 لئاوالاو رخاوألا ىلع زربلاو « لئاضفلا تاتشأ عماج « ملاعلا مامإلا تافنصم
 , هنع هللا افع , نيمرحلا مامإب روبشملا « ىيوجلا كلا دع دمي هللا ديع ىأ
 ثحايملا هيف ررحو « دعاوقلامظعم عمج دق ؛ هنف ىف ًادرفم « دئاوفلا.ريثك هتدجوف

 تركذو «ةلاجعلاهذه ىف باتكلا ترصتخاف ... ض#] قدا ركذو « رظنلا ققدو

 ةركذ هتلعججو« « لماشلا راصتخالماكلا د هتيعبو .. . هدهاوشو هدعاوةوهتلدأ هيف

 . ( ... ىممر مويل ةريخذو « ىبفنل

 ىهو الاب ص ىف ءاجام امأ . ةلمسلا دعب باتكلا ريمآلا نبأ هن ١ متنفلام اذه

 : طوطخلا تاحفص رخآ

 ءاني اذهو « ةرخآلا نود ايفدلا ىف كلذب ى هس : مينم ىدلاخلا لاقو ...

 مالآلاو مومغلاو مومحلاب اي اندلا ىف نويذعي نينمؤملا ةاصع نأ هبهذم ىلع هنم

 نود ريخلا نم 4 ولعفي امي ايفدلا ف نوباثي رافكلاو ؛ ةرخألا ىف مويلع باقع الو

 ىضاقلا نأ قملا لمأ بهذمو « باقعلا.نم قسفلاب ةيمسنلا نأ معز ةرخآلا

 باّعلا هيلع ردؤ نإ ةرخآلا 2 كلذ هتيمسل كعب الو « رجاؤ قساف نمؤملا

 . لعأ ىلاعت هللأو .٠ رفكلا هيف انئاعإو 6 نامإلا ف ث ال قسفلاو

 نا هللا ديع نب كلما كبع ىلاعملا أ ملاعلا مامإلا , هالك نم لج وأم رخآ اذه

 هّترصتخا دقو ؛ لماسلاب فورعملا هباتك ىف نيمرحلا مام] 0 ىيوجلا فيموي

 . ( هتمهفام ردقب
 ةدئافنم « لماشلل , امب هياتك ةمدقم ىف داشأ دقو « ريمآلا نبا مالك رخآ اذه

 ىأرل كلذ نيكر ات « هتيضأو هتدئاف ىلإ نألا نحن ريش نلو « هيلع ريبك لضفو ةمج

 . هيلع عالطالا دعب ءىراقلا

 ةلسلس هب انأدي يذلا « ميظعلا ثارثلا اذه ءايح] ى انقفوي نأ هللا وجراو

 . ديحوتلا ةبتكم
 راشنلا ىلع .د ©. قيفوتلا لو هللاو

 راق ريهس - نوع لصف



 تل 9 اها املا رود ناعما قنا اد اغسون لد | 5
 ,رطلا علا ةد انفاساو امرك يرولالاعسالاو مج اهسأ مهعلإ» ' ١ ةرطواعرطيإ وفرت 00 .+ لا نيرا !ورطملا سمح ةييأعت أدم
 م يعد اةركبا (ملعلاعصعو عمالم هلرملاهدانتك
 _ ايل | دوس عرش 2 !. ىلا ساد ايس انوكيز اذوعانسالا» مهاد
 ةبقلإ روما رنا ماد عس وو زاروكبر اوت امام
 ' - هلل ورلارلع | رون وتع أهلي هنطورسف طرا سوير سل ذ
 أ ءد اهامزاسأت ايوا وعلا داخدا هيلع
 اورو عزوف الاسذاخ) كلا اوم هنوسروجيرا وهلم علو أ 33
 ا هاء امو عباس الروم هنعم الون رايها
 ىلع الايبي دانا ر دوج لال هينا ىلا
 7 تا مواويل الا يلصق اريرسز اكل الموسم
 يملا دوم ري طافإ وم ووعرعلاد اداذد هيويوطملابلولا *

 #0 هرشنر وم ”روهر تب |موخأ هرم طبول« رايطع لل ام عل
 57 ا واوا حاسوب دال طل اءلوز سحيم ارا.
 7 0 لالا طلعنا نابل | معمل هس ل ارسز زر جوفلا همك
 1 ١ رطل لوم امازون معلق لزق 59 0

 2 و هسيجول ادت مهسعل بت ايل 1 امل وا 1 0 5 1 قمل

 .٠ فار ياشيا م امماداوس اطول كذا وووط ارب
 ةيرصملا بتكلا راد طوطخم نم لوالا ءزجلا نم ىلوالا ةحفصلا
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 ةيرصملا بتكسلا راد طوطخم نم لوالا ءزلا نم ةريدالا ةحفصلا
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 .اوايحوت هرعت 7 .دوقإزأ أب اممم (| طلال 4
 رئااامل ا 2 5 14 ص نعناع 3 اقسام راش تسعراو |

 7 م راق موه ةرساواداجاو اب لرعلا أومسأ مول اماما 4 ,

 4 ا م را انا 3 3 5 0 1 97 اى 6

 د رمال ضارعلل ب اضم ١ 3 ماع امر هلاسالاوز ملا

 وامام 3ر1 م اريل + دلةوقمأ !يلفزعإ !| مل
 ل ال [نلاناع) 1 1 هاجم 3 5 رش . زهسإ ةياملما

 0 ام هذول“ : 1 روج راع 3 نمر انو رصاانلعا
 7 ل ايمرملر أ , ب تما اوال 2 ايدل 1 0 1 !ذيمهلا
 , ٍِ هش الو رخ سيلا أو ,8 8 :طاورألا ”فلمااو رهزلل

 5 د أ لوما ا ا لاا 2 55 رايب رزين
 هس ارامل لدا هب سل هل اسما
 ع 77 ل مهول ر 7 5 ااا 3 ازاهوأام أاهه
 : ا مالنا 0 احلا 5 ظ0 32 8 ع 10 فإما

 تطمح وامعشرك لاوس زمدلا هلم اء ونا كعامل ابتلاع
 سس يهم م راح لاومرععت مدإ كي ا 2 1 0 91

1 
 0 3 0 13 !:.هرمايلا ا داوم رار وس زمر ااا] لاف ا 1

 0 ٠ م ا 1 7 1 0 3

 ا. الا هما ورعيلسمل وأ قرارا عوخرمم
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 ةيرصملا بتكلا راد طوطخم نم ثلاثلا ءزجلا نم ةريخالا ةحفصلا





 ٌميجلارمبلا نيامتمل

 طرش مف :ليق نإ 6( تارايعلا نود قاعملا ىنتيملا امنإو 0 أمبنم ديالو )

 توب ىف « رظالا داضي معلا ذإ « هطرشل ىنعم الو ؟ رظنلا ةحص ىف لعلا مدع

 « هدض مدع رظنلا توبث ىف طرش هنأكف . هدادضا ءافتنا نع 2©ءىني رظنلا

 رانا معلا ةداضمف ًاضيأو .٠ ًاطرش نوكي ال ءافتنإلاو )2 ضع ءافتنإ مدعلاو

 .٠ ركذلاب ملعلا صيصختل ىنعم الف . هل لبجلا ةداض؟

 ءافتنإف . أطرش «0ان وكي نأ زومب ءافتنإلاو مدعلا نأ : كلذ نع باوجلاف
 امأو . ةبجوم ةلع ىنثلا نوكي نأ عدتمملا امإو ء ضايبلا توبث طرش داوسلا

 «©هصيصخت امأو . هطورشم طرشلاب جوي سبل ذإ « هيف كلذ عنتعالف طرشلا

 ضرعتلا مالكلا ف ضولا نم ضرغلا ذإ « قدآلا ىلع ىلعالابهربدتلاف ركذلاب ملعلا

 نع زول لهذ اذإ رظنلا عم هتوث زو< نأ ددصإ لعلاو « لكشي داكي ام نايبل

 . هادعام ىلع هنايبب هبن مث « (29لاكشإلا نطوم هنع هللا ىضر دصقف . قئاقحلا

 ليادلاهجو بلطي طوذملا ركسفلا وه حيحصلا رظنلا : لاقف ءىرتجلا أرتجا ولو

 . ًاديدس ناك «هيلإ لصوي هجو ىلع

 لصف

 أ ةدحاو ةلاح نيركف عامجإ عيت له 1

 ىر' نحنو ؛ رظنلا داضي هيف دوظنملاب معلا نأ متمدق اف متتعز : لئاق لاق نإف

 نوكي :ب (؟) ىذا ب (؟) نيسوقلا نيبامح : ب )١(

 لاكشأ :ب(1) سصيص# ؛ ب (0) عم : ب (4)



 نم رخآ برض ىف برضو مث ٠ لولدملاب معلا ىلإ ليلدلا هيدؤيف لدتسي لقاعلا
 هيف روظاملاب ©)هيلع لوصح عم قناثلا ليلدلا ىف هرظن توبث ققحت دّقف . رظنلا
 هنأ ىلإ مبضعي بهذف . لاؤسلا نع ىصقتلا هجو ىف نوةقحلا فلتخإ دقو . الوأ
 مدقيال هنإف « لوآلا ليلدلا بجومب ملعلاع هلوهذل ىناثلا ليلدلا ىف رظنلاحصي امنإ
 بجوم ىلع مقتسي باوجلا اذهو . معلا نع هلوهذ لاح ىف الإ ىتاثلا رظنلا لع
 |قأيسو . نيفاتخم وأ نيلثاتتم اناك ءاوس ةدحاولا ةلاا ىف نيركف عامتج] عذمب نم
 نيركف عاتجإ نيققحما نم زوج نم امأو . © داضتلا ماكحأ ىف كلذ ليصفت
 لاصفنإلا هجوف . ىئاثلارظنلاىلع مادقإلا عم لوآلا للعلا توبث دعبتيالف نيفلتخم
 : نيبجو نم ةيضرحلا "0ىهو ةقيرطلا هذه ىلع

 . اليلدهيف روظنملا نوكملعي نأ ىناثلا هرظنب بلطي امتإ : لوقت نأ :اههدحأ
 نم هاندهم ام درطأ دقف « هب لاء ريغ وهو هرظنب هدصقمو هبلطم اذه ناك اذإف
 نوك بلط ةيناثلا ةبترلاب ضرفلا امنإو . هيف رظنلا عماجي ال ءىثلاب ملعلا نأ
 . اليلد هيف روظنملا

 ىرتسأ ةلالد سسي دق ءىثلاب فراعلا نإف « ديدس ريغ اذه : لئاق لاق نإف
 روظاملا تاثإ ىناثلا رظنلاب دوصقملا ناك ولف « ةلالد اهنوك بلط هل رطخم سيلو
 نإف . لابب هل رطخي مل نميف ققحت املو « هدصقي 40نمب كلذ صتخال اليلد هيف
 ىئاشلا هرظنب دصقي مل ىذلا ىف كباوج اف « متلق ام دصق نميف مباوج ماقتسإ

 ؟ ليلد تابثإ

 قاثلا رظنلا ىلع مدقأ اذإ ءىشلاب ملاعلا ذإ « سيلدت لئاسلا هركذ ىذلا اذهو

 ليحتسيو « بلاط رظان لكو « بلط رظن لك ذإ « هرظنب أبلاط نوكي نأ دب الف
 . كلذ نالطب ةرورض ملعن انإف . هب ملا وه امب علا ىناثلا هرظنب ًايلاط نوكي نأ
 بيس

 نأ : ب (4) ود: ب(0) داضلا :س (؟) هيلع : ب )١(
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 « ىتاثلا هرظن ىفباط هجو ريدقت نم ليالق ؛ لوألا معلا ًايلاط نوكي نألطب اذإف

 . هأئلق ام الإ هيف هجو الف

 ©0تناك نإو هوجولا ةفتلخم ةلدآلا : لوقن نأ باوجلا نم رخآلا هجولاو

 ليلدلانم رخآ ًاهجو كردي نأ قاثلا هرظنب رظانلاضرخف . معلا ىلإ ىغفت اهعمجأب

 وهف ان هنأ هانلق امب نابتسساف , هب ءافنإل حضاو اذهو « الوأ «©:ردي مل

 , هب ماع ريغ

 لصف

 ىضفي الو ًاءلع 7نمضتي الف هطئارشش نم طرش مرخنا اذإ ©)رظنلا نأ ع

 ؟ | معلا دادضأ نم دض ىلإ دسافلا رظنلا ىضفي الو : نوققحلا لاق مث مث . هيلإ

 نأ ىلإ ءابقفلا نم رظنلا قئاقح هل لصح ' نم ضعءل بهذو . ملعلا ىلإ ىضفي ال

 ليلدلاو .لطاب اذهو ءملعلا نمضتي ليلدلا هجو نع لوهذلا عم تاهسشلا ىف رظنلا

 : هجوأ هنالطب ىلع

 «لوهجلاب طابترإلا نمضتي صاصتخالا ىلع هجو املس يل ةبسشلا نأ : اهدحأ

 ىذلا نأ ققحلا هل رقي ةببشلاب كسمتملا نأ كلذ ققحي ىذلاو .ليلد!!كلذكس يلو

 هل (١)حضون نأ هتجاحم ليبسو . طلاغ هيف وهف هداقتع] ىلإ ًايدؤم ًاهجو (ه)هنظ

 .(7)( ققحم رظان لكل نيبتسي اذهو ) . نظ ام ىلع ىمآألا سولو « ًاهجو نظ هنأ

 « أضيأ كلذ ققحي ىذلاو . الهج هلجأ نم ىضتتقي اهل هجو ال ةببشلا نأ حضتاف

 نود هتويث روصتبال ىتح هب (0)طبترال لهجلا ىشدقي هجو ةببشلل ناك ول هنأ
 لصتو « ىرخأ كشيو ةرات له ةببشلا ىف رظانلا نأ لعن نحنو . لهجلا

 ىفقني ؛ أ (1) رظانلا : ب () كردي : ب (؟) نئاكد ب 3)١(

 «طابترال : ب (8)نيسوقلا نيام - :ب (؟) حضوي : ب (5) نظ: ب (ه)



 ١م

 دم وورش

 . هماتم نأعم هذهو « لاوحألا ضد ف نونظلا ةلغ هل

 معلا عم الإ هيلع روثعلا روصتي مل لعلا ىغتقي (؟)ًاهجو (1)ليلدلا ناك امو

 امإ : نيلا- نم ىلخت ال ةببشلا : لوقن نأ اضيأ هاناق ام ققحت ىذلاو . لولدملاب

 اهل نوكي ال نأ امإو « لهجلا ىضتنقي ىلاعَت هللا مولعم ىف تباث هجو احل نوكي نأ

 . ًانظ هنظي رظانلا نكلو « هللا لع ىف ققحتم تباث هجو

 نأ ملعف نحنو . هيلع روثعلاب ىلوأ نوملاعلا ناك هللا مولعم ىف هجو امل ناك ولف

 مهل ضتقي مل ةببشلا هجوب اوطاحأ اذإ « ءاينألاك للزلا نع نيموصحملا نيملاعلا

 نظ رظانلا نكلو . لهجلا ىضتقي هللا مواعم ىف ةببشال هجو ال هنأ نابتساف . الهج

 . اهسفن ىف ةببشلا نود هنظ ىلإ ىمآلا عجرف « ابجو هيف

؛)الو لمعلابوجو نمضتيأم نأملعان 2 ًايلعمانلق مع تطحأ ب اذإو
 ىضتش ( 

 ىف داهتجالا لزانم ىف | ةطبنتسملا ربعلاو « سياقملاو ء داحألا رابخأك مسلا

 نظلا ةبان) ةيضتقم ريغ ىهو نونظلا تايلغ اهبقعت دفف « ةيعرشلا (ه)ثادحألا

 . الع ةيضتقم ريغ اهنأ ا” « نيققحلا ةفاك دنع

 ىلقعلا لياد'ا ىضتقي م « نونلظلا تاباغ ىضتقت اهنأ ىلإ ءابلعلا روهمج بهذو

 نأ امإ : واذي ال طينتسملا سايقلا نإف . لوقلا نم طقاس اذهو ء ل اولدملاب ملعلا

 ىضاقاف ًاحيحص ناك نإف . ًادساف نوكي نأ امإو هللا مواعم ىف ًاحيحص نوكي

 (2)ةبلغ سايقلا ءاضتفإل ىنعم الو . هل ءاضتقإ ال ًاوغل ناك ًادساف ناك نإو « الع

 نأ امأف . احيحص سايقلا نظيف رظانلا ىلإ نظلا (؟)ةبلغ معجرت اممإ نكلو « نظ

 . تاداعلا ىراجم ىلع نونظلا تابلغ لصحت نكلو . الف « ًانظ سايقلا هل ىضتقي

 اذإ): ب (0) هجو :ب (؟) ليلدال : ب )١(

 تيلغ : ب (1) تيلغا: ب (5) ملكحألا : ب (ه) الق : ب ()



 دس ]وو د

 ؛ نيدبتجلا بيوصت (ه) نسحلا ىلأ كخرش لصأ نم سيلأ : لئاق لاق نإف

 بامهذلا عم سياقلا بيوصل عطقلا مهتسي 'ىأف .٠ بيصم دبتج لك نأب عطقلاو

 ىصقتسي كلذزع باوجلاو .ىآلا رهاظ ىف ضقانت اذهو ؟ نظلا ةبلغ ىلع هنأ لإ

 سأ الوأ رظانلا نظ ىلع بلغي : لوقن نأ هيف لوقلا زاجنإ ليبسو . لوصألا ىف

 . هنظ هيلع بلغ امب لمعلا هيلع بحي هنأ ةعطاق ةلالدب تبثي مث « هيف دبتجلا ىف

 « دابتجالا بقعب نظلا ةباغ ثودح دزع ةيعطق ةيلوصأ ةلالد هتراثأ امنإ عطقلاف

 . « لوصأآلا ىف صيخلتلا 2 باتك ىف كلذ ىف لوقلا انطس دقو

 لصف

  [عهقيقدو رظنلا لج نيب 1

 اوحضوأو امبنيب اواصفإف « هقيقدو رظنلا لج نيب نولصفت : لئاق لاق نإف

 ىلإ مسقني رظنلا نأ ىلإ نييلوصألا ىلإ نيمتنملا ضءب بهذ (؟)انلت . امهتقيقح

 رظنلا بتر اندجو انأ ىلإ هاضتراو هيلإ راص اف حورتساو « قخلاو لجلا

 كرد ىلإ عرستي ىتح ثح ريغ نم حضتيو حوليام ابن : ةتوافتم
 (؟) ىداشلا

 ٠ ىهتنملاو

 كلذب نابتسساف . © راظنلا نم لزاب لك ةكردب صصختيو قدي ام | اهنمو

 0 . رظنلا بتر ترافت

 زييو ضارعألا نم تافلتخلا نيب لصفي اك رظانلا نأ :كلذ حضوي ىذلاو .

 رظاثلا : ب (#*) ١ : 47٠ برعلا ناسل رظنأ )١( انن:أ1 ى)

 : نيسحلا يبأ (ه)

 ليعامسا همساو كي ضو ىلاو> قوتم . مهكفيش وهو . ىرعشألا نسما ويأوه

 بسنت * ملكتم ( نسحلا وبأ) ىرصبلا ىتاميلا ىرعشالا سيق نب ١-٠ ىسوم نب هللا ديع نبأ
 ةيمئاشلا تاقيط رظنأ .٠ ةمسحلا ىلع درلا ٠ نييمالسالا تالاقم ةقمأ امت نم 3 ةيرعشألا هيلإ

 3١: *« .٠ هالبلا ريس : ”+

 تك



 لك

 بسم إما ب

 ىمالكلانأ ٍلميو ءرخآ حوضوو ليلدضومغ نيب زيي كلذكف« اهيف هلاوحأن يب
 قئاقدوةرفطلاو ءرجلا تاسثإ ىف مالكلا )١( ىراجي ال ثدحم ىلإ ثداحل ١ راقتفإ

 فائختال رظنلا بورضب ةطبترملا مولعلا نأ نوققحلا هاضترا ىذلاو . ناوكالا

 هتفرعمو مواكىلا نييبلب [لع] لعلاذإ« مع نم نيبأ ملع روصتي ال ذإ « توافتتو
 ؟ ناداضتم ايهوناهاضتب فيكو« الصأ ةبارتسا معلا ماضي الو « (؟) هئافيتساو

 ضقاني .وهو نييبتلا لع لك ةقيقح ذإ « ءافخلاب لعلا فصو ةلاحتسا كلذب حضوف
 ةيرظنلا مواعلا نوكت نأ هومتلق ام (*) درط ىلع مزليف : لئاق لاق نإف . ءافخلا

 لصح ال نم مزلي, اممرو . ًاعطق مولعم (مبنيي نيملاو ةيرورضلا مولعلا ةباثم

 هبر (4) ادم دحاولا ةفرعم نأب عطقلا مزل ؛ نابلعلا ىوتسا ول : لوقيف الاؤس

 ةقرطم ةمآلا ذإ هقالطإ ىلإ ليس الام اذهو « ةككالملاو ءايبنآلا ةفرعم ةياثمب

 . هفالخ ىلع

 آراجاو قئاقللا نع لهذ نم لاؤسم اذه : لوقن نأ كلذ نع باوجلاو

 نيبأ ايهدحأ نييلع تويث روصتيال هنأ كاذ ىف لوقلا ةلجو . تاحرلتلا رهاوظب

 «نيلضافتملا دحأ ىف ءافا روصت دنع نايبلا ىف لضافتلا روصتيال !؟ « رخألا نم
 نييتلاو .افخلاو « نييتلا لعلا ةقيقح ذإ « للعلا ضقاني ءافخلا نأ انحضوأ دقو

 . ناداضتم نافصو

 معلا هباشي ىرورضلا ملعلا ذإ « هيف مصتعم الف لئاسلا هيلإ حورتسإ ام امأو

 ىلع بابلآلا بابدأ قافتا كلذ ىف قملا حضوي, ىنلاو . نييبنلا مح ىف ىرظنلا

 ةكرحلا لئامت م ةدورضو (0) ةبيدب | هب ملعلا لماع ًارظن عقاولا ءىثلاب للعلا نأ
 بوجو نيلثازملا كح نمو . ناتلئاتم ناتكرحلاو « ةيبسكلا ةكرملا ةيدورضلا
 نم هجو ىف ىسكل ًافلاخغ ىرورضلا ملعلا ناك ولف . سفنلا تافص ىف (بتاوتسإ

 . هل الثم ناك امل نايبلا

 ,در؛ ب (؟) هن اقيتسا : هس (؟) : ىذاحمال :س(١)

 ةعدبة هس (هو)  انماس :ب(4)



 معا ؤ وس اسم

 ةيضق نع هنم ًاجوزرخ كلذ ناك نيبلعلا نيب لثاقلا ركنأو فسعتم فسعت ولو
 فصوي مل لع ىلع برلا انردقأ اذإ : لوقن نأ كلذ ىلع همزاي ام لوأو . لوقعلا

 مده ىلإ ىضفي اذهو « هيلع ةردقلا انل قاضي نأ ريغ نم ًايبيدب هلثم ىلع رادتقالاب

 . دئاقعلا دعاوق

 دارطإل ةيرظنلاو ةيرورضلا مولعلا ىف هلاوحأ نيب لقاعلا لصفي امأ ؛لوقن مث

 هسفنب ءرملا لع ذإ « ايلاوتو ًابقاعت ةيرورضلا مولعلا قلخي اهرارءتساو ةداعلا

 ةداع درطي ؛« تايرورضلا نم اهوحنو تاسوسحلاو تاداضتملا عامجإ ةلاحتسإو

 تالفنلاو تانألا (١)لاوز دنع هسفن ءرملا قليف « اهدادضأ لانا ىلع روتعب الو

 لوزت دسقو « ةداع درطت ال اهنإف ءكلذك تسيلف ةيرظنلا مولعلا امأو . اهم ًاملاع

 هسجو اذبف . رظنلا راكذتب اهدر لقاعلا لواحي مث « بيرلاو كوكشلا اهبقاعتو

 . لصفلا ىف

 ةقرفت لوؤتف «ةبيدبلا فالخي نيسنكسلا اهرودقم ةبسنكملا مؤأعلا نإف ًاضيأو
 « ىرخأ ىف ابهئافتنإو لاح ىف هرادتقإو هتعاطتسإ توب ىلإ نيبلعلا نيب لقاعلا

 قرفلا عجري الف 2 هل ةراتخلا هتكرح نيبو هتدعرو هتشعر نيب هقرف ومن كلذو

 توبثو « امههدحأل ةئراقم ةردقلا توبث' ىلإ لوؤي هتكلو « ةكرملا سفن ىلإ

 . ىرخاللا ًانراقم زجملا

 (*) اذهو ءايبنآلا ةفرعك انم دحاولا ةفرعم نوك نم هومرلأ (؟) ىذلا امأو

 قارتفإلا ليسو . ليسصفتلا ىلع اقرتفإ نإو «ةلمجا ىلع هيف (4) دعب الام

 * نيبجو نم

 0 ضءب كلذ ىلإ راص لقو ٠ ةيرورض ءايينألا مواع | نوكت نأ : اههدحأ

 اذهف : ب (©) نيدلا : ب (؟) كلاوز : ب )١(

 .ء دعب : ب ()



 هس اؤةذوؤامس

 .٠ ىرظنلاو ىرورضاا نيب لصفلا ىف لوقلا قبس دق مث . نيققحلا

 بعوتسن داكت ىتح مواعلا مهل ىلاوتت مالسلا مهيلع ءايبنألا نأ رخآلا هجولاو

 ماودي مهنرد )1١( نم نواضفيف « تارثفلا راوتعأا مدع عم تاعاسلا مظعم

 . ةفرعملا ىف ةفصي ال ةفرعملا

 . ةلدآلانمقرطب نوقيدصلارثأتسينأ زوج ؛ (؟) اةرف نيققحلا ضءب ركذو

 نع هتافغ تردق نإف ؛ ابعيمج نع لفغي نأ دعييف ةلالدلا نم هوجوب طاحأ نمو

 هتالفغ ترثكواليلد ذختا نمو . هنع لوفخملا ماقم ابضعي (؟) ركذب ماق ابضعب

 . دحاولا هجولا نع لهذي نأ ىرملابف ؛ (4) هتاوبس هتبلغو

 ؟رظنلا ىف ملوق اف « اهقئاقح ىف لضافنت ال مولعلا نأ متنيب دق : لئاق لاق نإف

 هل لوصعال ام اذه : انلق ؟ وخلا "لجل ىلا (ه) مسقني و لضافتي نأ ذو< له

 هداضو أم نايبلا ىف لضافتي فيكف « ثحيو بلط وه امنإ « هيف نءايت ال رلثنلا ذإ

 نوكي نأ روصتيالف « هدوجو لاح ىف معلا هداضي رظنلا نأ انمدق دقو . ! ناببلا

 « نايب بلط وه امتاوهيف نيابت الرظنلا نأ نابقسا اذإف . هب معلا ابلاطءىقلاب مع

 لضافتك نايبلاقنايبلا اههداضي نيئيش لضافتو ؟ رظن نمني ًآرظن روض#ب فيك

 . هللا مدشرأ هومهفإف نيملعلا (5) ىف هائمدق ام لع ءافخلا ىف ءافخلا اههداضي نيثيش

 سشأ ىرنو « هدصقم كرد ىلا عرستي ًارظاف ىرن نحنف : لئاق لاق نإف

 ردعي دق نيسلا نأ وهو ء رمآأل كلذ امنا : انلق . هدبج ىصقأب الا هضرغ لاثيال

 باوصا|لين ىلا ديلبلا ةعيبط ردبتو «نطستفلا ةحيرق )١( لض# دقو « نيباحألا ىف

 .(00 تاداعلا رقئسم ىف ركن ريغ كلذو

 لاقو : ب (؟) نمس نوك نأ لفنألا )١(

 هئاوبش هتبلخو ؛ ب (4) ركذت : ب ()

 قاس 6س (5) مسقنيف ةب(5)

 ةداملا ١ ب(م) لكس : ب(؟)



 سس أوه ادم

 اف « قيقدلاو جلا رظنلاب مهتافنصم نوققحلا )١( نحش دقف : ليق نإف
 / ةبترب ىرورضأا | ىلا دنتي ناك اذا رظنلا نأ كلذب ممدارم :انلق ؟كلذب اودارأ
 « مهقالطا ىف قيساع قخأ وبف نيتبترب ىرورضلا ىلا دنتسي ناك اذاو «لجلا وهف
 رظنب لغتشي ىذلا نأ هب دارملا نكلو .رظن نمؤخأ رظن نوك كلذبىنعملا سيلو

 . (7) نيتركفب لغتشيو نيرظنب قاعتب ىذلا نم اركف لقأ دحاو ٠

 . رظن نم لجأ دحاو رظنلا ىف روصتي, الفالاو « رظنلا لضافت هجو اذبف
 أ () مداعلا ىثاملا ليبس رظانلا لييس : اولاقوالاثم كلذل نوققحلا برضو
 دبجلا دادزإ تلاط نإو « دبجلا رصقو « دكلا لق ةفرعملا ترصق نإف . هدصقم

 . ةفاسملاو ةفصاا ءاوتسإ عم ايشم ىثم لضفي الو

 لصف

 [ هب ملعلاو ملاعلا ثدح ىف ]

 معلا وأ ملاعلا ثدح لولدملاف « ملاعلا ثدح ىف اليلد متبصن اذإ : لئاق لاق نإف

 نأ ىلإ مهضعي بهذف . هيف لوصألا بابرأ فلتخا امم اذه : انلق . ملاعلا ثدحب
 . هسفن ملاعلا ثدح ىلعلا نأ ىلإ نورخآآ بهذو . ملاعلا ثدحي معلا ليلدلا لولده

 نأ معز نمو . لولدملاب معلا كلذ هل ىضتقا لولدملاب ليلدلا قلعتب طاعأ نم مث

 ثودحلاو 2 مدعلاو دوجولا ىلإ تالولدملا ماسقنا هلدعر وصلا ' معلا وه لولدأ ا

 . اهتامواعم رياغتب فاتخت مولعلا مث 3 لاح لك لع ملعلا لولدملا امإو مدقلاو

 . مدقلاو ثودحلاو « مدعلاو دوجولا ىلا مسقنت ةلدآلا نأ [ ف ] فالخ الو

 هيضتقيو هأوادم نمضتب ليلدلا : لاق نأب لعلاوه لوادملانأ ىلابهذنم لدتساو
 ةليحتسمارلك تاهجلا هذهو . ةلؤعملا دنع هدلوبو 3 نيرخآ دنعهبجويو ماوقأ دنع

 « ىلاعتو هناحبس عئاصلا ىلع لدي ملاعلا نا :اناق ول انإف « لعلا ريغ لولدملا ردق اذا

 * مهاقلا : ب (©) نيركفب : ب(١) نعش : ب(١)



 لح

 د ١ --

 3 ًاقاذو ليحتسم كلذو « هبجوب (١)وأ هيضتقيو هنمضتل هنأ : لوقن نأ انمول

 معلا ىضتقي ليلدلا نأ ىلع ()لدف ء بجوم الو ىضدقم ريغ هئاحبس ىرابلا ذإ

 . هيف دعب ال اذهو « عناصلاب

 . ءالقعلا دنع ةطوبضمقلعتلا هوجو :لاق نأب ًاضيأ لئاقلا (©)/اذه لدتساو
 « هحرش ىقأي ام كلذ ريغ ىلإ رودقملاب ةردقلا قلعتو مواعملاب معلا قلعت : اهنم

 . قلعتلا ف ةطوبضملا هوجولا نم لعافلاب ثدحلا قلعت سيلو

 امئاو : اولاق . رظنلا ةحص فاني لولدملاب للعلا : اولاق نأ اضيأ هب اولدتسا امو '
 معلا وه لولدملا نأ لدف « لولدملا هبلطت امناو هعم قق وبف هبلطي ام نآل كلذ

 ثدح ليلد لولدم نأ : هنع * هللا ىضر ىضاقلا هاضترأ ىذلاو . هب ماق ىذلا

 ةادآلا نأ كاذ ىلع ليلدلاو لولدملا عي لولدملاب ليلدلا هجو قلعتب .طيحماو « ملاعلا
 عم لوزت ال سفنآلا تافصو « اهتاوذ تافص نم ابتلالدو « اهسفنأل لدن ةيلقعلا

 ثدحي ملو ضرآلاو تاومسلا هللا ثدحأ ولف . ءالقعلا نم ًاقافتا سفنألا ءاقب

 , نيلدتسملا ءافتنا عم ةلدأ نوكت نأ اما ثداوحلا ولخت الف لدتسيو رظني القاع

 « ءالقعلا دوجو دنع ًاضيأ لدتال نأ بجو ةلدأ نكت مل نإف . ةلدأ نوكتال وأ

 ةرركم ؛(1) (5 لدف لدتساو ؛ ب (؟) و :ب )١(

 .( ١ ١)8موهءوم عبس م عمو ) ىلالتالا دع (ه)

 ىالقايلاب فورعلا ىدادخبلا مث ؛؟ ىرممبلا مساقلا نب رفعج دمع نب بيطلا نب دمت

 ثيدحلا اهب ممسو هادنب نكسو ةرصبلاب دلو . ىرعشألا بحذم ىلع ماكنتم ( ركب وبأ (

 ةدقعلا ىذ نم نيقب عيسل دادغيب فوتو . مثريغو ةيمه+لاو جراوملاو ةعيشلاو ةلزنملا ىلع درو
 ىلع نعاطملا شقنو ةمنألا بقانم , لئالدلا صسرخلتو لئاوألا دليبمت : هفيئاصت نم
 مجعم ٠ مالكلا ف نيدشرتسملا ةياده « ةينطابلا رارسأ ؛ نآرقلا زاجعإ ؛ ةمألا فلس
 بيطخلاو45 © 1١ ءالبنلا ريس © ىبهذلامجارو م 155٠ ةنسقشمد ةعبط ٠١ ج نيفلؤملا

 , لح ا ١ نايعألا تايفو : ناكلخ نباو عم حعالو ؛ ه يدادشبلا
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 غاسل كلذ غاس ولو « ىرخأ ىف اهثويثو لاح ىف سفن ةفص ءافتنا ليحتسملا نم ذا

 . هئاذ ءاقب عم لاوحألا ضع 7 هزل نع رهوجلا جورخ

 توبث ريغنم ليلدلا توبث روصتي الف : هل ليق « ةلدأ اينأ مصخلا ,عز ناو

 نأ ىلع لدف « نيلدتسملا ءافتنا عم هتويمث لاحتسال يلع لولدملا ناك ولف . لولدملا

 مولع ىلا عجرت ال ةلدآلا نأ كلذ حضوي ىدإاو . رظانلا ملع وه سيل لولدملا

 ةلدآلا بيترت قيس ام ىلع مدعلاو دوجولا ىلا مسقنت ىهو « ًاعاجا (١)راظنلا

 . هللا ءاش نا

 . مواعلا ىه ةلدآألا نأ ىلإ ريصملا زاج معلا وه لولدملا نأ ىلا ريصمللا زاج ولف

 ش . ىتاثلا نم ىلوأ ةلاقمب نيلئاقلا دحأ سياف

 وبف لولدملا نمضتي ليلدنا نأ نم لوألا بهذملا رصان هب كسمت ىذلا امأو

 هجوي ةطاحالاو |هنمضتب الو لولدملاب قلعتب نيققحلا دنع ليلدلا نإف « هنم ةلذ

 ملو . ليلدلا ىلاقلعتلاو للعلا ©0نمضتتال دقو معلا (؟)نمضتت هلولدع ليلدلا قاعت

 هوجو نأ نم هب لدتسا ام امأو . لولدملانمضتب ليل دلانأ نم همار ام مصخلا سي

 اذه : هل لاقيف « لعافلاب ثدحلا قلعت اهتامج نم سيلو ءالقعلا دنع ةطويضمقاعتلا

 قاعتلا هوجو نم نأ معا, نم ىلع زكنت مف .٠ ليلد ريغ نم داعبتسا ىلع راصتقا

 . لعافلاب هقلعت غاسس « لعافلاب للعلا, لعفلا قلغت غاس نألو « لعافلاب لمفلا قلعت

 هوردق ام ىلع رظالا ةحص ىفاني لولدملاب معلا نأ نم هب اوثيشت ام امأو ظ

 «هيف روظنملاب للعلا مدع رظنلا ةحص طرش نم :لوقن انإف . هيف (©)حورتسم الو

 نابتساف ٠ لولدملا هنأ ىلا ريصملا بجو رظنلا ةحص ىف ًاطرش ناك ام لك سلو

 )١( رظانلا ؛ ب ٠

 (ب)ىف ىهو 1(2) ىق ضايب اهيلع : ب (م)١ () نمضتي * ب ()

 ١ .حوراي.1أ (2) عوجر نمضتيال اذهو



 عجري (؟)هل امو (؟)5ردم نوب فالتخالا اذهو . (١)هاوعدب مصخلا ءافتكا
 . تارابع ىف شقانتلا ىلا

 لصف

 1 لاوحألا نع مالكلا ّق ُ

 (؛)اهح رش قيم ام ىلع لاوحألا تابثإب لوقلا مترصن اذإ : لئاق لاق نإف

 . الاح رظانا نوتبثت لبف « هللا ءاش نإ

 لك ذإ « نيرظانال اهتابثإ (ه)نم د الف لاوحألاب لوقلا انرصن اذإ : اناق

 طرتشت ال فصو لكو « هب ماق نمل الاح ىنمقي وهف ةايحلا توب ف طرش فصو

 .ناوكآلا الإ الاح بجوب الف ةايحلا هيف

 هرظن(2)نع لاح رظانلل (1)تبثي. : اولوقت نأ امإ ولخم الف ركف ىلع بلغآلا

 . الوأ رصاقلا وأ دسافلا هرظن نع هل ةتباثلا (1)هتلاح نع(ه)زيمتي حييحصلا

 ىلإ مكنم ثبدشل آذبف «  حيحصلا هرظن نع لاح ٠( .رتب ال هنأ متعذ نإف

 . هلاوحأ فالتشا نم هسفن ىف لقاعلا هدي ام هيلع لوعملا ذإ . لا اوحألا لحج

 عيثأ نإو٠ ةبمشلا ىف رظانلا لاح فلاخ الاح هسفئ (١١)نم دمي هرظن حص نمو

 طرش نم ذإ ناعم ............... |رظنلا ذإ ) ًاضيأ الاح ناك هب متبلوط ام

 نإامو:(15) (0) هلوادم : ب (؟) هاوعدل : ب )١(

 ' تتيث : ب'(5) ءمرزلف © ب (0) هحرش : ب (4)

 اس *ب (9) هءازيمتت 1 ب (4) ىلع : ب (0)

 نمد م, بب )١1١( .تبثنال ب )٠١(



 -كأ14 055

 تشب امإ )١( هيثك ... فلتخا دقو نيفصو نع اج[وم] ٠ .. بجوملا

 لمي دحاو ركذت قلعت زاوج انمدق دقو « رظنلا ناكرأ ركذت نع لاخلا

 ىضد هنإ مث . الاحبجوي نأ دعبي الف « دحاوىنعم ركذتلاو « رظنلا بورض نم

 لقاعلا : لاق نأ : اههدحأ . نيبجو نم « ضقنلا ضقن ١» ىف كلذ فيز هنع هللا

 رظنلا(«)ءادتبا ()ىف هلاح نيبو « قباسلا رظنلا ركذت ىف هلاح نيب لصفي

 هجولاو . امببجومل7امتو نيلاملا ءاوتسا ىلإ ريصملا ىلإ ليبس الو . (؛)ىاثلا

 ريدةت دج هدنعف « هرظننم ريخآلا ركفلا لإ ىبتنا اذار ظانلا نأ داسفلا نم رخآلا

 كلذ دنع وهو « هب ردق ام ىلع لالا تقيث نا « رظنلا ةحص نع لاخلا توب

 امبوجوب قاعتلا ىضتقال « لاما انتيثأ ولف . ةفلاسلاه:ر كفل ركذتم « ةركف ءىثنم
 2020. ريخآلا ركفلا ءاشنا : قاثلاو ء ىضم ام ركذت : اههدحأ . نيينعم

 ركف ىلاو: دنع الإ حصيال رظنلا ناك اذإ : لوقت نأ كلذ ىف هجولاف : لاق مث

 «ةيفاعتم ةفاتخم سانجأ وه امئإو « ًادحاو ًاسنج رظنلا احيحص سلف « “© ةفلتخم
 حيحبص نع لاملاا قل ىلوآلاو « ةفاتخم سانجأ نع لاح توبث روصتي الو

 .٠ سذجلا درفم ىعم نع ةرابع راظالا حيحص سيل ذإ 6 رظنلا

 . لاوحألا رئاسل ةفلاخن هرظن حص اذإ الاح هسفن نم دحب رظانلا : ليق نإف

 هجوب هباع نع ةرداصلا هلاح نع هيلإ ريشي ىذلا امإو مزلملا نم ةلؤ هذه : انلق

 ""' ( ليلدلا هجوب للعلا نكلو « الاح معلا بجوي نأ ركنن ال نحنو ) . ليلدلا

 , هانلق مف باوصلا هجو نابثساف . هءاضقنا دعب عقاو وه لب رظنلا نم سيل

 )١1( نم سقاث ضايبلاو < نيسوقلا نيب ام س : ب )1( ٠

 .ى هلام سس © ب (؟)

 فانغ ؛ ب (ه) ىلاتلا ' ب (:؛) ءادمإ ؛ ب (0)

 , نيسوقلا نيب ام - ب (7) ىه 2 ب (5)



 يب إ|و١ دم

 لصف

 . [ معلا ف طرش رظنلا له ]

 قالطإ زو لبف « عيص اذإ ملعلا نمضتي رظنلا نأ متمدق دق : لئاق لاق نِإف

 بهذف « ةمثآلا هيف ] تفاتخا ام اذه : انلق . ردقملا| معلا ف طرش هنأب لوقلا ١
 [ نكي م نإ ] طرشلا نأب لدتساو ؛ ًاطرش هتيمست [ لإ نيمدسقتملا نم قير

 [كلذ ىرجل معلا ىف ًاطرش رظنلا ] ناك واف ٠ هنمضتي مل « معلا ىف ًطرش

 خم هدوجو طرشلا مح نم :لاق نأب اضيأ لدتساو ٠ علا عم ةايلا ىرحجب

 هن وك نع جرخف « ملعلل رظنلا ةنراقم روصتي الو « ملعلا عم ةايلا ء طورشملا

 . هيف ًاطرش

 فقوتي ام لك : لاقو رظنلا ىلع طرشلا مما هنع هللا ىضر ىضاقلا قلطأو

 طورشلا مث . هيف طرش وبف هل ًابجوم رمآلا كلذ نكي مو« رهأ ىلع هتوبث

 ام نع لصفناو ءهمدقت طرتشي ام اهنمو « طورشملا نراقي ام اهنف : مسقنت

 : ابيجم لاقف . هطورشم نمضتي ال طرشلا : لاق ثيح لوألا لئاقلا هب لدتسا

 ةنمضتم اهضعي لعجيف « طئارشلا مسقي نم ىلع (١)ركنن ملو ؛ ىوعد هذبف

 دنع لوصح ىلا لئاقلا اذه عجري الو . كلذ اهرئاس نمضتي مل ناو « طورشلا

 ىهف - ملعلا ف طرش ابنأ م  ةايحلا : هنع هللا ىضر لاق مث . ةبلاطملاو قيقحتلا
 ؟ ضدي لوصح وأ علا لوصح نم دب الو « نظل ةبلغو ككشتلاو لبجلا ىف طرش

 كلذكف « ابيف ًاطرش اهنوك عضم ال دادضالا دحأ ةايملا نمضت م « هدادضأ

 . اطرد (؟)هنوك عدم ال نأ ىغبط « نييعتلا لع علا رظنلا نمضت

 لع . اضيأ ىوعد وبف ؛ هطورشم نراقي طرشلا نأ نم هب كسمت ام امأو

 )١( .ركتت : ب )١( اهتوك و: ب ٠



 تم ل

 « رظنلا مدقت عم :اطابتراو انمضت رظنلاب ملعلا قلعت "' دعب مل نإ : هل لاقي ةنأ

 5-0 ًاطرش هب هقلعت دعب الف

 لصف

 [ ىدورضلاو بسكملا معلا نع مالكلا ىف ]

 . دابعلل ةيسنكم ةرودقم عت ةيرظنلا مولعلا نأ نيققحملا مظعم هيلإ راص ام

 ىلع ةبترم ةيرورض عت رظنلا بقعب ةعقاولا مولعلا نأ ىلإ راظنلا ضعب بهذو

 ٠١٠١ « كلذب ةداعلا تدرطأ نكلو ء بابسألا مدقت اهتوبث طرش نم سالو ٌ باسأ

 امأو . بسنكم رودقم لئاقلا اذه دنع رظنلاو . باسألا رئاس ىف "9 اهدارطإ

 . ةيرظن ةيلالدتسا ابعوقو زيوت ىف ءاكملا تفاتخا دقف ةيرورضلا مولعلا

 . ابعوقو لوح الو « لسحتسم أ بعيمج ف لالدئسالا نأ ىلإ موضعي بهُذق

 قل حيبادألاو موعطلاو رثبلا تارودقم ليبق نع ةجراخ صو « ةرودقم

 . اهوخنو 4 ناولآلاو

 (7 راصو . ةيرظن ةرودقم © ابعيمج عوقو زيوجم ىلإ نورخآ بهذو

 «ًايرظن هريدقت غوسي الف ٠ لقعلا لاك طرش نم ناك لع لك نأ ىلإ نورخآ

 اذهو ٠ لقعي مل نم رظنلا ءاشنإ ققحتي لف « لقعلا لاك رظنلا حاتتفإ طرش نم ذإ

 ءأيرظن هنوكعنم نإو ار ودقم ًابسنكم لقعلانمىه قلامولعلا عوقو زوج لئاقلا

 انضرغ نكلو .هللا ءاش نإ تافصلا حتتفم ىف مولعلا ماكحأ ىف مالكلا ىصقتسنسو

 بواطملا هيلع لدتسملا رودقملا لعلا نأ وهو « رظالاب ةقامتم ةلأ سم ركذ نآلا

 عيارألا ؛ ب () ًادارطا : ب () دعت :42ب )١(

 راض :ب )١(  اءيعيج وأ (0) . ناوك ألا : ب (:)



 بح ع

 هس لوا

 ٠ رظن ريدقت ريغ نم اسنكم ارودقم هعوقو ريدقت هتوث زوجي ال (2ةادالاب

 .٠ نيملكتملا مظعمو ىضأقلا هاضئرأ ام اذه

 هتوبث ذو. هيلع لدتسملا رودقملا للعلا نأ ى] * قحسا وبأ ذاتسآلا بهذو

 توبث زوجي ملعلا نأب : لاق ام ىلع لدتساو لالدتساو رظن مدقت ريغ نم ًارودقم

 ريدقت ناج(9 اذإف .ةرورض هتويث زاوج كلذب ىنعو . رظن مدقت ريغ نم هتاذ

 ريسغ نم معلا ىلع ةردقلا ريدقت زيوت نم عزام الف « رظن ريغ نم ىلعلا توب

 . رظن مدقت

 رثؤملا ناك ولف . رظنلا دسب الإ عقب ال معلا نأب : لاق ام ىلع ًاضيأ لدتساو
 «رظنلا ءاضقنا دعب هتوبث اج اذإف . رظنلا مدع ةلاح هتويث صتخا امل رظنلا هيف

 ىلع لسيلدلاو . الصأ دجوي مل ىذلاك ىختقملا ذإ « رظن ريغ نم الوأ هتويث زاج

 معلا رظنلا نمضتي له ؛ لوقنف الوأ مالكلا مسقن نأ ىضاقلا هاضترا ام قيقحت ىلع

 . اداحيإ ملعلا هبقعي امتإو لقعلا مح ىف كلذ نمضتي ال مأ ) ابوجوو | ًاموزا

 عفرأ وهو « النقع هيضتقي الو معلا نمضتيال رظنلا نأ ذاتسألا معز نإف
 ريصحلاو . مالكلا ىف ماسقأللا ءافيتسا راظنلا بأد نكلو ؛ كلذ لوقي نأ نم ًاردق
 « لوادملاب لبجلا داضت ليلدلا هجوب ةطاحالا نأ لعن انإف « لطاب مسقلا اذه ىلإ
 ابنم رهاوجلا ىرعت ةلاحتساو « امثودحو ضارعالا توبشب ملعلا ريدقت ليحتسيو

 « هانركذ ام رظانلا لعي نأ ليحتسيف . احل لوأ ال ثداوح ةلاحتساب ملعلا عم

 .اذإو غب () ةادألاب بولطلاس : ب (9)

 .(ه 584 لع ) ىتيي ارثسالا قاصسإ ©

 « ثدحم هيقف (بوقعي وبا ) ىعناشلا « ىليبارفسالا ىروباسينلا نارمع ىلا نبا قدسإ

 , ةريثك تافتسم هلو ماشلاو رمعمو زاجحلاو نييقارملاو ناسارخي ثيدحلا بتك . ظفاح

 ,أزقكومأل ةنس ؟5 ص 9 نيفل ْؤاا مجيعم ناضمر ىفا نييارفسإب قوتو



 سام

 لوؤلا ربدقت اذكهو «ملاعلا مق دقتعي مث ءابقيسال ثداوألا نءولخالام نأ لعيو

 . ليلد لك ىف
 ( هفصو نع' هجورخ لقعلا زاوج ىف دعب الف « تاداعلا لييس هلييس ناك امو

 ريدقت لسقعلا ّى لحتسي مل 2 دام انا اد لع ل سل نأ انمي

 ازإف  رظنلا دحج ىلإ دؤم لوقلا نأ ًاضيأ مسقلا اذه داسف حضوي ىذلاو
 ىف ملعي ال رظان لك نأ مسن نحنو « القع ملعلا نمضتي ال رظنلا نأب انفرثعا بم
 نم ملعلا رظنلا ءاضتقا دحج كلذ ءادبإ ىفف  فاتخت تاداعلا لب ةداسعلا ىرجب
 .٠ مدقلا اذه نالطب حضوف 4 ةداع هيف درطت ال م 4 لّقعلا ليبق

 « هب نظلا ©) وهو « القع ماعلا نضتي حيحصلا رظنلا نأ ذاتسالا ماسم نإو
 ماعلا نوك عم باس رظن د ملع ريدقت غاس ول هنإف . هاع لوعام لك لاطبإ هيفف

 ميلي امو . تافآلا ءافتناو ا عم قحال ملع الب رظن ريدقت ؛غاسأب ًاستكم
 رظني ملوءجاجيلاركنأو ؛عئاصلا توبث دقتعا نم :©9 لوقن نأ هلاقامىلع ذاتسألا
 بهذم نف ؛ أ لكم ًايلع ىعداو ؛« ديحوتلا دعاوق ىف دياقتلا لإ نكدو « الصأ

 . ىلاعت هللاب نيفراع ريغ نيداقملا نأو ؛ لالدتسالاو رظنلاب رومأم هنأ ذاتسألا

 نوكت نأ كنمؤياف ؛ليلد ريغ نم ماع توبث تزوج اذإ : ذاثسألا لوقن مث
 .مهاؤس نع لاصفنا الو ؟ لدتست مو رظنت لن نإو « مممولعل نيبستكملا | ء ءايلعلا نم

 . ذاتسالا داقتعإ ىلع اذه

 رظن ريغ نم © ايرورض ماعلا ريدسقت زاج اذإ هنأ نم هب كسنت ام امأو

 , ىوعد هلاق ىذلا اذهو . قباس رظن ريغ نم رودقم ملع زيو# بجو « قياس

 لوقي : ب (0) هو : ب )١(
 انزو هيف :0(1)

© 



 س6 -

 زاوج ىلع رودقملا عوقو زاوج تق مل: : هل لاقيف . ابحيحصتي بلاطم وبق

 نم ىلع © ركنت مف « ىوعدلا هذه لثم قالط] غاسم ولو ؟ ىرورضا| عوقو

 ريغ ًاديحص رظنلا عوقوزمي ملاذإ : لوقنف ؟ كدصقم 20 ناي ىف ابلثم كضراعب

 ىلوأ هانلق ىذإاو .رظنلاب طيترم ريغ رودقملا ماعلا ريدقت رب ل « ملعلاب طيترم
 ةفص ثداوحلا ىف ىعّدإ نم نأ وهو « نيققحلا نيب هيلع قفتم اذهو . هاديأ ام

 . اعطق ًادودرم هلوق ناك « ءالقعلا ةطوبضملا تافصلا ىلع ةدئاز

 لكو .ًارظن هيلإ لصوتي لو « ةرورض ملعي,مل هاعدا .ام نأ هيلع درلا هجوو

 .ذاتسالا لصأ ىلع مب ةتسيال اذهو . رظنلاب هطابترإ بجاوف « ًارارطضا ماعيال ام

 رظالو ةدورض دي م اهوكودي ملغم تلا لوش نأ هلصأ لع لئاسلا نإف

 1 ديحوتلا نم لوصأ ىف حدقي اذهو

 « هئاضقنا دعبال] لعلا دج ويالو «لعلا بقعتسي رظنلا نأ نم هب كسمتام امأو
 « هركنيالو كلذ ىنأي ال هنإف . معلا انمضتم رظنلا نوك ىف هيلع سكعني هلاق ىذلاف
 زاج « هئاضقنا دعب ملعلاب هطابترا زاج نلف . هئاضقنا دعب للعلا نمضتي امنإ مث

 للعلا نراقيو مودي رظنلا ركذت نأ انمدق انأ ىلع , هئاضقنا دعب هب علا طابتدا

 . علقم لوق هيف قبس دقو . هيف روظنملاب

 لصف

 [ ؟ ملعلا رظنلا ىضتقي له ]

 داضت ةفآ هبقعي نأ زوجيف « ةحصلا ك- ىلع رظنلا ىضقنا اذإ : ليق نِإف
 معلا دادضأ ُْق رظالا ىضتس سلو « هدادضأ ءانثنا دنع معلا تبي امنإو . معلا

 وأ هنع لحما واخي ال ثيح نم ملعلا تبثي امنإف « ملعلا رظنلا ءاضتقال ىنعم الف ؛ هب

 دص : ب(؟9) ركشت :ب(١)



 بساأإه ع

 ١٠١ هل صاصتخا ال اذهو | هتوبث نم دبالف هداذضا تفثنا اذِإف ؛ هدادضأ نع

 .سييات اذهؤ « دادضالا ©© تاوذ ضارعألا ةلمج ىف درطم وه لب ؛ ©2مولعلاب
 «ةلفنلاو ةيشغلاو تولاك ةماعلا دادضالا ىف نمضتيال رظالا نإ. : هيف لوقلا فشكو
 ءاضقنا ريدقت غوسي ال ىتح « نونظلا تايلغو كشلاو لبجلا قف نمضتي هنكلو

 روظنملاب لبجلا توبث غوسبال كلذكو ء هبفروظنملا ف كمثل توبثعم حيحص رظن
 . معلا رظنلا ءاضتقأ يف انضرغ نابتساف « هيف

 لصف

 [ ؟ال مأ لالدتسالاو رظنلا ةبجاو ىه له « ىلاعت هللا ةفرعم ىف ]

 ىذلا مث . نابجاو © هناحبس هللا ةفرعم ىلإ نايدؤملا لالدتسالاو رظنلا
 ءالتقع فيلكتلا كح ىف بجاو بوجو كردي ال هنأ : قملا لهأ هيلع قفتا
 رارقتسا لبق لقعلا ةيضقب لصوتن الو « عئارشلا فيلكتلا تايجوم كرادمو

 كرد : ةلرتعملا كلاقو . بدن الو حابم الو رظح الو بجاو كرد ىلإ ةعيرشلا
 ةاصقتسم ةلأسملا هذه ىقأثسو . ءايشألا نم لمج بوجو عئارشلا ريرقت لبق لقعلاب
 . هللا ءاش نإ 229. ريوجتلاو ليدعتلا ٠ ردص ىف

 بوجو نأ ةلزثعملا لصأ نف . رظنلاب ةلأسملا نم قلعتي ام نآلا ركذن انكلو
 ليهس : اولاق مث . عرش توب ىلع هتوبثك فقوتي الو القع كردتسي رظنلا
 هل نأ ايهدحأ ىف ردقي « نارطاخ هل رطخيف « ركف اذإ لقاعلا نأ © هاردتسا
 جرو هباقع ©0 نمآل هركشو هفرعو رظنو لدتسا ولو . هيلع معنأ ًاقلاغ اير
 ةعد ىلإ نك ريف « باقعلا باجيتسا نمأي الف ء ركشلا نع 219 فكنإ ولو « هباوت

 هلاحس دع : ب (؟) ودل : ب(90) رعلاب :تا(١)

 ْ هكرادتسا : 1() زيوجتلا : ب(4)

 فكت : ب () رمأل : ب (1)
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 « ةيناثلا ةرطخلا ىف باقعلا' باجيتسا هنظ ىلع باغيو « هترطاخ دحأ ىف ©) مالا
 فوالا ةرذاعو ©) نمآلا ببسب كسقلا لقعلا ىضتقم هياع بجويف

 مه .٠ لوقعلا تابجاو نم هريغو رظنلا بوجو كاردتسا ليبس اذبف : اولاق

 : اولاقف ٠ مبتاسيبلت مظعأ نم وهو ءالاؤس « اناصأ بجوم 60 ىلع انومزإأ

 . نيدحاجلا ةللك ءالعتساؤ « ءايينالا ججح طوقس ؛هيلإ ميرص ايف

 «قئالخلا ىدحتو ةزجعملا ١ رظأو ة ةورنلا ىعداو ربظ اذإ لوسرلا نأ كلذو

 انلقيستمل : اولاقو ١ وب أو لف .هقدص ع هت رجحمب لال دئسالاو « هلاح ف رظنلا ىل]ماعدو

 ءرظنلا انيلعلةعلا بجويالو««©7لبقنم عرش ررقتب مل ذإ رظنلا بوجو ىلع ةلالد

 © ولو «كسيرش رارقتساو ©0كتوبن توش ةفرعملادعب الإ رظنلا انيلع بحيالو
 « تبث ول ام توبث ىلع فوقوم رظنلا بوجوف  رظالا لإ جتحت مل كلذ انفرع

 ةوعد تاطبل تبثول اذهو . رظنلا بوجو قثب ميرصت اذهو « رظنلا نع ىننتسيل

 . مهتجح تضحدو ءايبنالا

 روبظدعب انومزلأ ام ضراعن نأ : اهدحأ : هجوأ نم 00 مهبمومت نع باوجلا

 بوجو كرد ىلإ قيرطلا سيلأ : مل لوقتق لقعلا كرد ىف مبلصأ ىضتقمب ىذا

 « ايهدحأ ىف فوخلا ضرعتو « نيرطاخلا لباقت نم هومتمدق ام معز ىلع رظنلا

 درصتي لبق ؟ امهنع برضأو « ًاعيمج نيرطاخلا نع لهذو لفغ لقاع ف ماوت اف

 ؟ رظنلا بوجوو ةفرعم ىلإ لوصولا هنم

 رطاوخلا نع لوهذإا عم بوجولا كردي هنأ معزو فسم فست نإف

 نإو . اليس هئادبإ ىلإ دحي الف « هقيرطو لوصولا راكنإ هجوب بلوط « ةثوعبملا

 وقلا بهذم اذهو : نيرطاخلاب الإ بوجولا ةفرعم ىلإ لصوتي ال هنأ اومعز

 ؟ امبنع لفافلا لهاذلا لوصو ليبس فيكف : مهل ليق

 كاذب :ب(4) لكي :0(1) رمأل : ب (؟) رهألا : ب (؟)

 - مهتوقب :100) مو:1) كتويث ب: (9)



 ا ل

 سيلدت اذه : ممل انلق . هانلق ام هل لصحي نأ دب الف هلقع لك نم : اولاق نإف

 . ةيرورض عفت وأ ؛ رظانلل ةرودقم نوكت ن نأ امإ : واخت ال رطاوخلا نإف . مكنم

 ,هرودقم داحبإل ريختي نأ ةلرتعملا لوصأ لع رداقلا مك- نف « ةرودقم تناك نإف
 . هنع ل صيح ال اذهو « هبزطاخل هداج نيعت ًاذإف . هنع فافكنالاو

 : امدحأ : هجوأ نم ًأطقاس كلذ ناك « ةيرورضعقترطاو+لانأ اونعذ نإو

 نيلفاذ ءالقعلا نم فئاوط تاداعلا ىراجم ىف د# انإف . حيرص توب هوركذ ام نأ

 مر, طاوخلا ض ارثعا ةلفغ لوأ نراق لفغ نم لك نأ |ىعدإ نمو . رطاوألا هذه نع
 . هب ءافش ال اذهو « هيف ءالقعلا ةفاك هبذكي ام ىعدا دقف « ةرورض

 دادضأ نم ككشتلاو , ككفتلا ىلإ ناعجري نيرطاخلا نأ كلذ حضوي ىذلاو

 فيكف « ةرورض هللا ةفرعم عوقو عذم ىلع ةلزتعملا تقبطأ دقو « هللاب ةفرعملا

 عوقو ©0عنمي, نم « هللا لصف نم ةرورض هللا ف كشلا عوقو زجتسي

 : . كلذك ةفرعملا

 (00كشلاف . رفكلا قاغي ال لات برا نإ : ردلا ىف موقلا لوسأ ملأ نمو

 امب حضتاف ٠ حيرص تبي ردقلا ىف ملوصأ مظعم نومدبي فيكف ف غ هي رفك هللا ىف

 .رطاوخلا ُْى ةرورضلأ ءاعدأ داسف : هانلق

 هديدرت ىف هرطاوخ ىلع هرادتقا هسفن نم ملعب رطاخلا اذ نأ ًاضيأ هررقن اممو
 املو . نيرداقلا لاح هسفن نم رداق لك ملعب ام « 20ابيغتبي ىلا بهاذملا ىف اهايإ
 اكام ةافغ لوأ ىف لفاغ لك ىلإ ىلاعت هللا ثعبي : اولاق اومزلأ ايف مبكلاسم تقاض
 ءىث لوأو ٠ ةميظع مهنم ةلابج هذصو . رطاوخلا ددرت هعور ىف قليو هرذني

 الف : كلذ هل رطخ نإو ءهسفن نم كلذ دمي ال هلاح لوأ ىف لفاغ لك نأ اباطبي
 « زييقلا ةلاح لوأ ىف كلذ ىعدي نأ امأف . براجتلا هكيمت نأ دعب الإ نوكي
 ١ . هفالخ ءالقعلا 60 يلع بلغالاف

 ابنت : ب (5) كشلاو : ب(؟) 1 ميقي : 1()

 نع : ب (4)
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 مالكالا ع دوبمج بهذمو « توصلا الإ عمسي ال هنأ ماصأ نم : مل لاقي م ْ

 نإف ؟ كلذ نويأت مأ ًاءوص لفاغلك عمسي كلما نأ نومعزتفأ . توص «')وهالإ

 عع ءالقعلا ةثاك لع مميعدا دقو « ركنت ال تاسوسحملا ذإ : مثل اج تناب هوعدأ

 أآوضقن « ًابوص كلملا مالك اوتبشي مل نإو 2 مبلج وأ هنوركشيإ مهاكو ؛ توص

 ايف عمسلا قاعت زاوج ىف ًاضيأ هوضقنو «٠ توصب سيل مالك تابثإب مل وضأ
 دوعيو . هضقانت ىلع هولاق ام 227 ءىش مهعفني ال مث . تاوصآلا ليبق نع جرخي
 . مسقتلا نم قبس ام مهيلع

 هنإ نولوقت الو « لفاغلا كلما ملكي نأ ممالك |ىفام رثكأف : مهل لاقيف
 ىاعملا ديلوت ةلاحإ ىلع دلوثلاب لوقلا ىلع نوعمج مناف . ًاركف هباق قف 02ثدح

 . مردق (©لاجم ريغ ىف ةرشابم لاعفآلا عاقيإ نيثدحملا نمل يحتسيو « بواقلا ىف
 . ابنع فارصنالاو رطاولا ثادحأ ىف رايخلاب © ملكملاف « كلذ حض اذإف

 © عبو « نورعشت ال ثيح نم ©0متررف هنم ايف متطروت دق : محل لاقي مث
 متداق م“ 2 ةيردللا ةفاك ىلإ دحاو لويسر 20ثاعبنا ىلع رظنلا بوجو فقوت

 متعذو « ىنملا ىلع 60 متدز مث « فلكم لك قح ىف لوسر تابثإ لإ متدح
 صيح ال باق اذهو . اورظن اوككشت اذإ ىتح ءالقعلا اوككشيل نولسممبنأ
 . هلع مل

 ةيضق ىلإ ةدنئسم تارجعملا تالالد :' لوقن نأ باوجلا ف رخآلا هجولاو
 قرخ ةزجيعملا ْ نم م ٠ هللأ ءاش نإ (١1)هعضوم قابحضو نم ام ىلع تاذداعلا

 ربظ نم نأ ىف ©"'0ةداعلا دارطإ ملعن نحنو . ىنلا قيدصت نمضت اذإ ةداعلا

 ثدحي س:ب (©»  انم:أ (0 توه ؛ب )1١(
 متررق :ب (5) ىملكتملف : ب () لماع : ب (4)

 مددر:ب (9)  ثاعتبا : ب (م) َميبُأ» رقت نأ نكمي (0)
 ةدملا : ب (15) اهعضوم ىف حضونس : ب )٠١(



 تالاؤ

 [0قرخ دسقف « ابتلباقم نع قئالخلا رجعو « ةبيجع ةآ ىدأو ©)ربتشاو

 هذسه قرخ ريرقت ىلإ ليس الو ؛ ةلاح ىق رظنلا لع ىعاودلا رفوتي ةداعلا

 ةداعلاتقرخن ا ولو . هتفلاخمىلع ال لوسرلاةدارإ ققوىلع قرخنت ةداعلا ذإ « ةداعلا

 ىلإ ىعاودلا ريفوت موزل كلذب تبثف . ةرجعملا لاطي]إ هيف ناكل « هتفلاخم لع

 سانلا نم داحأ سوفن الإ كلذ دعب 00و الو « هوردق ام عفدتاو « رظنلا

 عقوم بعصي اممإو « سانلا نم ءامهدلا رظن دوجو دعب ©©نوببشيو نوبلي

 دوبا ىلع تتبث اذإف - دحأ ىلع ةوبنلا تبثت ال ىح ةفاكلا ءابإ ردق ول لاؤسلا

 لقأب عفدني لاؤسلاو .:فلكت هانمنق ام لك مث « ©0قارسلا دانع «0نابتسال

 تبثت امإ لب ؛ ©9راظنلا رظن ىلغ فقوثي ال ةوبنلا توبث : لوقن انأ كلذو « ءْئث

 لهأ لصأ ©0نمو . © واب اذإ [ ىتح ]راظنلا رظن [ نود ] |تازجمملاب ةوبنلا

 توب ملعلا ىلع هفقوت مبلصأ نمسيلو . عرشلا تويث ىلع بوجولا فقوت قملا

 طرش نم سلف . هب ؛ ملاع ريغ وهوفلكملا لع هجوتنبجأو نم ©58):1 . . عرشلا

 .تبث دقو عرشلا توبث هطرش نم لب « هيف هرظنو عرشلاب فلكملا ملع بوجولا

 اذهو « هب فلكام ىلإ لوصولا نم©01)فلكملا نكت ماوقأ دنع ان دا هطرسش نمو

 ًاطرش هباء سيلو « عرشلا تيثثو رظنلا نم نكمت دق هنإف . هيف 2119 نحن ايف ق ةقحشم

 نونبتو « عرشلاب ملعلا طارتشا انيلع نولوقتت مل اف . انلصأ اذبف « بوجولا قف

 كرد عنم ىلع قحلا لهأ ةلدأ امأف . . مهلا ونس نع لاصفنالا هجو اذبف « مااؤس هيلع

 . هللا ءاشنإ قاأيسف ء القع بوجولا

 لصف

 |[ عرشلاب بجوم رظالا نأ فز

 ليلدلا : انلق ؟ عرشلا ةبج نم رظنلا بوجو ىلع ليلدلا اف : لئاق لئاق نإف

 قبتالو : ب(؟) ترج : ب (0) ربشأو :ب )١(

 درسلا:ب (5)  نابتسا:ب (ه)  نوبسيو :ب (4)

 5و دس: ب (5) اوفكناوأ:ب (م) رظانلا: ب ()
 , تحب ناب (0) نينلكلا: ب )١9( ملف : ب )٠١(

 ؟ .



 ا ١

 مظعأ نم ابنأ لع موقافتا عم ىلاعت هللا ةفرعم بوجو لع:©00نيبلسملا عامجإ هيلع

 نيرخأتملا ضءب ريصم عامجإلا اذه ىف حدقي الو . باوثلا تايجوم ىلعأو برقلا

 اذه 62 داقعنا قبس عامتإلا نم هانركذ امنإف ؛ ©)ةيرورض ةفرعملا نأ ىلإ

 .ةبسنكملا مواعلا نأ لوقعلا تالالدب تيثو « هانلق ايف عامجإلا تبث اذإف « بهذملا

 توبث ةرورض نف « اعطق هيوجو تبث امو ؛ حيحصلا رظنلا لع الوصح فقوتي
 . ىف تي اذإ هنأ : كلذ حضوي ىذلاو . هب الإ هيلإ لصوتي ال ام بوجو ؛ هيوجو

 « ةحيحص ةالصااب ىمأ كلذ دعب درو مه « ةرابطلا ىلإ ةالصلا ةحص راقتفا عرشلا

 ةيوش1لا ىلع درلا ىف لوقلا ©©انعيشأ دقو . ةرابطلاب مالا نمضتي ا مالاف

 ءافتكالا انيأرف . ءىلامالا , ضعب ىف لوقعلا جاجح نيركنملا نيدلقملا
 رهاوظب رظنلا بوجو تابثإ ىف مصتعن مل امنإو « مهم ثرتكي نأ نم لقأ مهف « هب...

 ةضرع يه ىتلا رهاوظلاو . هب عوطقم لع تابثإ دصقملا نآل « ةنسلاو باتكلا

 تنرقو « اب تلادتسا ول نكلو « تايعطقلا | ىف اهم لالدتسالا غوسي ال تاليوأتلا

 5 اهرهاوظ لع ةلومم لب 3 ةلوؤم ريغ اهنأ ىلع ةمآلا عاجإب ابم كلالدتسا

 درلا ىف اهاندروأ ام لع « باتكلا رهاوظب هجولا اذه ىلع لالدتسالا نسحيف

 . نيداقملا ىلع

 [ فاكملا لع بجاو لوأ ىف ]

 تارامع هيف تفاتخا امب اذه: انلق ؟ فلكملا لع بجاو لوأام ؛ لئاق لاق نإف
 بمهذو . هللا ةفرعم فاكملا ىلع بجاو[ لوأ ] نأ ىلا مهضعب بهذف . ةمئالا
 .عءاصلا ةفرعم ىلإ نايدؤملا لالدةسالاو رلغالا هيلع بجاو [لوأ] نأ ىلانوةفحا
 ميقتمي "ىلأف ءاقافو بجاو وهو : لبق © عقاو رظنلا نإ : لوقي لئاقلا اذهو

 )١( :1ةيدهب ؛ ب (؟) . رملسلا :

 .مقاو ح :ب (5) لمتشاب : )4( هداقعلا ؛ ب عا ىف (م)



 سوو

 !! .ابجاؤابلبق نأب فا رطالاعم قر هملا تابجاولا [ لوأ ] نأ ىلا زيصملا كلذ عم
 ٠ ملعلا لبق رظنلا بوجو ركنأ [هنأ ] () ببسل كلذ نع رذدتعي لوالا لئاقلاو

 ,ةالصلا فصي لئاقلا نأ اكاذهو « دصقملانع 652 ان ربعف«لءلارظنلا نم دصقملا نكلو

 ةماقإ ىلإ لصوتيال ثدحما ناك نإو ء ثدحملا قح ىف تقولا حتتفم ىف بوجولاب
 بجاو لوأ نأ لإ نيرئاصلا نأ : كلذ حضوي ىذلاو . ءوضولا دعب الا ةالصلا

 بو مور ضإع ى ىبني « هللا معلا (5 ىف رظنلا ذإ « نوزوجتمهنلاب لعلا ىلإ ىلإ ىدؤملا رظنلا

 . هللا ءاش نإ ابيينرت ىقأيسم رظنلا نم

 بحجناو لوأ : لاق هنإفءدصقملاب حيرصتلا هنع هللاىضر ىضاقلا هراتخا ىذلاو

 :*زكي وبأ ذاتسالا لاقو .هيفطورشملا بيترتلا ىلع رظنلا نم ءزج لوأ فلكملالع

 :*مشاهوب أ لاقو .دارم الع مدقتت ةدارالا ذإرظنلا ةدارإ ففاكملا ىلع بجاو لوأ

 ىلغ كششلا مثدقت نم هلصا ىلع ديال ذإ هللا ق كشلا : فلكملا ىلع بجاو لوأ
 هنم جورخ اذهو « نمح هللا ف كشلا ؛ لاق كششلا نم برضلا اذه نمو . رظنلا

 «هب رومأم بجاو لكنأ كإذو « هلصأ مده ىلإ هنم لصوتو « ةمالا لوق «© نع
 « ىمآلاب ملعلا 60 عم الإ سلا تيب ©00ال ذإ ءضقانتم كشلاب مالا ريدقتو

 قس :ب(60) ريغف : ب (0) سيل : ب )١(

 مم الا رمالا ب : ب (5) الد: ب(ه) ند 4

 ' سماخلاو عبارلا نرقلا ىف شاع .ةرماشألا ىماكتمنم .ىرعشألا كروف نب ركب وبأ (*)

 00 نيدلا لوصأ ق ةليلق تاقاؤد هلو ةيمار 0 ند «ةيقاحسالا » عم تارظاءم هل .٠ نيرعطا

 (موؤع اس مث )(م 00 م01 لالا هاه وأ ©

 (مشاهوبأ) ايلا نابأ نب نارمس نب دلاخ نب مالس نب باهولا دبع نب همت نب مالسلا دبع

 :هتافلؤمنم ه* ؟1 نابعش قىوتو ةلزتءملا نم ةيمشاحلا ةيئاطلابسن# هيلاو ةلزتمملا ويش نم

 ءاهب نيلئاقلا ىلع شقتلاو عئايطلا« داسفلاو نوكلا ىف سيلاطاطسرأ ىلع شقنلا « ريبكلا عماجلا

 ؟ 8م ٠١ هالبلا ل عجادو نول ص نإ < نيفلؤملا 0 . ناسنالاو دابتحالا

 .أا : 11 ةيادبلا « ريثك نباو « ١ : 4 1١ تسرهفلا : مدنلا نباو



 لس 1184و

 ' لصفلا اذهىف مالكلا نأ اوباءاف. ناضقانتم هبف ككشتلا عممب ملعلاو هتويث داقتعاو
 شاه وبأ هلاق ىذلا الإ ىناعملا قدكأتي الو « عزانتلا اهيفو « تارابعلا لإ لوؤي
 . ىعمو الهفل دود ص وهف

 م

 لصف

 [ رظنلا ءانثأ ةينملا هتمرتخا نميف لوقلا ]

 طب رفت ريغ نم رظنلا ىلإ فيلكتلا ةلاح لوأ ىف لقاعلا ردتب اول : لئاق لاق نإف
 ناك ملاعلاب هومتقلأ نإ ؟هيف مكلوق اف ء رظنلا ءابتنإ لبق ةينملا هتم رتخاف ءرظنلا ىف
 ءاديعتسم ناكني دلقملاب هومتقحلا نإ كلذكو « هللاب ملاع ريغ وهومرتخأ هنال ءاديعب

 . فلك |ميف !دبج لأي مل هنال

 ىف لوقلا ليصفت ىتأيسو « هابص ىف تام نم ليبس انتمتأ دنع هليبس : انلق
 تومي فلكم اذهو .هللا ءاش نا ريوجتلاو ليدعتلا ف نيكر شملاو نيبلسملا 0 نايبص
 فيلكتلا لاح لوأ نم ىضقنا ولو . حصألا ىلع رانلاب هل مكحن الو هللاب ملاع ديغ
 مرتخاو « عناوملا عافتدا عم رظني ملو « فرامملا ىلإ ىدؤملا رظنلا عسي نمز
 «نامرلا نمردق « لاملال وأ نم ىنغتم ولو . ةرفكلاب قحلم.وبف ناكمإلا نامز دعب
 عب ىذلا نامزلا ىضم لبق مرتخا مثءارصقم رظني مل هنكلو « رظنلا ضعب عسي
 قحلبال هنإ لاقي نأ نكمب : هنع هللا ىضر ىضاقلا لاق دقف ؛ لماكلا رظنلا هلثم ىف
 « ةرظن رظنلا ىف هل ناكام « رظنلا أدتبا ول. هنأ « ةرخالاب انل نيبت ذإ « ةرفكلاب
 ١ ْ . هبلطم ىلإ لصوتيال ناكلو

 ايف هنم ريصقتلاو دب عم « ملاع ريغ هتومل « 20 هرفكي محلا حصآلاو : لاقو
 ؛ناضمر ربش قة ئاص ©) ةحبصملا ةأرملافءابلءلا فالتخا نم برقي اذهو . فلك

 رفكب : ب (0) تافص:أ(١)
 : ةحيحص (ب) ىف نمو « ةبحضملا (أ) ىف تءاج (؟)



 نايتسسا دقق سمشلا بيثم لبق ةضيحلا ارتجاع مث«ةرافكلا بجوي امب ترطفأ اذإ
 فاتخا دق . رطفت مل نإو« احل متي ال نك مويلا اذه موص نأ « رخآلا © ىفانل

 . اهلع ةرافكلا بوجو ىف ءايلدلا

 اهانم دف لا ةروصلا ىف تام نم ريكفتب مكاو : هنع هللا ىضر ىضاقلا لاق

 ءرهاظ اذهو .ابملع ةضيخلا تأرط نإو ؛ ةمئؤم ىهو ةرطفملا مثأتب ملا ىهاضي

 .تايعطقلا| )نم تسيل وأبمؤ لوتجم ةلأسملا نإ لإ كلذ عم م وأ هللا هحر هنكلو

 ابيف انيتأع هللا ءاش نإ ءىش رظنلا دصاقم نم اهنم ذشبال : رظنلا لوصأ هذبف
 بقعن نأ ىضدقي بيترتلا ناكو:تاريركتلاو تاليوطتلا نع انب رضأو :« دصاقملاب
 لولعملاو لاسلاب ةطبترس اهانيفلأ انكلو « ةلدآلا باوبأو مواعلا بتارمب رظنلا
 انيأرف « ىنمملاو سفنلا تافص مسقتو 29 لاملاو ةقيقحلاو ؛ طورشملاو طرشلاو

 . .باوصلل ققوملا هللاوءتافصلا حتتفم ىلا كلذ ريخأت

 ىلع « عبللاب د مجرثملا باتكلا حرش ىف ىرج هلع هللا ىضر ىضاقلا نإ مث

 ثدح تايثإ ىلع فطمن] مث « عفاصلا تابثاب باتكلا رادصف . انخيش مالك بيتزت
 . ماعلا ثدح ميدقت اندنع بحتسملا نكلو ؛ ركنتسم ريغ بيترتلا اذهف ٠ ماعلا

 ماعلا ثدح ىف لوفلا

 حرشو لوصأ م.لقت لع قش ملاعلاشدح قف لوقلا نأ مداشرإملا ىلوت اوياءأ

 مهضارغأ ىلإ لصوتي الو « نيملكتملا نيب تاحالطصأو تارابع حاضي,أو ؛ لوصف
 : هيف لوقلا طسب ىلإ جاتحي امف . مهمالك ىقاعمو مويمأ م ىلع فوقولا دعب الإ

 حاضيإ همدقنام لوأو . هتيهامو ضرعلاو « هتقيقحو رهوجلاو « هانعمو ءىثلا
 ْ . ءىثشلا ىنعم

 هحلاو ؛ ب (©) ةرركم نم :1(؟) ىف )١(1:-

 نفل



 د )مع -

 هتقيقحو ءىثلا ىف لوقلا

 دوج وملكو دوجوم ءىث لك. دوجوملا:ءىثلا ةقيقحنأ قْل!لهأ هيلا راصام
 فصوبالدوجولاب فصويالامو 2 دوجولاب فصويال ائيشدن وكب فصويالامو؛ءىّث

 :هوجولا لك نم فتنم مودعملاو .هسكعو هدرط ىف © لالا درطاف, اًئيش هنوكب

 ؛ مواعملا :ءىثثلا ةقيقح نأ ىلإ ةلرتعملا تبهذو . هئافتناب ملعلا هب ملعلا قلعت ىنعمو
 نم © لوأو . ءىث مودعم لك : هاضتقم ىلع اولاقو « هوسكعو كلذ اوذرطاو

 ائيش مودعملا اوتبثو . ةرصبلا ةلزتعم هعبات مث « *ماشلا مهنملوقلإ اذه ثدحأ '
 همدع رهوج هنأ اومعزو « سفنالا فاصوأ.صئاصخم هوفصوو « انيعو اتاذو
 سانجالا صئاصخ اوتيثأف نوكوأ ةحئار وأ معط| وأ نول ضرعلا نأو « هسفنل
 «رهوجلا اوفصي ملف ؛ زيحتتلا اهنم فاصوأ ىفاوضقانو« ادوجو اهوتبثا 0 ( امدلع
 . ممدنع سفنلا تاقص نم زيجتلا ناك نإو « نيعتلاب مودل

 .اوفصي لو « ًامودعم نوكلا اوتبثأف « ةكر للا ةفص تابثإ مهضعب عنم كلذكو
 لويقورهاوجلاب ضارعألا مارق نم أضيأ اوعنتماو ؛ كرح هنوكي مودعملا نوكلا
 « *ماحشلا الإ كلذ مازتلا ىلع ©0مبعم دحأ ءىرتحي ملو ٠ مدعلاف امل 22رهازحلا
 'ءاصأ بجوم ىلع مزلأف . مدعلا ىف رهاوجلاب ةمّئاق تناك ضأ رعألا نأ معز هنإف
 ابيك راو « ةمودعملا رهاوجلا عاتجاب حرصف « همزتلاف « رهاوجلاب ناوكألا
 | . اهتافصو اهتائيه توبثو

 « سفن ةفص هل ال تبثت مودعملا نأ ى] ةرصبلا ةلزاعم نم *ىيصنلا بهذو
 نم ءىث هل تبثي الو « ًاضرع هنوكب تعني الو « ًارهوج هنوكب ©0فصوي الو

 لوأف : ب (؟) دحلا:ب (1)

 فصوي اص : ب )2( مولع : ب (4)  رهوملا :1 5

 ليد اوبأ بادس [نم « ماحشلا قاحسأ هللا هبع نب فسوي اب“ وقمي وبأ ود : ماحشلا
 ىدادشبلل ١88 قرفلا عالا؟ س ةل ازيا تاقيط ٠ هتقو ىف ةدلبلا ىف ةل نيمملا ةساير هيلإ توتنا

 . 2سم. ؟مالعألا رظنا ٠ ةرصبلا ةلزتعم نم * ىبيصنلا قاحسإ وبأ وه ٠ ىييصنلا ©
 ءارل : * تايفولاب ىفاولا



 6-5 اندر -_-

 ةقيقملا ف نكي مل نإو « ةغلو اقالطإ ءىثىمسي هنأ ريغ « سانجالا فاصوأ نم
 0 ش ٠ ابلثمأو مبليواقأ لكشأ اذهو « ًاتاذو ًانيع

 مودعملا نأ ىف قحلا لمأ ةقفاوم ىلإ دادغب ةلزئعم نم هوعبشمو * ىمعكلا بهذو
 . ضحم ىف وه امثإو « ءىثب سيل

 ءىثلا مم] قلطي الو « ميدقلا وه : ءىثلا نأ ىلإ ”ىئانلا سابعلا وبأ بهذو

 « ءايشألا ()ءىثم هلاوثداحلا وه : ءىثلا نأ ىلإ "ناوفصنب مبج بهذو

 . ًائيش هن ركب فصتي الو

 هيشنم : ب )١(

 : (موعوسش هز (معزو دس )٠. ىبكلا #
 : مساقلا وبأ « ىتاسارلا ىشلبلا ء بعك ىثب نع ؛ ىبعكسلا دوم نب دجمأ نب هللا دبع

 4 ريسفتلا » أونم براك هل ٠ خاب قوت . * ةيمكسلا ه سأر ناك ٠ ةلرتعإلا ةكأ دعأ
 ىلع نمطلا ١ و « خ - ءارزولا ةيمو « لدحلا بدأ ١و « ليذهلا ىبأ ةلاقم ديبأت 2و
 خيرات 444 : ١ نيفراعلا ةياده 4« غ4 2: * بابلاءاوؤ م + مالعألا ٠ « نيثدحللا
 نازلا ناسل ء؟8٠ * ١ نايعألا تايفو ء 54ه : « ىزيرقملاو ع 541 : 5 دادنب
 . ةرشع ةيئاثلا ةقرطلا س خس ءاليزلا ريس ء ؟ © ” نإ

 فيسو نب هللا دع نب ىلع ريغ وهو ٠ يشانلا رشرش نب هللا دبع سامعلا وبأ وه ©
 ٠ ىثانلاب فورعملا ءالحلا نسحلا وبأ

 . (ما5م -- ) ناوئص نب مج *
 ناك امظع أرش عرز دقو نيعباتلا راغص نامز ىف كله « عدبملا لاضلا : ىبهذلا لاق | َه ةيمهملا سس 00 برمار ىلا للاو» نم .٠ زرحم وبأ ىدنقرسسلا ناوغص نب مهج

 3 رايس نإ رم هيلع شرة 6 ناسارخ ءارمأ ىلع جراخلا جا رس نب تراحلا ركسع ف ىضقي

 ش 1١. 6:0 نازيملا ناسأو ء +٠6 ةئسثداوحريثألا نبال س لماكسلاو عاوتقال :+ ١ لابتمالا نازيم عجارو « ةيناثلا ةعيطلا 3؟9 < ١؟ه سك مالعألا



 ا

 درلا خ خضوت نأ انلييسو ٠ مسجلا وه : ءىلا نأ ىلإ ] *كلا نب ماشم بهذو

 لع درلا هوجو ىلإ ءىون مث ٠ أبنع ىصقتنو مههبش درونو « ةلرتعملا لع الوأ

 . نيفل احلا الوأ رئاس

 : هجوأف نيب رصيلا ةلرتعملا بهذم داسف ىلع ليلدلا امأف

 ؛ ضارعألاو رهاوجلا ىلاعتو هناحبسم هللا عرتخا اذإ : حل لوقت نأ : اهدحأ

 « رودقم ©20ثيشت نم د. ال وأ « رودقملا ىف ريثأت ًارداق هنوكل نوكي نأ د الف

 | قللا لمأ ىلع ةلدتعملا دازف . ًاقافتا ةردقلا رثأ نم عرتخملا رودقملا مث

 ؛ هدقتعم اوابجو كاذ اونأو 3 عارتخالا فرثؤت ال 00ةفاكةردق «0اوركتتساو

 ةلدقعملا انيلاط « كللذ تبث اذإف . اهرودقم ىف رثؤت نأ ةردقلا ةفص نم نأ اومعزو
 ثداملا نوك نأ نوبعزتأ : محلانلقو عرتحلاو رودقملا ىف رثآلا حاضياب هدعب
 مه ليبس الو 0 كلذ نربأت مأ ةردقلا رثأ نم اضرع وأ ًارهوج هنوكو ًائيش

 مول صأ ىلع ائيش ناك دق ذإ « ةردقلا رثأ نم ًائيش هنرك نإ : اولوقي نأ © كإ

 . مدعلا ْق

 ثودحلا : مهنم لا وحلا ةافنل ليق « ثودحلا ةردقلا رثأ نأ اومعز نإو

 دقف ) « ايش هنوك نع هنأ ارمعز نإف ؟ هيلع دئاز فصو مأ « ائيش ثداحلا نزك

 اوركدتساف : ب (؟) ٠ بيست : ب (1)

 أ : ب(4؛) ةئداح : ب (؟)

 .(مهزؤو لع - ) سملا نب ماع #8

 رظانم ملكت. (دمع وبأ ) ىعيشلا « وكلا ءالولاب ىقايشلا م ملا نب ماقه
 تثدح الو ٠ عربا دلاخ ني نيحم ىلإ عطقناو دادنب نكسو طساوب عنو ةفوكلاب دلو
 تودح ىلد تالالدلا « سانلا فالتخا ٠ هراثآ نم ٠ ةفوكلاب فوتو رغتسا ةكماربلا ةبكن
 ١ ب نيذلؤملا مجمم ٠ ردقلاو « ديحوتلا ىف مالغلاو خبشلا « ةقدائزلا ىلع درلا ٠ ءايش يشألا

 : مالعألا : يطرزلاو ء ١ : ١75 تسرهفلا مدنلا نبا مجازو « 13 نس ١44
 ' , "8م م 11 ةيمالسالا فراعملا ةرئادو هك :



 - ند

 (00(ائيش هوك نع هلودح :اولاق مث .ةردقلا رثأ نه سيل اًئيش هنوك نأب أوحارص

 . ةردقلا رثأ نب حاصف] اذهو

 لوقلا عم ©50 مهنم مقتسي مل تاذلا ىلع دئاز فصو ثودحلا نأ اوبعز نإو

 : هل ليق « هيعبتمو مشاه ىنأك لاوحألا ىتبثم نم مصخلا ناك نإو . لاوحألا قنب
 تسسيلو ةلوبجم الو ةمولعع تسيل اهنأ معز «لاوحألا © ماه وبأ تبثأ ا

 تاذلا نأ تبثو « ةرودقمب تسسيللا+لا نأب حرص دقف ءابنع زوجعم الو ةرودقمب

 دقف «,نيرودقم بنوك نع لالاو تاذلا جرخ اذإف « ةرودقم ريغ اتاذ اوك ىف

 . ةردقلا رثأ ثنا

 «لعفتال اتاذ اهنوك ىف تاذلاو « لعفي «© انم رودقملانأ :كلذ حضوي ىذلاو

 سصاخال اذهو « اهريثأت ىننو ةردقلا قاعت ىف "0 مبمزلف « لعفي ال لاخلا كلذكو

 دوجولاب فصوي الام تاثإ انلطبأو « لاوحألاب لوقا انيفن نإو . هنم مهل
 . قاعتم مصخلا قبي مل ءالوبجم وأ ؛ امواعم هنوكو « مدعلاو

 مكلوق اف 260 ءىث مولعم لك نأ معز اذإ : لوقت نأ هب كسمشن امو

 هيباعل لف 3 ناعمدج ول نيدضلا نأ ماع وأ « ىلاعت هلل كي رش ال هنأ ملع ندهيف

 ؟ مواعم اذه

 ىضتقم ىلع مزايف : ليق « ةلزتعملا روهمج بهذموهو ءامولعم هل اوتيثأ نإف

 كيرش تابثإ ىلإ كلذ 29 ىضفيف « ائيش للعلا اذه مولعم نوكي نأ ماصأ
 نوكت نأ هنم مزايو . نيددلا نع جورخ اذهو « ءىث وه | مودعم ىلاعت هلل

 اذه نأ مئاه وبأ معز «لاؤسلا مر © الف . ايش نيدضلا عامتجا ةلاحتسا

 كاذ ىلإ ققحلا رشي مو رركم نيسوقلا نيبام : ب )١(

 ٠ مئاهوأ -:ب (0) هنما:أ (9؟)

 ايش :بءعأ(>) مهمزاف :ب (0) ام:ب (()

 اماف : ب (4) ىفيف : ب (9)

 انه



 نم (9) نإ . لصحم اهفابي ال لبجلا نم ةيابن اذهو ء هل مولعم ال معلا نم برض
 « ىل موامم ريغ © ( هل كيرش ال نأو ) ء هلل كيرش ال [ هنأ ] لعأ نأ معز
 « هيلع باقي نم لوقلا اذهب ىلوأ نكي, ملو « ققح ابيتأي ال ةضقانم لوقلا ىف ضقان
 ؟ هملعأ ال وأ ىل مولعم هلل كيرش ال نأ : لوقيف ف

 غاسم ول مث . . هلصأ نم دساف وبف « لاحنا اذه ىلإ هبحاص دوقي بهذم لكو
 « امل رودقم ال ةردقو ءاهل داره ال ةدارإ تابثإ غاسص.« هل مولعم ال لع تابثإ
 ممزليف « ضعب نم اهتاقلعثم نب ىلوأ ةقلعتملا فاصوآلا هذه ضعب سيل «3ذإ
 ةردق توب م مداعبتسا نع اوفكيو 5 اهل ردقم ال «؛) ةثداح ةردق اوتش نأ

 . اهل رثأال

 ©00 فصوبي سول ءىثلا ثود- نأ متمعز اذإ : لوقت نأ مهيلع هب لدتسل امو

 ْذِإ « ضارعءألا ىنن كلذ ©) ىدؤم 7 ممزليف « ةردقلا رثأ نم وهو هيلع دئاز

 كرت اذإ ره رجلا نأ هو ؛ مسقتلاو ريسلا ىف ةدورشملا ةقيرطلا اهتامثإ ىلإ ليبسلا

 دئاز ىنما وأ . هسفنل نوكي نأ امإ هكرحنت واذ الف ءاكرحتم نكي مل نأ دعب

 الإ مسق لك لطي, ةقيرطلا هلبب لدتسملا مث . ىنمم الو « هسفنل الوأ « دوجوم
 ىلإ كريصم عم م-اصأ ىلع ميقتسيال اذهو « ىنءإ. كرحت رهوجلا نأ ىلإ ريس

 ةدايز ريغ ىلإ دوجولاب فصتا مث . دوجولاب فصةمريغ ًارهوج ناك مودعملا نأ

 بجوم ىنعم تايثإ ريغ نم ةردقلا رثأ نم وه لاح توبشب لوقلا غاس ولو «ىنعم

 ريدقت ريغ نم ؛ ةردقلا رثأ نم هنإ لاقي ىتح « رهوجلا كرحت ىفكلذ لم مزايف « هل

 هنم مهل ساخم ال ام اذهو « ةكرملا توبث

 هزيحت مث 6 همدع ىف زيحتم رهوجلا نأ متعز دق : لوقن نأ هب كسمتن امو

 ذإ « مالكلا دعاوق ق طيخو « 7 ام 00 مهنم طيات اذهو « هسفن تافص نم

 نأ.:.ب () نيسوقلا هنيب م -:ب (؟) هناف : ب ()
 لوق : ب (5) فسوب سيل - :ب(ه) ةيفاخ :4(1)

 جتم حصألا )١(
 ا

0 



 - ممو

 ا/ | ارهوج ناك ال رهوجلا نأ ؟ « سفنلا توبث عم ابهورل سفنلا ةفص مك نم

 فقوت زاجولو . ًامدعو ًادوجو هعفن توبث' مم ةفصلا هذه ©')هتمرا هسفنل
 ًارهوجهنوك فقوت زاجل « ثودحلا لع سفنلا ةفص ©0نم هنوك عم زيحتلا

 تافص انركذ دنع هداسف رثأ حضتيو . هلع باوج ال ام اذهو « ثودحلا ىلع

 . ىنحلاو سفنلا

 ابفاصوأ صئاصخ ىلع ضارعألا متبثأ دق : لوقن نأ مهيلع هب لدتسن امو

 ضقن اذهو « لاخلا ىلإ ثودملا ىف رقتفت اهنأ معز م . مدعلا ف اهسفنأب ةمئاق

 ثودحلا ىف هيف كلذ مز 2 مدعلا ف ةسفنب ماق ام نإؤ « تافصلا ماكل م

 « مدعلا ىف كاذكنكي ملو « ثودحلا 202 ىلإ رقتفي نأ زاج ولو . رهوجلاك
 . رهوجلا ىف كلذ لم زاجل

 امإ « الاح دوجولا نوك انيفن امهم : لوقت نأ | اضيأ ] هب لدتسن امو

 ريدقت عم لاح سيل دوجولا نأ حضون نأب امإو « لاوحآلا ىنن ىلإ انريصمل

 ثداحلا ناك : نولوقي مهنإف . © مصخلا لوق كلذ ىلع تفابتيف «لاوحألا تابثإ
 هسفن لبق ءىثلا ناك : لئاقلا لوق ىلإ عجري قيقحتلا ىف اذهو « هثودح لبق ًاسفن

 ىلع الاح دوجولا نوك متركنأ مل : ليق إف . لصحم لك اهابأي ةلابج هذهو
 ؟لاوحالا تابثإب ملوق

 ' ع٠ نييهذملا لع لطي الاح هتاشإ : انلق

 ىنعم دوجولا سيلو « دوجولا تاذلا ةقيقح ن'الف « انيهذم ىلع هنالطب امأ
 : مدنع مسقني لاحلا نئالف ؛ مياصأ ىلع هنالطب هجو امأو . تاذلا ىلع «2آدئاز
 وه ام لاوحألا نمو « ابنم دوجولا سيل و سفنلا تافص وه ام لاوحالا نف

 ىف - :ءهم (©) قوب (0) تمزل : ب )١(

 دئاز: ب (ه) موسصخلا : ب 649
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 اول

 جراخ لاح م ماه أ دنع روصتي الو «'ًاضيأ ابنم دوجنولا سيلاو ؛ ةلعلاب لاعي

 :. هللا ءاش نإ لاوحألا ماك-أ ىف ىصقتسي اذهو « نيليبقلا نيذه نع

 ؛ مدعلاف رهوجل اب موقي ال ضرعلا نأ ماصأ نم ؛ لوقن نأ مينارأ دبم امو

 نف« اق اداوم كدحأو ًارهوج هللا ثدحأ اذإف ؛ ثودحلا ىف هب موقيو

 |ثداح ضايي ءورط انردق اذإف . هيفثي دض هلع أرطي مل ام داوسلا» اقب ملوصأ

 ىف ف رثؤي وأ « قباسلا داوسلا دوجو قف ىف رثؤي نأ امإ ىلخ الف « لحنا ىلع
 دوجولا فصو ىفالإ امبنيي داضت الو « دوجو ىن ىف رثؤي هنأ اوبعز نإف . هتاذ

 ةفص ىلع هتاذ قبتو « داوسلا موجو ©1)وتني : اولوقي نأ مهمراي كلذ درطف

 « لوآلا داوسلا تاذ ىنغ ء دضلا دجو اذ : اولاق (0ه نإنو . رهوجلاب مايقلا

 اتإو . تاذب نيل مودعم تابثإ هنم مزليف « ًاتاذ هنوك نع جرخي نأ ىغيذيف

 نإف . ةرماظ ةوفه هذبف « هلع ليازي هنكلو « هسفن ىف نلت ال تاذلا نأ اومعز

 دوج الو , لوحتلا كح ىف كلذ ناك « أتاذ تيقبو ابلح تاياز اذإ ةتباثلا تاذلا

 ش : كلذ نم ممل ساخع الو « ضارعألا ىلع لوحتلا ريدقت

 لع لل ثودحلا ىف رقتفي ضرعلا نأ متعز اذإ : لوقت نأ هب لدتسن اممبو
 : اواوقتنأ امإو « هسفنل ل الإ رقتفيون] : اولوقت نأ امإنولخت الف« هلع
 7 ل شفي نأ ممزليف ؛ ء هسفنل لحما ىلإ راتفيهنأ معز نإف ٠ هيودخل لحلاىل]

 00مزليف« هثودتل للا ىلإ رقتفي هنأ معز نإ و . مدعلا ف سفن هنالل ءهمدع ف
 ريغ هو ؛ هلل ةثداحلا ةدارالا اوعنمت نأ ًاضيأ مزايو « لحنا ىلإ ثداحح لك راقتفا
 ىف كلذ لسثم مويلع ررقتو 5 ثودحلا ةفص ىلع مبليوعت لطيف . لع ىف ةلاح

 . ثودملاب رهوجلا زحت صاصتخا

 ناعجسري فالتخالاو ل املا نأ ماصأ نم : لون نأ هعقوم مويلع ملظعي اممو

 .موعمب أب ةلزتعملا لصأ اذهو « هيف فالتخالاو فاصوالا صخأ ىف عاتتجالا لإ

 ” مروا : ب (؟) ممأو : ب قفز ىقنب : با (1)



 العا

 ةلمج ىف امبعاتجا مدل « صخألا ىف 00| همتجا نيتاذ لك نإ مهطوق نم مث

 فاصوأ صخأ نأ اودقتعا امل « ةميدقلا تافصلا اوفن كلذ نمو « فاصوألا

 مزايو « صخالا ىف ةفصلاو تاذلا عمتجال « ةميدق ةفصحتبث ولف ©2مدقلاىرابلا

 ىف ثداحلا داودلا كراشم مودعملا داوسلا : مل لوقنف ٠ ةفصلا ةيهلالا تو هنم

 ماصأ كلذ ضقنيف « نالثم | امهنإ : اولوقت نأ امإ نواخت الف «فاصوألا صخأ

 موقي نأ مودعملا ضرعلا مك نم نإف . تافصلا ىف نيلثملا ءاوتسا بوجو ف

 الكو « هديفب موشي نأ ثداحلا ضرعلا مح نمو « هيف كللذ ريغ زوجي الو هسفنب

 ٠ . مدعلاو دوجولا ىف نامز ال نيفصولا

 عامتجالا دنع لئاقلا ف مكبهذم ل اصأ لاطب] هيفف « نالثاتتي ال امهن] : تلق نإو

 2 ةرثك ىصحت ال ةلأسملا هذه ةلدأ نأ هللا مكهفو اولعاو. فاصروألا صخأ ى ه

 ل الق وملا لمآ مقتسي هللا أ ءاش ام الإ دوقعلا نم دنع نم أمو

 , لجو رع رع

 زاجل ءىثي سيلو « مولعممودعملا نإ تلق ول : اولاق نأ مورخأتمهبكسمت إيف
 نيثرابع نيب ةضراعمب كمت هولاق ىذلا اذهو « ءىشب سيلو كرم هنإ : لاقي نأ

 بوجو ىلع ليلدلاب ةبلطلا هب مهبطاخن ام لوأو . لوصح ىلا عوجر ريغ نم
 . اليس ليلدلا كلذ ىلا نود الو« اولاق امف كاردالاو معلا مح ء ءاوتما

 ريغ نم (2نم امهنيابت ءاعدا زاج « ليلد ريغ نم امبعاتتجا ءاعدا زاج ولو

 نع: ب (9) ودع :ب(90)

 ف
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 ُلهُأ لوق ىلع ةيزهدلا لاؤس نم هوركنأو « هانركنأ ام ةباثع هولاق ىذلاو . ليلد
 نأ مرلا متلق اك ناك ول « انيمزاه : اولاقف ء ثداح ثداوحلا قبسي ال ام : قحلا

 . تاهرتلا نم كلذ ريغ ىلا نول نوللا قيسي ال ام لاقي

 ”ىثحص ول : لوقنف ؟ هومتلق ام لدم مل لوقي نم ىلع نوركنت مب : لوقنو

 معي ال دوجوم حصل ؛ ىري ال دوجوم حص ولو « ملعي ال ءىث يصل كردي ال

 1 . تاضراعملا نم كلذ ريغ ىلا

 قأي ام ىلع دئاجلاوبجاولا ىلا مسقنت تافصلا : !ولاق نأ هب اوكممت امامأو
 تافصنماههريغىلا ًاداوسداوسلانوكو:ًارهوجرهوجلان وكوامبتقيقحو امه دح

 قاعت ىلع هتوبثب فقوتي مل |توبثلا بجاو ناك ام لكو ؛ تانجاولا نم سفنآلا م٠
 نم ثودحلاو « رداقلا ةريخ ىلإ نوكت نأ ةردقلا رثأ مح نمذإ « ةردقلا
 آرهوج ًاضرع هنوكو ًآتاذ تادلا نوك نأ ىلإ ريصملا بجوف « ةرئاجلا تافصلا
 ثودسألا ىلع هتوب# فقوتي مل ؛ ةردقل اب تبثي مل اذإو ٠ ةردقلاب تبشي ال امب

 : هجوأ يم هولاق ام نالطب حيضوي ىذلاو . رودقملا

 نيب قرف الق «٠ هتاذ هنوك ربغ « اندنع ًارهوج رهوجلا نوك نأ : اهدحأ

 « ًارهوج الإ هتاذ تبي ال ثيح نم مزال ًارهوج رهوجلا نوك : لئاقلا لوق

 هلثممبيلع درطنف ؛ كلذب اوفتكا اذإف . بجاو ًاتاذ تاذلا نوك : لوقي نأ نيبو
 هولاق ام نأ ىلع . هلمأت نمل نيب اذهو « ًاثداح الإ ثداحلقعي ال ذإ ء ثودحلاىف
 « هدنع مزال ©”فصولا اذه توبثث نإف « رهوجلاب ضرعلا مايق ىف مهيلع لطيي
 ةمزال اهوتبثأ لب « ثودحلا لبق اهوتبثي مل [ مهن]1 ] مث« ةردقلا رثأ نم سلو
 . ثودحلا دعب

 اذهو ؟ ثدحلا دنع مورالا لع سفنلا تافص نيابت تبث نم ىلع نوركني امف
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 ؛ رودقم ضرعلا ثودح اولوقت نأ كل زاج نإ : لوقت مث . هنع باوج الأم

 لوقي نأ لئاقل زوحبال الف ء رودقم ريغ ابجاو ثودحلا عم تيشب لهل اب همايقو
 ىصقأ مث؟ رودقم ريغ ابجاو ثودحلا هعم تيشيوءرودقملا وه رهوجلاب مايقلا نإ
 نأ : اهنم لوضأب لطي اذهق . ةريخلا هيف تيثت ارودةم ناكام نأ هب اوكسمت ام
 لئاقل غوسيال مث هثوبث مؤلي ام ىلا نع تاذالا ءافتنا دنع ملآلا عم ىلآلاب ملعلا

 « ارودقم نوكي الف اهانلق ىتلا ةدوصلا ىف ملعلا ثودح ناك امإ : لوقي نأ
 . هللا ءاش نإ ردقلا ماكحأ ىف كلذتلثمأ قأتسو

 ريدقت زوجي ىذلا مودعملا مدعو ليحتسملا ءافتنا للي انم دحاولا : اولاق نإف

 نامت | ال ىننلا ذ] ؛ امبنيي قرفلا نابتسا اضع ىفن ىلإ ًاعيمج اعجر ولف « هدوجو

 « ابنم هجوأب لطي هولاق ىذلا اذهو « تاذ هثودح زوي ىذلا نأ تثق ؛ هيف

 دحأت وبث ريدقت زوجي هنأ لإ نيمواعملا نيب لصفلا عوجر مث ”ركنأ ل: لوقت نأ

 ةقيقح تبثف ؟ ليحتسملا وهو ىاثل توبث ريدقت زوج الو « زئاجلا وهونيفتنملا

 . ققحتم هيف بب رثسي ال اتوب , كلذب نمل

 نيب الإ نيقلاعقي ال : !واوقف تابثإ ديغ نم رييقلا متدعبتسا"نأل : لوقن مث
 « تاذب سيل ام نيبو تاذ نيب زييقلا دعب « نييفن نيب نييقلا دعبي ام ذإ ؛ نيتاذ

 . ليحتسملا تاذو زئاجلا تاذ نيب اوردتل اتاذ.ليحتسملا اوتبثاف

 هللا ريغ نوكي نأ امإ واخي ال لزآلا ىف ةمودعلا ؛ اولاق نأ هب اوكسمت امو
 ملنإو . ًائيش نوكي نأ بجو ء هللا ريغ ناك نإف « هللا ريغ نوكي ال نأ امإو

 ىفن اندنع مدعلا ذإ , ظرفم لهاجت اذهو « مدقلا وه نوكي نأ بجو ًاريغ نكي
 مث . ةيريغلا ةفص نع ًاجراخ وأ ًاَريغ ردقيل تبثي فيك ضخ ا ىنئلاو « ضخ
 اذإ : لوقنو ؟ مسقتلا اذه مكيلع زيدي ملاعلا مدقب لئاق ىلع نوركنت مب: : لوشن

 .نوكي نأ بجو. هللا ريغ هلأ تيثو « ريش سيل مودعملا نإ لاقي نأ لطب

 هي
١1 
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 مرمارم ىصقأ مث 2 ًادوجوم رياغ اذإ امس 3 دوجوم ريغ لك نإف . ًادوجوم,

 ىف ناك « همم] زع ب رل نأ ىلع ةلبقلا لهأ عمجأ ذإ « اهترئاد مب عو «ةعانشلا
 عم رايغأ تاثإ [ مدع ] ةلّتعملا لوصأ نمو ) ٠ هديغ هم نيو ؛هذأ

 . (ىلاعت هللا

 لصف.

 ( مودمملا ةيئيشب نيلاقلا لع د رلا ىف]

 قيتحتلا لع أ ةيرشمودعملا تيثأو ؛ ىعملا ىفاتفلا نم لع درأأ هلجمو انحيضوأ لق

 تبشلو 3 تارانعلا لإ مهتاعزانم تلآ نيذلا نينا رئاس لع نآلا فت نيو

 سيل مودعملا : لاق نيت « ةرصبلا ةلزاعم نم وهو ”ىيصنلا ىلع د در كراش ١
 8 ىمسل هنكلو تاوذإا فاصوأ سصئاصخ هأ تيت الو (2ريغالو تاذب اا

 : ,ىثلا مم تابثإ يف ىلخت ال تنأ : لوقت نأ هحتافن ام لوأف . ةثلْو اقالظإ
 0 عامسلا توبث ىلإ عجرت نأ امإو « لقعلا ةيضق ىلإ هيف عجرت نأ

 ترق ال تاغااو , القع 02 اهتايمسع صتخت ال ءامعالاذإ ؛ « لقعلا ةيب ةيضق ىلإ ريصملأ

 . هيف قارغإلاو هطسب نع ىئني كلذ حوضوو « ًافيقوت وأ احالظصا الإ

 انإ واخي الف : هل لبق « ةغللا لهأ نم ًاعامس م ءإل) اذه تبثأ هنأ اومعذ نإو

 آلاطم تنك ٠ كإذ ىف ةقيقلا تيعدا نإف ٠ ازاجب وأ ةقيقح كلذ نركب نأ

 نيسوقلا نيب ا :1 ()

 اهتايستب بن (0) ٠ ١ كيعالو با(
 00000 (مويو سس ) :ىنيسبلا ع
 «, اهبيطشو قدمد ىفاق سيصنلا ىولملا هللا ديه وبأ « هللا دبع نيسحلا نب دمت

 ا , فيلب ايدأ ناك. اهيف فارشألا بيقاو
 ٠ ا(09 2 *» تايفولاب اولا ءم» ٠ ؛ 4 مالعألا رظنا )



 تك 0-7

 . تألالدلاببلاطمابيف تايثالا ىعادمؤ ؛ تاغللا تويثث مدع صآلا ذإ « اهتايشإب“
 هتيعداىذلا ىرنو « رابتشالاو راشتنالاورورظلا ةغللا ف قئاقخلانأش نم نأ ىلع

 قتكاو ؛ ًازيوجن ىعدأ نإ و٠ ةقيقملا ءاعدأ لطيف 3 مالكلا ىراجم ىف عئاش ريغ

 . ام لاحب زوجتلا ركنب ال امبر انإف ٠ قافولا نم برق هب

 هنوك .ريدقت زوحي ام لك نأ مصخلا لصأ نم : لوقن نأ هب كسمتن امو

 (12نيع ىلع ءىثلا ةفصو قل لطم برعلا نأ اعطق لعن نحنو « ةقيقلا لع ءىثث وبف

 ممنأ ىعداو « ممتغل نم اذه ركنأ نمو . اهثودح ريدقت زوج تامواعم

 رعش هيلع داهمّتسالا نع هرابتشا ىنني اذه لّيمو « ادناعم نأك هيف نوعسوتم

 . مالكلا ىف ءىثلا فصو اومسق ناسللا لسهأ نأ ملعن انإف « رئاس ىظن وأ رعاش

 خجراملمويفنب ءىثلاوهتابثإ سيقولو « ءىثشب سيل : ةرم |ولاقو ء ءىث: ةماولاقف
 برعلا نأ لعن نحن : ًاضيأ لوقنو . تازاجلا ىلإ ناعجاد مهتابثإو مهيفن م 7

 لك : مهل ليق ولو ٠ هوبأ هتايثإب اوبلوط ولو ثداح الومجدقب سال ايش تيشت ال

 ظ ثماحالو ميلقب سيل ًائيش تبث. مصخلاو ٠ هؤركشي مل ميدق وأ تداحأ شا

 نع جورخ كلذ لثم تابثإو هدا الو'ثودحلاب فصتي ال مودعملا ذإ

 . تاقالطإلا تحوم

 ريغ اذهو « ملعملا : ءىثلا ةقيقح نأ |كلصأ نم : : لوشن نأ هب لدئبسن امو ''

 ميدقت « ماعلا قالطإ ةرورض نم ذإ « ةقلعتملا ىاسالا نم مىاعملا نإف.' ديدلمم'
 . « .ةقلعتملا ىئاسالا نم سل ةغللا ف ءىشلاو 4 هنادي ملاع ميلقت و هلق قاعتم ملعأ

 ًائيش (9هنوكب ديرت الو .. ًاموادم هن وك.نع هجورخ ريدقت عم.هتبثت برعلا ذإ
 ةغللا ىعدأ مب ؛ معي نأ نوني ام ىلإ ءىثلا مم] قرص ولو ..الصأ امواعم هناوكي

 زوجي ام وه لب ؛ لعب , ام دنع ءىثلا سيلأ : اهل لبق ول؛ترعلا ذإ « ًافزاخم ناكر

 0 :نأ ىر لابو موتغل نم كلذ وركنآل « معي نأ

 . هوبال برعلا ىلع ضرع ول يف « ةغلا ةقيقح ءاعدا غوسي فيكف
 : . كيل سس سلم ا
 ١

 هنوكس ب(  نيعدس:ب()

1 



 ل زو سس

 : لاقو . (617 مظعءىث ةعاسلاةلراز نإ ) : ىلاعت هلوق هب مصخلا لدتسي أمنو
 : هجوأ نم ةيألا ىلع مالكلاذ . اهدوجو لق ًائيش اهاعع

 ( «0ًائيش كت ملو لبق نم كتقاخ دقو ) « ىلاعت هلوقب ضراعن نأ : اهدحأ
 نمس نإو هنإف « ةيآلا ىف هل حورتسم الف « ىيصنلا لدتسملا ناك نإ : 9لوقت
 . 20ةلراز مدعلا ىف هيمسن الف « ًائيش مودعملا

 كاذكو ؛ هل ليق . ةلرلز تناك « تدجو اذإ اهنأ ةي اب دارملا نأ معز نإف م
 . ايش ناك دجو اذإ

 . .تاكرجلا ءامأ صخأ نم ةلراولاو , ةكرح هنأب نوللا نوفصي ال مهنإف ) مهظعم بهذم ىلع مقتست مل ؛ ةيآلاب نييرصيلا رئاس كسمت نإو
2 

 قحتت ال مودعملاو « ةعاسلا ىلإ ةلزلزلا ةفاضإ ةنمضتم ةيألا نإف : ًاضيأو
 ايف زوجتلا ىلع ةيألا اوامحي نأ مهل ذاج نلف ٠ ابمايق لبق ةعاسلا ىلإ هتفاضإ
 . دوجولا ريدقت ىلع ًائيش اهنوك لمحن نأ انل زاج « هانركذ

 : هجوأ نف . مسجلا وه ءىثلا : لاق ثيح ”ماشه لع درلا هجو امأو

 لقعلا هّدح ام سإلا اذه نأ ىف « هيلع مالكلا مسقت نم هانمدق ام : اهدحأ
 انقأ امان نإف ؟ ابيفنت مأ ض ارعألا تيثتأ : لوقن مث هدرط قبسدقو ؛ ةغلا )وأ

 |دوجولاب ابفصو نإف . اهدوجونع هانل أمم « اهتبثأ نإو « اهتابثإ ىف ليلدأ هيلع م4
 الف « ءىثلاب فصولا ىنو دوجولا تابثإ نيب عملا ةغللا قالطإ ىف ليحتسملا نف
 نم ىلع ركدت ل : لاقيف ٠ م هلق ىذلا مث . ءىشب سيل و نثاك دوج ومأذه : لاش:
 نيلوقلانم دحاو لك ذإ « ًاصيعةضراعملا نع دحي الف « م رجلا وه ءىثلا نأ معذب
 . ناسل بجوه الو لقع ةيضقب دوضعم ريغ « ناهدإلا نع ىرع

 لوقن م لم: ب (؟) هئ15 (؟) )١( «5:١
 و:ب(ه) هل لق لعا ب(1)
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 ىف لضافتلا ققحتي لا ءامسألا وهو ؛ فيلأستلا نع ءىفي, مسجلا :لوقن مث

 .اذه نم ممجأ اذه :©) ةلآضلاو ةماختضلاب نياضافتملا ني.سجلا لاقي ذإ ءاهاضتنم

 . هأضتقم ىف

 :ىلاعت هلوق ابنم « ءايشأ لاعفألا ةيمست ل علمتشت هللا باتك نم ىأب لدتسناو

 . . :ًاريبك ًاولع هللا ىلاعت « أدلو هل مهئاعدإ كلذب دادأو .©0 ( اذإ ايش متثج دقل )
 مهيببذعت كلذب دارأو . ©2 ( ربرلا ىف هواصف ءىث لكو ) : لاق نم رع لاقو
 ءاشقي نأ الإ ادغ كلذ لعاف ىف] ءىثل نلوقت الو ) : ىلاعت لاقو . مهفيوختو
 . نآرقلا ىآ نم كلذ ريغ ىلإ © ) هلل

 نامه هائمدق اب طاحأ لنمو( 0 ىانلا بهذع ضراعف موج بهذم امأو

 ١ ش .٠ امهيلع درلا كردم هيلع

 ! مولعم مودعملا نزأ ىعم 5

 نأ ًامواعم هنوكب ىنعملاو . قملا لسهأ دنع مواعم مودعملا نأ انركذ دق

 ةعدتبم نم ةتبانلا ضعب بهذو . موام تباثلا توبث نأ م « مولعم © هؤافتنا

 ىلإ قئاقملا ربخي ال نم ضعي بسن دقو « مولع سيل مودعملا نأ ىلإ ناتسجس

 , مولع سول مودعملا نأ ىلإ ريصملا 20 نظو « بهذملا اذه قحسا ىأ ذاتسالا

 هكا 60 مك 3١5: (؟) ةايعلاو : ب )١(

 هب نظو : ب () هؤافتا : بعأ (ه) ؟؟:8١1()

 ةأثن « 445 تسريفلا ظنا . ( ششرش نبا ) ىلزتمملا ىشانلا سايعلا وبأ (*.).

 .م95 ١ 215١ ركفلا



 - 1مم

 . نفلا اذه ىف زربم الإ همالك ىلع فقي الو . 60 نالظلا اذه:نم طاغ أذهو
 ءافتنالاب لعلا ةزورض نم نكل و « ةقيقحلا ىلع مواعم ءافثنالا نأ هبهذم ةقيقحو

 لاقيف : ماسقأ ةثالث اهنع ةرائعلا مسقنت تامودعملا ذإ ٠ ءىش :ريدقتب معلا قلعت

 ىضاملان وكلاب معلا لعتيف « هيلع ناك ام نع هؤافتنا معف :مدعف ًادوجوم ناك ىذل

 مل ىذلاىف لاقيو ٠ نوكيبس ام ءافتنا معي : دجويسودجوي مىذلا ىفلاقيو . ردقملا

 ناك فيك.« « مع ناك ول ام 9 قنا «.هللا لع هلا مواعم ىف دجوي امب سيلو دجوي

 نف « ءىث قن لقتعي نأ لم ردقم ًاقلعتم الإ ايفن ملعي نأ | ققحتيإ الف نوكي. 1

 همالك نومضم نم جرخ دق « هئافتناب , معلا خم. نادقم ءىشب معلا كلذ ةروْزض

 نظلاو .؛ ,لاق مف هباحصأ فلاخ لو 2 ةقيقحلا ىلع مواسعم مودعملا نأ

 هقلأ منال ممن كلذ لقنأ تسلو . هادبأ ابف ًاضيأ هوفلاخي الأ ةمئآلاب

 - مهل اضاصإ#
 ملع اذإ : لوقت نأ وبف « امواعم مودسملا نوك قن ىلع درلا هجو امأف

 نم مللت ديال مث ء هدحج ىلإ لييس ال تياث هادف ء بوث هعم سيل هنأ دحاولا

 هيلع نيب لصفي هنإف « بولا توبث هباء مولعم نوكي نأ لسيحتسيو « مواعم

 نوك ءافتناب قلعتي معلا نأ لدق .« ةعم سيل هنأب هيلع نيبو « هعم بوثلا نوكب

 . هعم بوثلا

 ةببقفاوم .ءالؤه لصأ نمذإ ٠ عدن دارم رودقم مودعملا : اضيأ لوقتو ٠

 اذإف «ثدالباب قاجتتا ة ةردقلان أل ريصملا و «لعفلا ع ةعاطتسالا مردقت ِِ 1 اقكعللا

 معأ لعلاو ؛ موياعملا 2 فب كلذ دعبي فيكف ادام ًارودقم مودمملا رك عدل

 0 ةدارإلاو ةردقلا نم اةلعت

 عساسلج

 ءافشانىهو ء اذكه بنك 68 ١ ا هيفأورغ الولع ب(

 ودب ()



 هس 1#

 نئوبأت مأ 4 دج يبس ملاعلا نأ هلزأ ىف لع'ىلاعت برلا نإ نؤلوقتأ : لوقن مث
 توجولا زاوجف : ىلنيق هب اوفرثعا اذإو ؛ هنوبأي الو « اورفك هنأ نإف ؟"كلذ

 , دوجوم ريغ ًامواعم متبثأ د قف « دوجنوب سيل

 ؛ نورطخي نولازي الو ؟"همواعم ام ىلاعت هلل كيش ال نأب ملعلا محل لاقيو

 :اولاقو « ةلدتعملا هبش ضعبب اوكسمت نإف ٠ كيرشلا فن همولعم نأب !وفرتعي ىتح

 ىفالإ نيمتالو 6 ةزيمتم نوكست نأ بجو ؛ 21١ تام واعم تامودعملا تناكولا

 لكو“« كلذ نع لاصفنالا قبسم دقق « ءايشأ تامودعملا تابثإ اذه ىفو « تاوذلا
 . هللأ ءاش نإ تافصلا هئاصقتسا عضوف «٠ مولعمب قلعت لصف

 تادوجوملا ماسقأ ركذ ىف لوقلا

 هدوجول ام .ابنم : نيمسق مدقنت تادوجوملا نأ مداشدا هللا نسحأ اويلعا

 إل ام ابنمو ١ ثداملا ةبقيقح ركذنمم ام ىلع ثيداحلا وهو 5 حةتفمو لوأ

 نإ مدقلا ةقيقح حضونسو 2 .نيملكتملا مظعم دنع ميدقلا وهو . 2 هدوجول لوأ

 ١ هللا ءاش

 ةدنئسم اهنإف 3 اهيلع ةدايزلا ةلاحتسا لّقعلا ةرورض» لعن « ةيبمدب ةماسق هذبف

 . ةبنر تايثإلاو قلا سس سيلو 2 تابثإو قنا

 هل نوكي جل نأ امل «رلوأ ل نوكي نأ ام دوجوملا نإ : هانلق ام لوصحمو

 400 ديعبب نب هللا بع بهفدق : : لئاق لاق نإف . ارارطضا هفرعن اذهو « لوأ

 تامولع : ب(١)

 : بالك نبا (©)

 دج لعأ مانإ ناك ٠11 ماع.دعب قوتملا « ناطقلا بالك نب يعمر ا هللا ديع وه

 اذا



 اذهو « ثودحلاب الو مدقلاب فصوت ال ىلاعتو هناحبس ىرابلا تافص نأ لإ
 ضرتعا ام : انلق. مدقلاو ثودحلا فصو نع جراخ دوجوم تابثإب هنم حرصت
 ديعو .هل لوأالوأ لوأ هل دوجوملا نأ انبلطم ذإ « اهانمر ىتلا ةمسقلا ىلع هللا دبع
 نم عنتما هنكلو « اهدوجول لوأ الو 0 لزت مل ىرابلا تائص نأب عطقب هللأ

 مئاق ىنعم ءاسقبلا نأ م « ©0) ميدقلاب مئاق ىنعم هدنع مدقلا ذإ « ةميدلق اهتيمستا
 ةمسقلا تحضتاف ؛ ىناعملا اهبجوت ىتلا ماكحالاب ىناصملا فصوت الو . قابلاب
 : بيترلا هيضتقي ام مث. ابيف 0 حداق ريغ هللا دبع لوق نأ نايتساو . ةيبمدبلا
 « ًاررطضا 75 ال ىلاصتو هناحبس ميدقلا ذإ « ثداوحلا ىلع مالكلا ءىدتبن نأ
 ةطاحإبالإ مضتيال لالدتسالا ليبسو . الالدتساو أ ًارظن هتفرعم لإ لصوتي امنإو
 . ابيلع مالكلاب ةيادبلا كلذ ىضتقاف « ثداوحلاب

 نأ امإ واخت الو «؛ ًايرورض اماسقنا ًاضيأ مدقنت ثداوحلا نأ : اوللءاف
 هذهو ٠ 60 هلحت لع ىلإ ةرقتفم نوكت ال نأ امإ د هلحت لحم ىلإ ةرقتفم « نوكت
 وه « لحما ىلإ رقتفي ال ىذلا ثداحلا مث . اضيأ تابثإلاو ىلا ىلإ دنئست ةمسقلا
 . "ضرعلا : لحنا ىلإ رقتفملاو , 2 ملكتملا حالطصا ف زقوجلا

 «0 رماوج نوكست نأ امإ واخت ال ثداوحلا نأب نوملكتملا عطق كاَذ نمو
 . ًاضارعأ نوكت وأ

 ؟نيمسقلا نع جرخبام ثادحإ ىلع رادتقالاب برلا فصوي لبف : لئاق لاق نإف

 ميدفلاب مئاف ىتعم ءاقبلا نأ اك لح : با(ل)

 لم سا : ب (©) ْ حواف : ب(؟)
 ١ ماوج : حصألا (ه) نيماكستملا : ب (؛)

 ناك , ناطتلا بالك نب دخت وبأ دمي نب هللا دبع هل لاقيو اهعجرص هيلإو ءهرمصع ىف ةنسلا تح
 , ةعاجلاو ةئسلا لعأ بهذمل نفلاخخلا ىلع اديدش

 "لع ركقلا.ةأشنل © ١ نامل .. 15 ىنيوخلا داشرالأ ران ( ل



 مس اولا ب

 هلاؤس لئاسلا هماز ىذلاز : نكملك لع رداق برلاو . لا نع لاؤس اذه : انلق

 م نوكي نأ امإ | ثداحلا ذإ « تارودقملا ليبق نع ةجرالا تاليحتسملا نم

 . لاحم أمرليب ةيكر ريدقتو 2 جاتحم ريغ وأ ًاجات

 ريغ ًاثداحتبشي هنكلو ؛ ةمسقلا ىف حدقي ال نم لعن وركنت مب : لئاقلاق ولف

 لسغشي ال « هانلق ىذلا ثداحلاو « ضارعألا لبقيو « زيحلا لغشيو ريحتي
 9 ًاضرع لبق الو

 « هدوجو ريدقت زاجل « نيل لغاش ريغ ناك ول ذإ ؛ ©)لاحم اذه : | انلق ]

 هدوجوب («0لغاشلا عنمي ال هدوجوب لغشي ال ام ذإ « ةزيحتم تاذ ثيحي

 صوجلاب ًامئاق "ناك ؛ رهوج ثيح هومتفصو ام دجو ولو . وهثيح ©«29هدوجو
 ىلإ مالكلا : لاق . رهوجلا ثيحب هدوجو الإ رهوجلاب ضرعلا مايقل ىنعم ال ذإ
 .٠ ضرع وهف هلييس اذه ام لكو « رهوجلاب همايق زوج ثداح لئاسلا هتيثا ام

 :لاق ول الئاق نأ وهو« ضارعألا ماك>أ ق لاؤس نعلاهفنالا لاؤس هياع قسو

 ؟ هب مكاق ريغ هريدقت زوجي الأ (©رهوجلاب موقي ىذلا ضرعلا

 نأ امإ ولخي ال لئاسلا اذه هتبثأ ىذلا ثداحلا نأ هانلق ام حضوي ىذلاو

 دقف ( ©0هؤاقب ليحتسي ام ناك نإف ) . هؤاقب ليحتسي ام وأ « قري اع نوكي
 هريدقت زوجيو قد ال نأ ضرعلافصو نم ذإ « ضارعألا صئاصخ هل ©7كتبث
 الف قبب ام ناك ناو «لئاسلا هلواح امف ًاعيمج نافصولا تبث دقو . رهوجلاب ًامئاق
 ضارع“الل ةلياقلا ىه اهتإ « رهاوجلا صئاصخ نم اذهو ءهب موقي ءاقبب الإ قبب
 ماسقنا نايتنما اذإف « ضارعألا ماكحأو زيحتلا انركذ دنع كلذ فلولا عيشذسو

 يي

 دوحو ١ ب (؟) لغاشتلا : ب (؟) لامم ؛ ب )١(
 تعبث ١ ب (5) نيسوقلا نيام طم خه (ه) مل: ب (4)
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 لس 109 ب

 مالكلا ريك سس 0 . بيتدلا هيضتقي ىذلاف ) ضارعألاو رمهاوجلا لإ كثداوحلا

 . نماؤجلا ماكحأب

 لصف

 [ رهوجلا ةقيقح ىف ]

 كلذ ىفنييل وصلا تارابع تفلتخا : انلق ؟ رهوجلا ةقيقح ام : لئاق لاق نإف

 * لاقف دحلا اذه ىلع نينئازلا ضعي ضرععاو ٠ ضرعلا لبقي ام : مبضعب لاف

 ضرعلل رهوجلا لوبقو « هادعتت ال نأ ءىثلاةيصاخ م نمو « هتيصاخم ءىثلا دح

 تارابعلا لع لوءم ال : انلق . ةيصاخلا | ةقيقح ىفاني وهو « رهوجلا ريغب طبت سم

 امإ رهوجلا ّدِإ « هصخت ةفص ضرعلا رهوجلا لوقو « ىتاعملا ابنم باطملا امثإو

 اهركذ ©2داجتا فرعو . ةرسفن ةفص ىهو « اهنلع هسفن ىف وه ةفصأ ضدررعلا ليش

 جداقلا امنإو , «)دودحلا ىف اهددعتو تارابعلا بيكرت حدقي الو . اهل ضرعتلاو

 . ىنعملا بكرت

 نم لوقل ىنعم الو « نيحتملا وأ زيحلا لغشي ام رهوجلا : ةمثآلا ضعب لاقو

 لخشتكلذكو « لوةعمزيحتلانإف ناببلا دحلا نم دصقملاو . لوبجم زيحتلا نإ : لوقي
 اآذهو'. هتيم دصاصتخا يحتل ذو ةبلاو ةيحانا نعدب ربعي زيدا ذإ , زيلأ

 سوتلم ريغ هلمأت نم نيب

 ل]لوؤيو « دود !نمحأ.نم اذهو « مزج لكذ رهوجلا : ةمثألا ضعب لاقو

 هلام رهوجلا : لاقف هنع ىضاقلا ريع امبرو . قالطإلا دنع هنم نيبأ هنكلو نيحتملا

 دق مهنإف 3 لوخدم دحلا اذهو . دوجولا ف زي ام رهوجلا : ةلزيعملا لاقو

 ثودحلا: 1(() -.داعي : ب )١(



 مسح #1 ب

 ه : اولاق« رهوجلا اودح املمث « ةزيحت اوقنو مدعلا ىف ًارهوج ءىثلا اوتبثأ

 اذإف . ؛دوبحملا ©0قرافي دحلاو . دوجولا دحلا ىف اوطرشف « دوجولا ىف يحتتملا

 :آرهوج رهوجلا نوك فقوتي ىتح أطورشم دودحلا نوك بجو ؛ ًاطورشم ناك

 ..سفنلاب ماقلا-وه رهوجلا : ىرابصتلاتلاق .62ديلع ديحتلا ف ةوتباك « دوجرولا ىلع
 ماكحأ نم هيف ضوخلا ىلإ جاتحن ام لوأو . هللا ءاش نإ مهيلع درلا حضونسو
 .درفلا ©7رهوجلا تايثإ رهوجلا

 لصف
 [ دزفلا رفوجلا تابثإ ىف ]

 لكوب ًادارفأ ريصت ىتح اهئرجت ىف ىهانتت ماسجالا نأ ىلع نويمالسإلا قفتا

 راصكلذ ىلإو . زيمتي ال عئاش 663ءرجاو «2دحو فرط هل سياف أرجتي ال ءرج

 مسقنت ال ةطقنلانأب !وعطقو  ةطقنلاب ءرجلا'نع اوريعو « ةسدنحلا ىف نوقمعتملا

 رام اذ ىلإو . اًمرجت ىف ىهانتت ال مارجالا نأ ىلإ ةفسالفلا مظعم راصو
 ةفسالفلا ىلع درلا هؤجو حضوت نحنو . ةفسافلا ىلإ «"ةنيبستتملا نم *ماظنلا

 ؟4 لوقتف ؛ نيداادءاوق مدهىل] هبهذمءادأهل |حضونو ماظنلا لع فاطعنن مث ءالوأ

 روص مث « هيفرط دحأ (0ءو طيس مسج ىلإ رظانلا رظن اذإ : قيفوتلا هللابو

 طلب( واو ل :ب (0) نراقي ؛ ب )١(
 ش1 ءزجبدس 1 ب (0) دحاو : ب (:)
 .ملاعو : ب (0) نييبستملا : ب (5)

 ' 0( مو6و د .ولاعم] مس نال ماظنلا ميهاربأ

 بهذ. ىلع مالك )او رظنلا لهأ ناسف دحأ ناك ء ماظنلا ءىناه نب رايس نب يماربل
 نيس 0 رعشدلو ٠ ًايدأتم ًاضيأ ناكو « تكلا اهم : ةدم فيناصت كلذ ىف هلو . ةلزعمملا

 ناذلبلا يعم ٠ . هنع تاياكلا ريثك ظحاملاو ٠ نيملكتملا ةقيرط ىلع ىناعملا قيتد وهو ؛ ةقرو

 بيلملاو 0 دالب:لاريس : ىبهذلا محاروا 5 هالةنس "م -- س١ حج

 يلكرزلا ماظنلا رايس نب ميهاربإ : هدير وبأ ءىلل 5 دادنب خيرات : ىدادغبلا

 ء,55 1 1 مالعألا
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 ىلإ ىهتلت ىتح كلذك لازت الو « مسجلا فرط دحأ نم بييدلا حتئفت ةلمث

 تناكواف . طيسبلا ءازجأ تفلخو مسجلا تءطق اهنأ انقيتسا دقف « رخآلا فرطلا

 نع ءىلي ءاضقنالا ذإ « هفياختو هعطق نم غارفلا روصت امل « ةيهانتم ريغ هؤارجأ

 . ءاضقنالا هيف لقعي مل « ءابتنالا فصو هيلع لاحتسا امو ؛ ءابتنالا

 دعبب ملف « ةيهالتم ريغ ةامج عطقب طيسبلا مهلا عطق امن] : لئاق لات نإف

 ايهانثم 10 عطاقلا ناك ول « لاؤسلا مزلي ناك امنإ و . هلثم ىهانتي ال ام عطقي نأ

 ليحتس ىهانت»الام نإف ء هل لوصح ال هولاق ىذلا اذهو . ىهانتم ريغ عوطقملاو

 (ةلاحتسالا قف هجوو زاوجلا ىف هجو هئاضقنالسيلو ءهجو لك نم ءاضقنالا هلع

 . هجو لك نم هئاضقنا ريدقت زوجي « ايهانتمردقي ىذلا نأ اك

 سلو . ةلمج ىهانتي ال مسجلا نإ : مصخلا لوقي نأ هانلق ام حضوي ىذلاو

 « همدع روصتب ال درفلا ءرجلا ذإ ؛ ءازجأ ىهانتي الو المج هانت نأ هلصأ نم

 فيكف « ةلم ىهانتي ال طيسبلا مسجلا نأ نابتسسا اذإف . لمجا ىهانتي ال ىذلا امتإو
 « اومرلأ ام اصاخع اودي مل ايلف ؟ ىهانتيال لما تيح نم حوطقملاو .ةلمج اهتعطق
 عطاقلا نكلو . ةقيقملا ىلع طبرسبلا عطق ىلإ ليبس ال :لاقف الاصفنا ماظنلا ماد

 مسجلا عسطقيف ٠ طيسبلا لباقم ريغ هترفط ىف وهو رفطيو هنم ءزج لباش
 . ارفطو اعطق

 لييسو . ةرورغأ| دحج نم بسبرق « نالطبلا حضاو هركذ ىذلا اذهو

 : هجوأ نم هيلع مالكلا

 هنأ معز نإف ؟ هانتم ريغ وأ هانتم هتملدم امم هثعطق ام : لوقن نأ : اهدحأ
 روصت دقو هانتم ريغ هنأ معز نإو ٠ ةلأسملا ملسوءايهانتم اردق ثدثأ دق «هانتم

 اذهو « ىهانتي ال ام عطق مس دقو « ةرفطلا ري وصت كلذ دعب هينغي اف « هيف عطقلا

 . انبلطم صقأ

 مطاقلا - ؛ب )١(



 ؛٠ وه طيسبلا مسجلا |طسوت ىذلا نأ معزتأ : هل لاقيف هيلع مسقي هلاق ىذلا مث

 هنأ معز نإف . هل ذاحم هنأ معزت وأ هل ذاح الو هل سامب ريغ هلاوحأ ضعب ىف

 هرفط ىف هنأ لس نإو ٠ ةبيدبو ةرورض ملع امل در اذهف ء ذاحم الو هل سام ريغ

 «ةساملاب انمازإإ صيصختل سيل ذإ . مورتام ىصقأ اذبف « هعطقي ىذلا مسجلا ذاحم

 . انضرغ لماكتل « رئاط ناريط ىف هانروص ول لب

 عشطقلا ضءعب جارختسإ ىلإ ريصملا نأ حضوف . فرطلا ىلإ فرطلا نمآدتم طخلا

 . هل لوصح ال

 نأ عنتمأ ام «ةسام الو ةاذاحم ريغ نم ةرفطلا تايثإ غاس ول : لوقت انإ ىلع

 ىصقأ ىلإ © ةرفط هل قفتت مث قرشملا لوأ نم ضرأآلا عطق صخش ءىدتبي نأ
 ىف هلك كلذو « ءاوه الو ءامس الو ًاضرأ هترفط ىف ىذاحت نأ ريغ نم ؛« برخملا

 « تارورغلا دحج نم (©© بيرق اذهو . اهل ةدم ال ةرفطلا ذإ « ةظل فطلأ

 ىذلا رثدقلا ذإ « مارلإلا نع جورجلا ابعدبأ ىتلا ةلابجلاب 0> لقتسي مل هنأ عم

 انروص ول اناؤ « كلذ لثم روصت#ي دق : لاق نإف . هب ةجخلا هيلع ىماق هعطق مسي

 « ليح ىفرط دحأ ةيشخلاب قلعو « ةضرثعم ةبشخ هطسو ىف انروصو اقيبع امج

 « الثم عاب ةئام ٌسبلاو « يلا رعق ىف ولدلا رقتسماو « ولدب رخآلا هفرط دشو

 بالك هفرط ىف دش اليح تاسرأ واف ؛ كلذك ليملاو اقع رطش ىلع ةبشخلاو

 ليحلاب ولدلا تبذج مث ةيشخلاب قلعملا ليخلا ىلع ىوتحاو ؛ ةيشخلا ىلإ ىبتنا ىتح
 عطق دقف « ولدلا عم كيلإ بالكلا دوعتف « كيلإ بالكلا هفرط ىف ىذلا

 ام ثاكأ ولدلا ةرفطل الإ كاذ امو « عاب ةئام ولدلاو اعاب نيسممخ بالكلا

 . بالكسلا رفط

 هتكرح ةعرس رلدلا عفترا امتإ : لوقت انأ كلذو « سره هلاق ىذلا اذهو

 دهس 1:1 (5) برق :[(5)  هلةرفقط: ب(١)
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 ايو

 دودي, بطقلاك اذهو « نيعلا ىأر م ىف نيبأي كلذو « أطيأ بالكلاو . هتارّتف ةلقو

 (1) ىحرلا ىصقأ نآل كلذو « ةكرخلا ةعرس نم | راضإالا فطخت داكت ىحرلاب

 باقل عطقي رولا ةدملا َْق «ناعرذلا نم ةرذع اهريسكت ةرئاد عطق ىلإ جاتحي

 . ريش ىف ايش اهيف

 « ريبك ممجو نيغص مسج ىلإ رظاثلا رظن اذإ : لوقت نأ مبيلع هب لدتسن امو

 مالكلاعطق اير كلذ ىف ىدبأ نمو « رخآلا نم راكأ ايهدحأ نأ ًارارطضا معيف

 ىلإ عجري نأ امإ « ريخصلاو نيبكلا ىف لضافتلا واخت الف كلذ انقيتسا اذإف . هنع

 دقف « ءارجآلا ةرثك ىلإ عجر نإف . هيلإ عجري ال نأ امإو « ءارجألا ةرثك

 امل « ءارجألا انتم ريغ نيمسجلا نم دحأو لك ناك ولذإ ٠ مسجلا هانت ناب

 واف . ناصقتنلا ىفاني ةيابنلا قن ذإ ء رخألا نم ءارجأ رشكأ اههدحأ نوك روصت

 ىذي كلذ حوضوو « ءارجأ صقنأ ىتاثلا ناكل « ءارجأ رثكأ ايهدحأ ناك

 ْ . هريرقت نع

 عجرتامإو ؛ءازجآلا ددع ىلإ عجرت ال ةرثكلاو مظعلا نأ مدخلا معذ نإو

 هلاق ىذلا اذهو . رخألا مسجلا ىف اهرغصو « نيدسجلا دحأ ىف ءارجألا مظع ىلإ

 . نيمسجلا رج ىف مهمزاي نيمسجلا ىف مانمرلأ ىذلا نإف « لحمضم لطاب

 . اصاخم كاذ نع ©9 اودمي الف ؟ رخآلا نم مظعأ ايهدحأ ناك مل : لوقنف

 ىف مالكلا انروص اذإ انإف . ةرورضلا دحج نم بيرق « هولاق ىذلا نأ ىلع

 فصو ملعنف © الاثمأ اههدحأ ىلإ مضن مث « نيكلاو رغصلا ىف نيلثاتم نيمسج

 . هاندبع امع ريغتي مل لوألا مسجلاو « رخألا نم نيكأ هنأ ةقيقح نيمسجلا دحأ

 هدحمج ال ام اذهو « ءارجآلا دئاوز مامضنال تبث ريبكلا فصو نأ اعطق انفرعف

 . دناعم الإ

 لاثمأ:ب(4)  نودحمب :ب(ع) ىلا :بءأ(# ءاجرلا:ب ١١(
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 نأ ةعطاقلا ةلدالاب اندئع تبغ ؛ لاق نأ هنع هللا ىضر انخيش هب لدتسا امو
 . ضارعألا تايثإ ةلدأ هيلع بصنت كلذ ركفأ نمو « عامتجاب عمتجم عمتجا

 ع 00 تفتنا اذإ ةيكرملا ةلمجلا ذإ . قافتالاب زوجي قارتفالاف « كلذ تبث اذإف

 /عيبج ءافتنا زيوحي لييسو « تاقارتفالا نم اهدادضاب ابيف تاءاتجا تفتنا دقف

 ءافتنا زيوت بجو ءابضعب ءافتنا زاجاذإذ ءاهضعب ىف كلذ ليبسك «تاعاتجالا

 . عاتجاب الإ عمتجم ال ذإ « 29 عيمجت قبب, مل «ةلمج تاعاهتجالا تفتن] اذإ م“ .ابعيمج

 هانتمريغقتنملا عاتجالانأ ىهو ءابنم مصخلا ساخع ال ةتكن ةلالدلاهذه دضعيو

 عاسالف كلذنم عناملا اف ؛ هانتتال تاءاتجا ءافتنا زاج اذإف « مصخلا دنع

 . اهتابثإ ىلع لدنسو « ضارعألا ىنن الإ ءىث كلذ نم مصخلا ا الو

 نأ عاذتلا ريدقت دنع ليلدلاب وأ قافتالاب تبث اذإ : لوقت هب لدتسن امبو

 هناحبسبرلا : لوقنف مالسإلا ىلإ نيمتنملا ىلع مالكلا انضرفو « ناعم تاعاهتجالا

 ةلمجاب للعلا ذإ « لما ىلع اهب ملعلا نع لاعتم « اهليصافت ىلع تامولعملاب ملاع ىلاعتو
 : انلقو )2 مصخلا ىلع مالكلا انمسق ؛ كلذ حطو اذإف . ليصفتلاب لبجلا هيراقي

 ؟ هب ملعلاب 62 برلا فصوي ال مأ « ادحاو اعامتجا برلا لعيأ

 تاعمتجم عاهتجا مايق ليحتسملا نف «ًادحاو اعامجأ مع هنأب ممخلا لس نإف

 تعمتجا ملعلا ىف تاعمتجا ةلمج نأب ملا بجول كلذ غاس ولذإ « ىهانتت ال
 ةداضمل عاتتجالا نالطبب محلا مرا اهضعب قدتفا اذإف « دحاولا عامتجالاب
 . ملاعلا ءارجأ ةلمج قرتفت مل ثيح نم هئاقبي عطقلا مزليو . هابإ قارتفالا

 معلا امنم كلذ ناك« ًادحاو اعامتجأ معا الل ىلاعت برا نأ مصخلا معز نإو

 نييمالسإلل ساخم الو .ابليصافت برلا ملعب «ىهانتت ال ىتلا لمجا ذإ ؛ ليصفتلاب
 . كلذ نم

 ممتج ١ ب (؟) تفصقل : أ« تفصنت : ب )١(

 برلا فصويال مأ ادساو اعايتجا لح : ب (؟)

 لإ
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 كعيلسأ مد ثداوحلا نم ىهانتي الام دوجو تزوج اذإ : ماسظنلا لوقت مْ

 زوج ىرابلا تارودقةم نإ :لوقت نأ نع كرجح ىذلااف ءثودحلا ىف الوخد

 ؟ ابنع ةباهذلا تفثنا نإو « ةدحاو ةعفد اهدوجو

 ءامل ةيابن ال ثداوح ءاضقن! عدم نيدلا ناكرأ مظعأ نم : هل ًاضيأ لوقنو :
 ىلإ ىذفيام هيلإ ترص امفو « كلذ تايثإ نود ملاعلا ثودح ةلالدرمتسا الو

 مث« ماسجالاقلخ ءىدتبي نأ زوجي كنإف « امل ةيابن ال (0)ثداوح |ءاضقناز وجت عم

 .اييترت اهقلخم ىلاعت برلاو « اهؤارجأ ىهانتت ال تناك نإو « اهقلخ ءاضقنا ردقت

 اهيف لوقلا عبششأل « اهريخأت 2 انيأر « ناوكآلا ماكحأب قاعتت هبش ءرجلا ةافنلو

 . هللا ءاش نإ ناوكألا ىف

 ةلاسم

 |[ ةعماج ًاضارعأ سيل رهوجلا نأ ف

 بهذو . هب ةمئأقلا 4 ضارعال ريغ زيحتم دوجوم قملا لهأ دنع رهرجلا

 ىلإو :ضارعالا نيع وهو « ةعمجم ضارعأ رهوجلا نأ ىلإ «*2راتجنلاو مانظنلا

 نيحتم رهوجلا : لوقن نأ مبيلع درلا ىلع ليلدلاو . ةفسالفلا ضعب لام 0) كلذ

 «زيحا لغاشزبحتم هنأ :اولوقي نأ امإ ءدحاولا ضرعلا ىف انموصخ ولخي الف « اتافو

 انيأرف: ب (؟) ةرركه: )١(

 شارعألا نيع وهو كلذ ىلإو 4 : ب ()

 .(ه ؟؟١ دودح ىف قوت ) راجتلا («)

 ىماكتم نم ( للا ديع وبأ ) راجتلاب فورعلا ىدادنبلا للا دبع نب دمت نب نيسحلا

 ل دعتلا « لسرلا باشا 0 ءامسألاو تافصلا - ةعاط:سالا : في اهتلا نم هل ٠ ةريلا

 - مدنا نبا عجا رو .؟ ص اة هازل ةئس ا: - نادإيلا معمم .ةدارالا بانكو ريوجتلاو

 ,ى0 4غ 92# : ١ نينراملا ةيده ىدادغللا . ١ ١/9 تسريفلا
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 ناك ؛ !ريحتم دحاولا ضرعلا اوتبثأ نإف . كلذ نوبأي وأ « ةحاسملا نم ردق هل

 : نيهجو نم الطب كلذ

 . هللا ءاش نإ هعئم ىلع لدنسسو « ضرعلاب ضرعلا مايق زيوجت هيفو 2١ هصصخم
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 ءاأرهوج تبثأ دقف ًازيحتم تبثأ نف 2 زيحتملا رهوجلا ةقيقح نأ : رخألاو

 . اهيف شقانتلاو ةيمسنلا ىلإ هعم مالكلا لآو

 ضارعالا باب ىف ته « اندنع رهوجلا ومو « زيحتم دوجوم تو اذإ مث

 « نيحتي ال د_حاولا ضرعلا نأ مصخلا لس نإو . ضرعلا وهو « زيحس ال اثداح

 ضرع ثيحب تدجو نأ امإ ضارعألا !ولخت ال : هل ليق « امبعاتجا ردق اذإف

 ثيحب ضارعألا تدجو نإف . هسفن ثيحب ضرع لك دجو نأ امإو « دحاو

 وهف « ًازيحتم ناك نإف ) ؟ زيحتم ريغ مأ زيحتم دحاولا كلذف « دحاو ضرع
 ريغ ديحاولا كلذ ناك نإو « ًاضرع مدخلا هامس « ضارعأ هب تماق رهوج

 : ًاعطق هكح ىف وه ثيحح دجو ىذلاف (5) ( نيحتم

 دجوب لب ؛ دحاو 00 ضرع ثري دجوت ال ضارعألا نأ مصخلا معز نإو

 اذإو . هسفنب درفتم ضرع لك نإف « ابعاتجال ىعم الف « هسفن ثيحن ضرع لك

 امنإ ذإ « ماضتلا | اهيف روصئيالف ءزايحألا لغشت الو زيحتت ال اهدارفأ نأ تبث

 :دوجوأل رخآ نيح ريدقت (هنيب سيل نيزيك نيصتخم نيدوجوم نع ماضتلا روصال

 . هج لك نم هولاق ام نالطب حضوف

 نأب درفلا ضزعلا فصو نم : لاق «© نأ هنع هللا ىضر انخيش هب كسممت امو

 «ةفلتنع وأ ةلثاتم نوكت نأ امإ ةعمتجلا ضارعألا اولختالف عمتجا اذإف « زيحتبال

 نأ - :ب(:) اضرع: ب (؟)

 ُ أ



 - |ةهف اد

 الطأب ناك ةلثاتتم تناك نإف . ةداضتم ريغ ةفلتخم وأ ةداضتم « ةفاتخم وأ ةداضتم

 ٠ كيبجو نم

 نأ هيلع ليلدلاو . هلاثمأب تبثي ال ءىثلاب تبثي ال ىنلا كلا نأ : اضدحأ
 نم المج ملا اذه بجوي مل 2 نيملاعلل اخ بجو ملال ةدحاولا ةايحلا

 .٠ اضيأ ةايحلا

 «لثاقلا عم ضعب نم رابتعالاب ىلوأ دادعألا ضعب سيل هنأ :رخآلا هجولاو
 كلذ ىف هلوق نكي مل « ةلئثاتملا ضارعألا نم ةرشع رهوجلا نأ مصخلا معز اذإف

 . ةردع دحأ وأ ةعست لوقي نم لوق نم ىلوأ

 ناف « ةرورض لاحم كلذ ناك« ةداضتم ةفلتخع ضارعألا نأ مصخلا معز نإو
 ةداضتمريغ ةفاتخم اهنأ معزب نإو .اقافو دحاولا رهوجلا ىف ققحتي ال «نيدضلا مح
 « كلذ اوزوج نإف ؟ اهنع امالقناو اهسانجأ تافص نالطب زومت له : هل لبق
 ريغو «(عط سجلاو « اضايب داوسلا بالقنا زيوجت مممزاو « قرألا مييلع عستا

 « اهسنج نع ضارعألا تجرتخ اولوقي تح « ةلأسملا ميلست هيلع مهل ام كلذ

 .ةلأسملا ملستب حرصت اذهو « ضارعءالا فالخرهوجلا كلذو ًارهوج تيلقناو

 نإو « ًارهوج الإ تناك اف ةعومج تناكام ضارعألا نأ كلذ حضوي ىذلاو

 تبثي. مث « هسفنل زيحتي ال دحاولا ضرعلاف : محل ليق «سانجألا بالقنا اوعنم

 ضعي سياف «هداحتا ىف محلا نم هل ناك امع جرخسو « دنع نيحتلا مح ضارعألا

 . . ضعب نم ىلوأ ابنع جورؤلاب فاصوألا

 لح ىلإ رقثفتو « ابسفناب موقت ال ابنأ ابنم : ًاماكحأ ضارعالل نأ اوباعا مث

 تافص نم ةفص ةبأب ثوشتف . زيحتت ال اهتأ ابنمو « قبت ال اهنأ « ابنمو ءاهريغ.

 نأ ©0 مضو اذإ مث . اهنع | اهجورخ ةلاحتسما 20 ررقو « تش ضارعألا ؛ه

 حضوأ : ب (0) ردق : ب )١(
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 : ابكلسم اذه ةادأ كل بترتتف ء ضارعألا تافص فالخ ىلع رهوجلا

 لإ د الق 3 امهرئاسم نالطب مرأ 2 ابضعب نالطيب مصخلا ها نإو

 . البيس لصفلا

 نأ امإ ولخي الف , ةكرح هب تماق اذإ رهوجلا : لوقت نأ هب كسمتن امو
 , اهنم دحاوي موقت وأ © ضارعأ ىه ىتلا تادوجوملا عيمجي ةكرحلا موقن

 ةكرح تماقول ا. بعيب كرحتلا م تبثي ال نأ ىغيفيف « اهنم دحاوب تداق نإف
 . هريذل كرحتلا كح تبثي مل « رهومي

 نابجو هيفف « ضارعألا عيمج موقت ةكرملا نأ مصخلا معز نإو
 : ةلاحإلا نم

 ضرع مايق زاجل كلذ زاج وأو «٠ تادوجومب ضرعلا مايق : ايهدحأ |

 . ماعلا رهاوج

 ىف هحضونس ام ىلع ضرعلاب موقي ال ضرعلا نأ : رخآلا هجولاو

 . ضارعالا ماسقأ

 « دحاولا رهوجلا ىلع نيدضلا داضت ىف جينملا اذه نم ابيرق مهيلع درطنو

 نأك « تادوجوم لع اداضت نإف ؟ تادوجوم وأ دوجوم ىلع ناداضتيأأ :لوقنو

 رهوج داوس © عنمتك نيرهوج ىلع امههداضت ناجل ء كلذ زاج ول ذإ « الاحم

 هيمسل ىذلا ذإ « الاحم ناك « دحاو دوجوم ىلع ناداضتي افاك نإ و . رخآ ضايب

 : مصخلا دنع تادوجوم ًادحاو ًارهوج

 « ةلدتعملا لوصأ ىلع مقتسي ال انركذ امم ائيش نأ هللا كةفو  اوياءاو

 نع ءىثلا جورخ ةلاحتسما : ايهدحأ : نيئيش ىلإ ةادآلا عيمج عجرم ذإ

 . هسقث فصو

 عنتميل : 1 (0) . ضارعألا :ب(١1)



 ابرةة  -

 . تادوجومب دوجوم مايق ةلاحتسا : ىناثلاو

 ةمئاق مدعلا ف ًاضارعأ اوتبثأ مهنإف . ةلزتسملا لوصأ ىلع نامزال امضالكو

 ريغ ًارهوج اوتبثأو « دوجولا ىف اهريغب ابمابق اومزتلا مهن] مث . اهسفت ب
 ملعلا : اولاق ثيح ىتاثلا لصألا مهسمنأ ىلع اواطب أف ءآزيحتم هوتبثأ مث « نيحتم

 ضعبب ةكرملا مايق مهلرصأ ىلع دعبي الف « ةامجا هب ملاعلاو « ةلخا نم ءرحب موقي
 ٠ عيمجلل ابنم محلاو تادوجوملا

 داضو « ةايلا نم ءرج هب ماق اذإ درفلا رهوجلا : لوقن نأ هب لدتسن اممو

 « مولع : ضارعألا نم بورض هب | موقتف « توملا وأ ةيداسملا نم هيف ناك ام

 فاصوأ نم كلذ ريغ ىلإ ؛ 2©2©سلا تاكاردالاو © ملأو ؛ةردقو «تادداو

 « زيحتلا ىف ةدايز رهوجلا © ضتقت مل تداز ىلا ضارعألا هذهو .ةايحلا

 ةدئارناض ارعالا هذه ترثاأل ءزيحتلا ىف ةرثؤم ابعاتجإ دنع ضارعألا تناك واف

 . اهانمزألا ىتلا ريغ ًارخآ ازيح

 رهوجلا ناك ذإ ءالطاب كلذ ناك« دادزي زيحتلا نأ معزو مصنأ | هاجت نإف

 « ًارخآ ًازيح ةدئارلا ضارعألا هذه تاغش ولو « ًادحاو ًاءزج الغاش درفلا

 دددع قات سيل رهوج لك ذإ « لطاب !ذهو . نيرهوج ضارعألا هذه تراصل

 فيكف ءدحاو معط الإ هانمزلأ ايف ليسجل مو ُ معطو نوكو نول نع ممخلا

 ! ! نيرهوج ىلع دحاولا معطلا مدقني

 نوعنمي مهنإف « ةازتعملا بهذم ىلع ىيقتسم ريغ وهو « ةلدآلا ىوقأ نم اذهو

 ىلع ةصوصخ « ةيذب ةايلا توبثى نوطرشيو « دحاولا رهوجلاب ةايحلا مايق

 . نيعئابطلا بهذم

 درطأو ؛ ب (؟) ملأ < :ب(١)

 ديقت : ب (4) ةسنملا : ب (؟)
 .ةنكن ؛ ب (0)



  ة؟قولسل د

 مصخلا 4سيش

 ءافثنا انردق ول : لاق نأب ةعمتجم ضارعأ رهوجلا نأ معز نم لدتسا نإف
 « رهوجلامدع انردق ولكلذكو « رهوجلا ءافتنا اهتافتنا ريدقت ىف ناك ءضارعألا

 . رهوجلا نيع ضارعألانأ ىلع لدف « ضارعألا ءاقب ريدقتلا اذه عم لاحتسا

 نم برض نم ام : لوقن نأ مدقتلاب اهالوأ : هجوأ نم هولاق امع باوجلا

 « رهوجلا ءاقب عم ابمدع ريدقت اندنعزوجيو الإ «اهيل] ريقثت ضارعألا بورض

 « تمدع وأ ض ارعألانأن مهوعدااملطبف . ال ةفلاخلاامدادضأ وأاهلاثمأ اببقعينأب

 . رهوجلا مدع

 «رهوجلامدع مدع ول نوللانإف « ضارعألاداحأب مبيلعلطبب هولاق ام نأ ىلع

 الإ نول نم ام : اولاقو اوعجر نإف . نواا وه رهوجلا نأ ىلع كلذ لدي مل مث
 .نول توبث مزاي ملف « هل فلاخلا هدض وأ هلثم تبثن نأب « همدع ريدقت زوو

 توبث عم «0اهلاقتنا ©)ريدقت زوجي « اندنع ضارعآلا ةلمب كلذكو : مل ليق
 اف « ضارعألا نع رهاوجلا ورع زوي نم نييمالسإلا نم : لوقن مث . اهلادبأ

 . مالكلا ماسقأ |ةلمج ىلع لستشت نأ ةلالدلا طرعش نمو ؟ مهيلع مدر هجو
 ءىث لك نم لاصفنا هانمدق اع باوجلا قو . هانركذ امع بعشت# هبش ىصخلاو

 . هنوذروي

 ةلاسم

 [ رهاوجلا سنامت ىف ]

 ماظنلا فلاخو . هلزتعملا ةفاك راص هيلإو « قا لهأ دنع ةسناجتم رهاوجلا

 ىلع كلذ هلوق بو . اهضارعأ تائامت اذإ الإ رهاوجلا لثاتب مي ملف « كلذ ىف

 اهشارمأ :ب(؟١) ءاقتسا :ب(١)

1 -- 



 دس 44

 ضارعألا نم ناك اذإ مث « هعمتج ضارعأ رهاوجلا نإ : لاق ثيح هئم قبس م

 ليبسو . هيف لثاقلا مي عطقلا زوجي الف ء« ضارعألا وه رهوجلاو , فاتخي ام

 رهاوجلاتبثت له : لوقنف « الوأ مصخلا ىلع لوقلا مسقن نأ ةلأسملا هذه ىف مالكلا
 ةلأسملا ىلإ مالكلا انلقن « اهسفنأب ضارعألا اهنأ معز نإف ؟ ضا رع'الا. ًارايغأ
 هدعب اندبم « لصألا اذه انل 22تبثث اذإف . ابيف انضرغ انحضوأو « ةقباسلا
 ةلمج ىف نايوتسم نادوجوملا نالثملا : .انلقف « هب هبقعي امو هتقيقحو لثاقلا

 باب ىف نيلثملا ةقيقح ىأتس ام لع « زوم امو ابنم بحي امف ةيسفنلا فاصوألا

 . هللا ءاش نإ درفم

 « ضارعألا تايثإ ىلع ةحضاولا ةلالدلا بصن « "لبق هديبمت ىلإ جاتحن امو
 مصخلا بهذم نم : انلق دعاوقلا تدهمت اذإف . هللا ءاش نإ كلذ ءاصقتسا قأيسو

 ضارعأ نأ كلذب ىنع نإ هنإف « قيقحتلا دنع لطاب كلذو « رانلا فلاخي ءاوهلا نأ
 ضارعأف لاخت « اهتافص نم كلذريغ ىلإ صوصخلا اهتولو « اهترارح هو « راثلا

 . ضارعألا ضءب فالتخا ىف فلاخن مل انإف . هيف ةعزانم ال « سم كلذف ءاوحلا

 ناك « راثلا رهوج فالخب هسفن ىف ءاوملا رهوج نأ فالتخالاب مصخلا ىنع نإو
 اهتم دحاو لك ذإ « (20امبييسفن قفص ىف نايواستم نارهوجلاذإ ؛ اليحتسمك لذ

 دانلا فاصوأ مايق ريدقت زوجو . ةلمجا ىلع ضارعألا لوبقو زيحتتلا هل بجي

 ىمحت نأ دعبب الو . اهترارح راتلا ضارعأ صخأ نم نإف « ءاوملاب اهضارعأو
 هناحبس هللا عديب نأ دعبي ال كلذكو « رانلا ةرارح لثم ىف ريصي ىتح « ءاوهلا
 رانلا بيهل كلذكو « نول لك لبقي ًانول لقي اه ذإ « رانلا نول ءاوحلا ىف ىلاعتو
 ءاوملافاصتا ناوج كلذب حضو دقف . ءاوحلا ىف هريوصتدعبي ال امبإ ابمارطضاو
 زوجي ام امبنم دحاو لك ىلع زوجي هنأ نابتساو « رانا ضارعأ عيمج
 . رخألا لع

 )١( بجآأنيت  امهسف (؟) ,



 هس أو ص

 راكذإ هنكمي مل ذإ « ءاوحلا فاصوأب دانلا فاصتا ركنأو مصخلا لهاجتت نإف .

 * نيبجو نم هياع مالكلاف 2 رانلا فاصوأب ءاوحلا فاصتا

 زاوج شضارعالا مح نمو « ضارعأ راثلا فاصوأ ةلسمج نأ : اهدحأ

 2 ًايش كلذ نم ركنأ نمو. اهانإ امدادضأ ةمقاعمو 2 اهماقي ةلاحتمماو اهتافتنا

 . ضارعألا ماكحأ ىلإ هعم مالكلا داع

 نإ اولوقف « عدبتسم ريغ رانلا فاصوأب ءاوملا فاصتا نأ : رخألا هجولاو

 هينعن ىذلا نإف « رانلا ضارعأ لبقي هنأ ثيح نم راثلا رهوجك هرهوج ءارهلا

 زوجي ام هيلع زوجيو « قئاثلل بحي ام « اهدحأل بحي نأ « نيرهوجلا لثاتب
 . ىاثلا لع

 « سفنلا تافص رئاسو زدحتلا نيرهوجلا نم دحاو لك بمي هنأ تبث اذإف

 نإف . لئاقلاب هينعن ام اذبف « ىناثلا ضارعأ سانجأ اههدحأ ليقي نأ زوحيو
 لإ مالكلا لآو 3 انطرغ لصح دقق ةرايعلا ى انفلاخو هيلع مه ١ اندعاس

 2 ءاوملاو رانلا ف هأندرط ىذلاو . لوقعلا اياضقب ةبواطملا ىه تسوق 3 تايمستلا

 « رهاوجلا سناجت تابثإ ىف نوققحلا هب كسمم ام لكو « رهاوجلا ةلج ىف درطي

 . بلطلا داجيإ عند تارابعلا ريثكتل ىتبم الف اهانمدق ىتلا لوصألا ىلإ عجار

 « ىراجلا ءايلا روخصلا ةفلاخع كردن نحن : لاقفتاداعبتساب مصخلا كسمت نإف

 نم (2ىكوأب نيفلاخلا نم دحأ دحج سدلو ٠ ضايبلل داوسلا ةفااخم كردن اي

 : نيرخألا لوي

 تايخ ىتلا ةفلاخلا نإف . هانمدق ىذلا ليلدلا نم ًايضتقم كلذ نع باوجلا

 ىذلاو . ©20تاعئاملا ضارعأل تادسجتسملا ضارعأ ةفلاخع ىلإ ةعجار « مصخلا

 ؛ همرج ىف ءاملا هاضي ىتح « القع ركنتسم نيغ رجحلا بايذنا نأ كلذ فشكي

 تاعثاملا : ب (؟) ىلوأ :ب )١(



 عة

 . بانطآلا نع ©20نغم حضاو اذهو . هضارعأو هتافص ةلمج ىف لوقلا كلذكف

 | هانعمو زيحتلا ىف |

 امم وهو « هائعمو نيحتلا حضون نآلا نحنو « زيحتم رهوجلا | نأ انركذ دق
 دجوي ال ىذلادوجوملا وه: زيحشملا : موضعب لاَقف ٠ نيملكتملا تارابع هيف تفاتخا

 نإف . ةمثآلا نم ريثك ابقلطأ نإو « ةلوخدم ةرابعلا هذهو . هلثم هدوجو ثيحي

 نم نيلثم لك ذإ 2 هلم ضرع هذوجو ثرحب دجوي مل 0 هل> ماق اذإ ضرعلا

 امب نيحتملا ريسفت لطبف . يحتم ريغ كلذ عم ضرعلا مث « ناداضتمه ضأ رعألا
 :لاق هنأ اهنم . هنع هللا ىضر ىضاقلا اهاضترا تارابعكللذ ىف حصألاو « قبس
 . هاوس هل ىنعم الو « مرجلا وه زيختملا

 ثري دجوي ال ىذلاوه : ًاضيألاقو . ةحاسملا نمظح هل ىذلا ره امنإ : لاق
 .٠ ضرعلاب ضقنلا نم نارثحا كلذب حيرصتلا فو . رمهوج هدوجو

 . داضت ريغ نم هلثم هدوجو ثيحي دجوي ال ىذلا دوجوملا وه : ًاضيأ لاقو
 .دحاوبواطملاف ؛ تفلتخا نإو تارابعلاو

 كلذب دري لو « ناكم ريدقت هنإ : ةمئألا ضعب لاقدقف ؟ زيملا اف : لئاق لاقنإف
 عقوت كلذ نِإف « هل ناكم ريدسقت هزيحف ًادرف ًارهوج قاخ اذإ برلا نأ
 . ناكم هنأ هانعم لب ا« عقوتم ريغ تياث وه امئإ زيخاو ؛« دودلجوم

 . ردقم رهوجل

 م زيحتملا ىنعم قيسسم دقو . هسفنب زيحتملا هنإ : نيملا ىف لاقي ام ننحأو .

 . هيلإ دوجولا ةفاضإ دعبت ال ا؟ رهوجلا ىلإ نيملا ةفاضإ دعبت ال
 ماسلا

 نفم ؛ب(١)



 هل ؤه] ب ل

 معذب نم ىلع نوركنت مف « رهوجلا سفن تافص نم ؟دنع زيحتلا : ليق نإف

 ىذلا رهو « ناوكآلا نم نوكل ربحت امإ رهوجلا نأو « قاعملا تافص نم هنأ

 : مالكلا نم هوجو هيلع ليلدلا و ء« سفنلا تافص نم نحتلا : انلق

 نإو « فاتخي ال ًامرج هنوكو « مرجلا اندنع زيحتلاب ىنمملا نأ : اهدحأ

 نأ بجوا « ضرعل ًابجوم ًاتباث محلا اذه ناك ولف . هضارعأو هناوكأ تفاتخا

 « ًامرج هنوك فلتخي ملا « ناوكالا فالتخا دنع فالتخالا مهل تشي

 بجوم نآك الا تابجلاب صاصتخالاو . ناوكآلا تايجوم نم سل هنأ لد

 ان] سفنلا ةفص نأ اضيأ هب لدتسن امو . | فالتخالا مح ىف نك  ناوكالا

 ةفصلا لقعت الو « سفنلا ةفص نود لقعت ال سفنلا نأب « ىنعملا ةفص نع زيمتت

 نب لصفلا حضونسو . القع امنود سفنلا ريدقت زوجي ىنمملا ةفصو « سفنلا نود

 . هللا ءاش نإ باب ىف ىنعملاو سفنلا تافص

 هاتدسجوف « ًامجح رهوجلا نوكي رسفملا ريحتلا انريتعا كلذ مضو اذإف

 نع ًاجراخ ردقي الك « زيحتلا نع ًاجراغ رهوجلا رقي ال تح رهوجلا ًامزال

 ٠ ًادش ًاناذ هنوك

 ريدقت زوج ال ثيح نم 3 هسفن تافص نم ىرابلا لع اولحجاف : ليق نإف

 . تاذلا ءاقن عم معلا مدع

 ةفصل عدتما ام « ملعلا مدع نإف . هيف نحن امم تمرلأ ام ©20سيل : انلق

 ٠ ةملع ةلاحتساو هةمدقأ ؛ عتمأ اتإ و تاذلا

 لبجلا عم رهوجلا ةقيقحب علا روصتي ال هنأ : كلذ ىف قحلا مضوي ىذلاو

 1 هيلعي معلا لبق مدقلا تاذ قمع معلا رودنبو « هزرحش

 . سيلأ :ب(١)

 َك #*«



 سس أهرام

 . نيحلا فصو نع راخت الاك ؛ نوك نع واخت ال رهوجلاف ؛ ليف نإف

 تبث ام همورل ©)انيبو « دحاو فصو ريحتلا نإف « مزال ريغ اذه : انلق

 نيعتي سيلو « ةفاتخم سانجأ ىلع قاطني هنإف ء نوكلا كلذك سيلو . سفنلا

 نم نوكب فصو نم اف . «20نييعنلا ىلإ هيف مالكلا در ولو « فصو «هيف
 هنم الدب هادم دجوي نوكلاو ؛ رهوجلا ءاقب عم همدع ريدقت زوحجيو الإ ناوكآلا

 ملآلاو ملعلا نارتقا لئاسلا انمزلأ نإ كلذكو . لاؤسلا عقدناف . هدض دجوي وأ

 « لع ىلآلا ةنراقمل نيعتي ال هنأ باوجلا لييسف « تاذآلا ءافتنا عم حلا قح ىف

 «لا-ىف ىناثلا نود ايهدحأ ريدقت ةلججاف زوجي هنأ ىلع . هلثم ريدقت زوجي ال تح

 . لاح لك ىف حي مل نإو

 وه ىذلا يتلا هةوبث ىلع لدي مل زيحتلا : اولاق نأ نوققحلا هب لدتسي امو
 درط ب< ىت> ؛ باطلا عضوم ريغ ىف ةلدب الواعم ًآضيأ تبثي لو« مزال فصو
 ليلد هيضتقي مل فصو لكو : ًارارطضا زيحتلا معي لو « مواعملا ققحت دنع ةلعلا

 اذهو . هتابثإ ىلإ لويس الف « لقعلا ىف ةلاحإ هيفن بقعي ملو « ًارارطضا معي ملو
 هيعديام لاطبيف « هيفطرش معلا وعملا ريغ ©27ضرغل لءلاءلديامنإ : لاق ولالئاقأ ا«
 لوأليلدو ةرورض ريغ نم ىعدملا ىنملا سيلو . رثؤملا وه هتابثإو معلا قف نأب

 ناكرأ نم اذهو . طبضلا نع جرخي ىتح هيف لوقلا لاستي مث . هفلاخي ىنعم نم
 . هللا ءاش نإ , تافصلا , باتك ىف اهيصقتسسو .٠ مالكلا ةلدأ

 لصف

 [درفلا رهوجلا لكشف ]

 ضعبب هسهييشت ىف نويلوصأللا تفلتخا نكلو « هل لكش ال درفلا رهوجلا

 هيف ريطتي : ب (5) 2 تبكي (ب) ىو أ قاذكه:ب )١(

 * هضراب: ب (؟) , رييغتلا : ب (م)



 سامو

 .عبرملاب هيشأ وه نورخآ لاقو . رودملاب هبشأ وه مهضعب لاقف . ًاييرقت لاكشألا
 : عبرملاب هببش رايثخا ىلإ هبتك ضعب ىف ىضاقلا راشأو . ثاثملاب نورخأ هببشو
 هيف أتي ال رودملاو « ليطتسم طخ ةدرفلا رهاوجلا نم ىظني ثيح نم
 . جرفو لاخي الإ كلذ

 اذإ هنإف « ةلمج ليواقألا هذه لاطيإ « , ضقنلا ضقن ١ ىف هراثخا ىنلاو
 هالكش هبشي ام نإف « لكش ىذب هبرشت] ىنعم الف ؛ هل لكش ال رهوجلا نأ تبث

 مقتسي مف . هللا ءاش نإ هحرشنس ام ىلع « كلذ ىضتقت نيببتشملا ةقرقح ذإ « لكش

 لب ءالكش هبشي الو لكشب سيل رهوجلا : لاق هنكلو « هببش تبثت عم لكشلا

 « مايضنالا ريدقت دسنع لاكشألا مث « هريغ هيلإ منذا ذإ « لكش نم ءزج وه

 . ميج 8 وجيت

 «هريغ ىلإ همامنت! ريدقت لع ةحاسملا نم أظح هلعبثن نأ زاجاذإ : لبق نإف

 . لكشلا ىف لوقلا اذه لثم قلطي, نأ زوجيف « هدرفت ىف احوسمم نكي مل نإو

 هربؤ مامضفا ىلع فوقوم ريغ ةحاسملا ىف تبا ظح هل درفلا رهوجلا : انلق

 . رهوجلاب ردقب رهوجلاو؛ ضعب هردقل سبأ هنأ ريغ ردق 61)هلو ؛ هيلإ

 لصف

 [ ناكم لإ رقثني ال رهوجلا نأ ف 1

 مث . رهوج هناكم ناكل هيلإ رقتفا ول ذإ « ناكم ىلإ رقتفم ريغ رهوجلا
 , هل بكي الو ناكملا هيلع زوجيف ع, هناكم ناكمو هناكم ْى لوقلا لشمال

 5 ولو : ب )00(



 هس |؟و

 لصف

 [ درفلا رهوجلا ءاقب ىف ]

 الاف الاح ددجتم هنأ ىلإ ماكظنلا بهذو . ددجتم ريغ قاب رهوجلا
 نيع رهوجلا نأ ىهو « ابلبق ىتلاب قلعتت ةلأسملا هذهو . اندنع ضارعألاك

 داسف نإ : نوققحما لاق مث . ابيلإ انلقتنا اهيلع مالكلا مصخلا |ىنب نإف . ضارعألا

 « باطخلا هعم انمدش ىذلا نأ ىلإ رطضن انإف « ةرورض مولعم « ماكظنلا هلاق ام
 عبطقت ةلزنم دحاولا صخشلا ةبطاخم لزنتت الو « باطخلا ىف هانحتاف ىذلا وه
 ىلإ ىذفي هيلإ راص ىنلاف . ماكظنلا بهذم اذهو « نيبطاخم ىلع هعيزوتو باطخ

 . هتوم لبق ًايح ناك ىذلا ريغ « تام ىذلا ناف « ا نوكي الو ثيم ايحب ال

 نيتلاح ىف صخشلا نوك زو< نأ ًاضيأ مزايو . ضارعألا ةلمج ىف لوقلا كلذكو

 ةلالاىف هللا هدجوي مث . قرشملاىصقأ ىفشا هدجوي نأب برغملاوقرشملاب نيتبقاعتم
 زاوجليحيىذلا )ام : لوقن مث .تارورغلاف الخ كلذ لكو « ب رغما ىصقأ ىةيناثلا
 لوصح ىلإ عجري الف ؟ هماود زيوجتل عاملا امو « هدوجو ىف رهوجلا رارمتسا
 قرفلا فو « امئاقب ةلاحتسا ىف ملكتلسف « ضارعالاب انضراع نإف . ةيلطلا هذه دنع

 . هللا ءاش نإ ©2قابلاو ءاقبلا انركذ دنع رهاوجلا نيبو ابني

 لصف

 |[ رهاوجلا لخادت قن ف]

 ثريح رهوج دوجو نوب الولخادتت ال رهاوجلا نأ قملا لمأ هيل] راص ام

 ىنمملاف « ابطالثخاو رهاوجلا لخادت زواجتلا ف قاطأ نإو « رخآ رهوج تاذ
 09 تيت اذإ : لاقف رهاوجلا لخادت زبون لإ ماظنلا بهذو . اهرواجت كلذب

 دحج نم بيرق هلاق ىذلا اذهو « امهدوجو ثيح ةلج دوجو زوجيف ؛ ةلمج

 تري : ب (؟) قاتلا :ب(5) اي :ب()



 هس أ5)

 ةامج نكست مل « ةلمج دوجو ثيحب ةلئمج ريدقت انزوج ول انإف ؛ تارورشلا

 يف لاما ءازجأ ةلمج دوجو زب ومن كلذ درط ىلع مزليو « لمج نم ىلوأ ةدحاو

 ٠ لئاع هيلإ ىبتني ال اذهو « ةادرخ ءرج

 ىلا ةادرحلا نوكست نأ كنمؤي اف « هتلق ام غوست تذك اذإ : لوقن انأ ىلع
 لخادتزوج نم مها؟الابج تناكل لخادتت ملول لمج دارفأ اهتلخاد دق اهدهاشت

 دق ةبدحاولا ةادرحلا نوكت نأ كمر اذإف . (هلخادت دعب [هلاصفنا زوجي نيتلمج

 . ةريثكلا مارجألا ابنم لصفنت نأ زو نأ ىغبنيف « ىص#ت ال مارجأ اهتلخاد
 نأ ريغ نم ةلدرخ ص س١ ماعلا لايج فامضأ جورخ رظتنا نم نأ لعذ نو

 . هئادنلا دحج دقق ثداح ثدحم

 ةدحاو ةلمج زيح ف اتؤدو 3 ءادوم ةلمجم ءاضيب ةلمج تماق اذإ : لوق: م

 ؟ اعيمج نيثفصلا ىلع ىرت مأ « ءادوس مأ ءاضيب ىرْتفأ

 (» معز نإو « ةرورضاا دحج دقف نيتفصلا ىلع ىرت اهنأ مصخلا معز نإف

 . ىرخألا نم ىلوأ اههادحإ تسراف نيتفصلا ىدحإ ىلع ىرت اهئأ

 نيضرعلا نإف ٠ مقتس» ريغ كلذ ناك 4 ناداضتي ضايبلاو داوسلا : لاق نإف

 بف ؛ اتلخادت 9 , ناتلماو « نياحا لع ناداضتي الو 9 لحلا ىلع ناداضتي امن]

 « اهادحإ مدع نعال ةدحاو اتراص نيتلمجا نأ معزو « لهاجتتم لهامت نإف

 مل مث « دوجولا احلل نيتلمج اوتبثأ اذإ مهنإف . هب اوبلوط ام لك نم دعبأ كلذ ناك

 ؟ ىرخأ تفتناو « ةلمج تبث فيكف 5 اهادحإ دوجو فتن

 وأ ؟ اههريغ مأ « اهيف لوخدملا وأ هلخادلا ىه ةدهاشملا ةلمما هذه : لوقت مث

 ىلع ل ب <10

 نفت



 ب مد

 ذإ ابيف» لوخدملا نيأف « ةلخادلا ىه تناك نإف ؟ اعم اريف لوخدملاو ةلخادلا ىه

 ؛ اههريغ ةامج تناك نإو ؟ ةلخادلا نيإأف ابيف لوخدملا ىه تناك نإ و ؟ مدعت مل

 ؟ ناثثثإ ةدحاولا نوكت فيكف ءامه ىه تناك نإو ؟ ناتلبلا نيأف

 قن ىلع هدقتعم مانظنلا ىنب نإف . بابلا اذه لدم ىف بانطالل ىتعم الو

 انملمم ول :لوقن م. ءانبلاب ءانيلا انلباقو هعم مالكلا انلقن « رهاوجلا نع «') ةنابنلا

 انإف « ةلأسملا هذه ىف كضرغ تابث) ابميلعت ىف نكي مل « الدج ىلوألا ةلأسملا كل
 ؟ ابلثم ةلمج دوجو ثيحب ةزيحتم ىهو « ىهانثت ال ةلمج دوجو تزوج مل : لوقن

 . ميلستلاو عنملا ىلع هلاق ام لطبيف

 عناملا انل اوحضوأف « رهاوجلا لخادت ةلاحتسا محضوأ دق : لبق نإف
 . كإذ نم

 دابظإ متيدبأ امب ممر نإو « عذقم هيفام انمدق دقف « ليلدلا انوقلأس نإ : اناق

 امن عانتمالا اذه نأ اوءاعاف « لواعبلل ةلعلا ةلزثم لزان لخادتلا عانتمال بجوم

 ءابليلعت |حصيام اهنف : ةمسقنم ىه لب « ةلاعم ماكحالا ةلمج سيلو . ةلعب لاعيال ه4

 ةلاحتسالا ىلإ عجري ام لكو . ابليلعت مصي ال نكلو « امطق تبث ام اهنمو
 نم تباثلاو « لاعب ال قنلانأ كلذ نم جرخف . اعطق لاعي الف عانتمالاو
 نإ هركذئسم ام ىلع « لاعي ال ام هنمو ءلاعي ام هنم نأ ىلإ مسقني ماكحألا
 . لجو رع هللا ءاش

 لطاب اذهو « نيحتلا لخادتلا عانتمال بجوملا ىنعملا نأ ىلإ ةلزتعملا تبهذو
 زاجلو «نيحتت ال ثيح نم ضارعالا لخادت زاجل مص ول ذإ . قملا لهأ دنع
 . هزيمت ةلاحتسا عم ىلاعت برلا تاذ ف فصولا اذه

 ةباينلا : ب )١(



 ل

 لصف

 رطشت عفش نم بكرت طخ : انلق ؟ نيفصن طخ لك مسني له : لئاق لاق نإف

 ذإ , هل فصن الف رتو نم بكرت طخ لكو « ءارجالا ددع ىف نارطشلا ىزاوتو

 ىذلا طخلا نأ كلذ نم جرخيف .درفلا رهوجلا فصلا تيبثت « هفصن ريدقت ىف

 « ددعلاب رثو ىف دارفأ نم بكرت اذإ « نييسدنملا دنع ضرع الب لوط وه

 نيئرجلا دحأ لصف ءرخآلا نم نيثرجلا دحأ دبجلا ىصقأب برقو ءىرج واف
 8 أرجتي الو ءزجي

 لصف

 ؟ رهاوج دارفأ نم بكرم طن نم رئاد طيح بكري له : ليق نإف

 زيوت ىف مالكلا لهأ فاتخا دقف «رهاوج دارفأ نم طخلا بكرت اذإ : انلق

 نأ : اههدحأ : : نيئيشإ لدتساو كلذ عانتمأ ىلإ موضعي بهذف . اطيح هريدقت

 تحتنتو طخلا () نطاوب تنجشتل هتردأ وأ ضرع ىذ لبطتسم طخ لك

 انتيث ول ذإ « ًادارفأ تبكرت اذإ رهاوجلا ف روصتي ال كلذو . اهرهاوظ

 ؛ صهاوجلا نم دارفاألل بناوجلا 00 تديبثم نيحرصم انكل « كلذ لم ©0 ابيف

 . هيلإ لييس ال ام اذهؤ

 دحأ دارا « هنطاب انسقو طيحلا طخلا رهاظ انسق ول انأ : كلذ حضوي ىذلاو

 كلذو « ةدايرلا هيف تبثت ايف ناصقتلا تايثاب حرصت اذهو ؛ قاثلا ىلع نيطيخلا

 اهدادعأ رثكت مل « طيحلا ضرع ىف ةبكرتم ءارجأ ةرئادلا طيح نأ لدف ؛ لاح

 . اهتم نطابلا دادعأ لقتو « ةرهاظ

 ايف < : ب (0) نطاوب س :ب )١(

 تويتي : ب (؟١)



 همس 3ك مص

 هل نكي مل نإو « اطيح هريدقت نوحي دحاولا طخلا نأ ذاتساللا هراتخا ىذلاو
 2« ضريرع | 00 ىلإ هل ضرعال طخ بك شب مل ول هنإف . حيحصأ| وهو « ضرع هو

 اذهز « اهدارفأ ماكحأ ريذي ال اهماضت مث « ةماضتم طوطخ ضيرعلا 20 نإف
 . هريدت نأ حضاو

 الب الوط ناك اذإ دحاولا طخلا نأ معزي, نم ىلع نوركنت م: لئاق لاق ولف
 امنإو « ابلب اقتو ءارجأللا ىزاوت عم هلثم هيلإ مضناول كلذكو ؟ رودي الف ضرع
 طنا نم ءرجو لوألا طخلا نم نيئثزج لك ىلع لصتم ىلع عقو اذإ طخلا رودي
 ىلع قاثلا طخلا رفغاوج عوقول , رهاظ نم جرفني مل ريدأ اذإ كلذ دنعف « ىاثلا
 . ديدمم ريغ اذهو « لوآلا طخلا رهاوج لصتم

 نأ امإ لوألا طخلا واخ الف « هومتعن ىذلا طخلا انردأ اذإ : لوقن انإف
 نإف ءهسفن ىف لوألا جرفني الوأ « هجرف ىناثلا طخلا دسيو ؛ 229 هسفن ىف جرفني
 . ةل اسملا نم اندصقم (2تيعو اذإ ىناثلا ل]ةجاح الف « هسفن ىف لوألا جرفني مل
 قالتت نأ هجرفتب ىنعملا ناك نإف ؟ هجرفت ىنعم اف «هسفن ىلوألا جرفت نإو
 تايثإو ةئرجتلاب ميرصت اذهف « هرهاظ نم حتفتتو طرحنا نطاب نم فارطألا
 « آدارفأعقتو , لوألا طخلا ءا رج قرفتت نأ « جرفتلاب ىنعملاناك نإو . نيفرطلا
 ءزج لك ةرورضلا ىلع عقيف « ةيلاخلا © زايحالا ىناثلا طخلا رهاوج دست م“
 00 . دحاو طخ ىلإ طيحلا دوعيو « ءزج ثيحب

 هنإف هل لوصحالف 60 مييتفتلاو ©) جيذشتلا نم نولوألا هب كسنمت ام امأو
 . هل فرط ال امل © جيينشت الف ؛ نيطخلا ىف هلثم مزلل « مزا ول

 هسا ىف ع :بب(#) طخلا ل : ب 4و ال: ب )١(
 | جنمتلا : ب (3) ءازجالا:ب(ه) تبثو نذإ : ب (4)
 جنعت ؛ ب (4) حتفتلا : ب )ع7



 مس ف سس

 ؛ مو وق «نطابلا ةحاسم ىلع ديزت رهاظلا ةحاسم نأ نم هركذ ام امأو
 نأ هتحاسم ليس نكلو « دياز ال حتفت هجو ىأ ىلع طيحنا نأ كلذو
 طيخلا كلذ لاط « امئاق هرهاظب طيخ ريدأ اذإ امأف . طيح هيلع قبطي

 ةسيقب ةلأمسلاو . هنطاب لع لوآلا طخلا رهاظ ةدايزل ال « همقوم عاستال

 . ناوكالاب قاعتت

 لصف

 [ رهوجلل ةرئاجلاو ةبجاولا تافصلا ىف ]

 زيحتلاف ؛هل بحي ام امأف . ةرئاج تافصو ةبجاو تافص رهوجلل نأ اوبلعا
 2 نييلوصألا ضعي هابأو سفنلاب مايقلا موضعب ركذو . ضرعلا لوبق ةحصو

 هثودح امأو « هيف ضارعألا رايغأ دوجوف رهوجلا ىلع | زوحي ام امأو

 . لاوحألا انتبثأ نإو نيتدئاز نيتفص © اسيلو هسفن لإ ناعجارف هدوجوو

 هجورخ ل.يحتسي : [ انلق ] ؟ رهوجلا ىلع ليحتسي 20 ىذلا اف : ليق.نإف
 . هسلج بالقنا هبف نإف « هسفن ةفص نع

 لك : انلق ؟ درفلا رهوجلاب ضارعألا نم همايق زوجي ام اوحضوأ : ليق نإف

 مالك ابيفف ةسامملا الإ « دفنا «© اذإ هب موقي « هريغ عم 69 رهوجلا موقي ام
 ريغ رهوجلا ناك نإ مث . هللا ءاش نإ ناوكألا ىف اهيلع حرشلا ىقأي « ليصفتو

 اوقفتا ام اذه « جيرو معطو نوكو نولو ةايلا دض هب موقيف هايحلاب فوصوم

 ىالا - :ب (0) سلو )١(1:

 نيتخسذلا ىف ةرركم « اذإ : ب (:) رهوجلاب :ب (1)

 هك



 و06

 ضارعألا نم سانجأ ىملاب موقتف « توما تداضو هب ةايحلا تماق ولو . هيلع

 اهدادضا وأ تاكاردالاو ءاهدادضأ دحأ وأ ةدارإلاو « هدادضأ .-أ وأ لعلاك

 . هللا ءاش نإ « ضارعألا ىف ابيف لوقلا عيشذس ام ىلع

 قى ضورغ نألا نحنو « ماوجلا ماكحأ نم دصقملاب طيحت ةزيجو لمج هذهو'

 ابنمو « ضارعألا تابثإ ابنم : لوصأ ىلإ دنتسي [ اذهو ] ملاعلا ثدح ديبمت

 حاضيإ ابهنمو « ابنع رهاوجلا ىرعت ةلاحتسا تابثإ ابنمو ؛ () ابثد> تابثإ

 نأ اعطق ملعيف لوصألا هذه ثتبث اذإ مث . ال ةياهن ال ثداوح تبثي نم ىلع درلا

 هذهف . ثداح ثداوحلا قيسي الامو « ابقبسي ال تداولا نع واخ ال ام

 ابماك-أ ىف مالكلا نإف « ضارعألا تابثل مدقتلاب اهالوأو . ملاعلا ثدح لوصأ

 . اهتوبثل عرف

 ضرعلا تايثل 2 لوقلا

 « ضرعي ام نع ةغللا قالطإ ىف ء ءىلي ضرعلا نأ هللا 9 كمسصع اوينعا

 نوديري ) : : ىلاعت هلوق ابنم « هللا باتك نم ىآ لد: هيلعو « هثكم مودي الو

 « لاقتناو لاوز راد تناك اهنإ ثيحح نم ايندلا فصوق . ( © ايندلا ضرع
 اولق ) : باذعلا مولظأ دقو داع ©© نع ًاربخم « ىلاعت لاقو . اضرع اهئوكب

 « انع عشقتتسو « قاس « ةباحس هنأ كلذب اونعو . ( 6 انرطم ضراع اذه
 . باحسم لك ىف هاندبع ىذأك

 مكمصعأ :ب(؟0) اهكدع تابثاابنمو - : ب )١(

 نه :ب(() وا : مل (؟)

 "4 :45(ه)



 هل 14

 ىنمملا اف ليق نإف . ًاضارعأ ةمزال اهبسحت ال ىلا ضارعألا ىمست برعلاو
 ؟ نيملكتملا حالطصا /ىف ضرعلاب

 لوصح ىلإ ةعجار ابتلمجو « ضرعلا دح ىف قملا لهأ تارابع تفلتخا : انلق

 ضارعألا سانجأ عم< اذهو « هدوجو قبب ال امضرعلا : لاق نموهنف . دحاو

 هل بحي ام ىلاعت برلاو « هدوجو قبب ام رهوجلا ذإ « ابنم سبل ام ابنم قنيو

 نع أينأو « هسكع ىف سكعناو « هدرط ىف دملا درطاف « هتافص كلذكو ءاقبلا

 ءاقبب لوقلا مولصأ نم ذإ « ةازتعملا ؟)هيضترت ال دحلا اذهو . ضارعألا ةيصاخ
 هريغب موقي ىذلا وه : لاقف ضرعلا دح نع ةمئالا ضعءب سعو . ضارعألا مظعم

 اهناف ؛ ىلاعتو ةباحبم ىرايلا تافص ابيف جردنت الو ؛ رهاوجلا دحلا نم جرخيو

 مقتسي الو ٠ حضوأ ناك ؛ رهوجلاب موقي, امضرعلا : تاق ولو . اهريغب موقت ال

 « رهاوجلاب ةمئاق ريغ مدعلا ف ضارعألا اوتبثأ مهنإف « ةلزتعملا لوصأ ىلع كنذ

 ضقن لييسف « دوجولاف رهوجلاب موقي ام ضرعلا : اولاقو : دحلا ىف اوداز نإف
 اوتبثأ مهنأ لع . دوجولا ىف نيحتملا هنإ رهوجلا ىف مطوق ضقن لييسك كلذ

 نك هلوقو « هتهاركو هللا ةدارإ اهنم : لاحمب موقت ال « دوجولا ىف ًاضارعأ

 . نهاوجلل دض وه ىنلا ءانفلا بنمو « *ليذحلا نأ بهذم ىلع ثداوحلا

 ٠ هتسيرت ١ ب (1)

 .(مووؤ تهالإؤ عمال *هاس ١# ): فالملا ع

 ملكتم ( ليذهلا وبأ ) فالعلاب فورعملا ىدبعلا لوحكم نب للا دبع نب ليذطلا نب دمع

 ةوبيلاو سوهلا ىلع درو « دادنس دروو ةرسعبلاب دلو . لازتعالا ىف نيبرصيلا خويش نه

 نم ٠ ءارماسب قوتو همايأ رخآ ىف فرخو « ىمحو «ةيئاطسةوسلاو نيدحاملاو هيبشلاو

 ١١ج نادلبلا مجعم : ملسأت ًايسوحم الجر ساليم ناكو ساليع فرعي باتك هفيناصت
 ءزؤك . ةنساوا0 - 99 س



 هس 5 -

 ًاضيأةلزاعملاهابأت اذهو « وريغل ةفص ناك امض رعلا : لاقف ةمثألا ضعب ركبعو
 هلل ةفص ضرعلاس يلو ؛« فصاولا لوق ىلإ ناعجري فصولاو ةفصلا نإ : مو قب

 ضارعألا تايثإ نم انغارف دنع مارم غابأب كلذ ىف ملكتنسو 2 ملوسأ ل 5

 . هللا ءاش نإ اهيركنم لعدرلاو ..

/ 6 

 ليصافتلا ىف اوفلتخا نإو « ةلما ىلع ضارعألا اوتبثأ مهعجأب نويمالمإلاو
 معزف « *مصالا ناسيك نبا الإ مالسإلا ىلإ نيمتنملا نم اهتابثإ لصأ ىف فلاخي لو
 ' ىهو ,« ضارعألا اهرصنع رهاوجلا : لاق هنأ ماثظنلا نعو . رهاوج هلك ملاعلا نأ

 . رهوجلا نم تسيلو « رهوجلا لع ضرعت اهنإف  ةكرملا الإ  اهنابعأب ىه

 ©27قرطو ؛ ضارعألا قن ىلإ عناصلا ةافنو ةيرهدلا نم فئاوط تبهذو
 نييعتلا لع تابجل | نم ةبحيب رهوجلا صتخا اذإ : لوقن نأ اهنم | تش مهرع ةلدآلا
 نأ امإ : هب صخا امهصاصتخا واذ الف « اهريغب ًاصتخم هريدقت لقعلا ف زوجيف
 ضئقم هل ناك نإف . ضتقم ريغ نم كلذ تبثي وأ ؛ بجومو ©0رقتفم هل نوكي
 نإف « هيلع دئاز ىنعم وأ رهوجلا سفن ) كلا اذه بجومنوكي نأ امإ واخ الف
 محلا اذه نأ : ابنم . هجوأ نم الطاب كاذناك ((10هسفن 2 اذه بجوم ناك

 « بجوملا ءاق عم لوزي ال بجوملا ذإ « سفنلا تماد ام مزلل « سفنا تبث و

 اهتفاضإك اهضعب ىلإ سفالاةفاضإذ] « ضعب نم ىلوأ تاوجلا ضءبناك امل «كاذكن اك ولو
 ثيح نم دحاو «9زيح ىلع رهاوجلا تمحدزال « كاذك ناك ولو « اهرئاس ىلإ

 نينسوقلا نيب ام ى ؛ ب (؟) شءقم حس (؟)  قيرطو ؛: ب )١(
 ب (4)
 . ةعيفلا نم 1939 : 5 مالعألا (مورزو 2. .) (ما ووسع )٠. ناسيك نبا ©
 دادغب لهأ نم ةيبرعلاب م لاعع ناسيك نباب فورعلا « نسما وبأ 6 ,هاربإ نإ دهأ نب دمع

 ٠ نآرقلا ىلاعم ءثيدحلا بيرغو « بذيملا همك باعثو دربملا نع ذخأ

 بهذلا تارذش ء؟0٠84 5 بيرألا داشرإ ) رظنا(4١ 7 : ١ للملا ىف هينايكلا
 ش مق تاعوبطملا مجعم « ١7١ نييوغللاو نييوحتلا تاقبط ء 386 : ؟



 سأةؤ ا

هاوج | رئاس هيجوآل ًاصاصتخا ابنم دحاو بجوأ ولف“ تاثامع
 كلذ لكو 3 ر

 « فلثخي تابجلاب صاستخالا نأ كلذ عضوي ىذ!او . تالاحلا لإ ىضفم

نعم الف نالطيلا رهاظ مقا اذهو « فانخي 3 صو | سفتو
 ًاذإف .٠ هيف بانطالل ى

 .« ةفلتخملا ضارعألا نم ًابورض ححصت ةايحلا نأ ا « فاتخي ضانمةخالا ْ

 لوقلا ائيترو « هاتمر ىذلا 1©2)ناف . مارلإلا عضم ىلع ضا رثعاب سبل اذهو

 نمبرضلا اذه : انلقف . ةمواعم ةنيعم ةبحي صاصتخالل ضزرعتلا : هانمسقو « هيف

 نإو « هحاضيإب باوط ًايضتقم هل مصخلا ترقأ نإف ؟الوأ ضتقم هل صاصتخالا

 ةايجلا نإف « ًايدورض درط هب لثمت ىذلاو . هركنأ ام هيلع ترث ( هيضتقم قف

 «21ل] اهنم دحاوي ترذلا نم:جرخت ال نأ [ ©20ىغبفيف ] « ًاماكحأ تححص نإو

 :هل ليق . تاذلا ىلع دئاز ىنمم صاصتخالا ضتقم نأ مصخلا عز دقو. . ضقم

 0 مودعم (©مأ وه دوجومأ

 لك“ نم ضخ قف مدعلاف .٠ تدثأو قنو ضقان دقق « مودعم هنأ : معز نإف

 ىغاقم تابثإ نيبو « ىضتقملا قف نيب قرف الو . هحاضيإ قيس ام لع هوجولا

 ى 2 نم

 .هل ان 2« ضب نرد |تاوذلا ضءس هل صاصتخا ال , مدعلا : لوقن انأ لع

 .«اتاوألاب ستخ الهو صحب ,نودرهأو جلا ضءبل صاصتخالا مح باجي ا ؛ سدخأ

 ىلا ناوكألك سلو فاتخم سيل مدعلا ذإ 2 تابجلا شعبي .صتخغ ال كلذكف

 . هب ءافخ ال نيب اذهو « اهتايضتقم فلتختف « ةفاتخم اهتبثي

 وأ : ب(0© الإ س:ب(0  نإف - هد (0)

 ىغتيو : ب بأ (0) فتنم :ب (4)

 ه4



 هل 176

 وه نيحتمأ : هل ليقو « هبف عجور 2 ًادوجوم ًايضتقم مصخل ا تبثأ اذإو

 ؟ زيحتم ريغ مأ هعفنب مئاق

 رصضهوج صّيخا امنإ : لوقب هنأكو 2« رهوج هتبثأ ىذلاف « ريحتم هنأ معز نإف

 ريدقت زو< « هرلق ىذلا رهوجلا نإف . نالطبلاحضاو اذهو « رخآ رهوجل ةبحجب

 رهاوجلا ضعب سيل مث « هتبحي مالكلا هيف ىذلا رهوجلا صاصتخا ءاقب عم همدع
 رهوجلا ىضتقي نأ كلذ نم مزايو ةلئاتتم ىه ذإ « ضعب نم ىلوأ كلذ ءاضتقاب
 نإف ًاضيأو . لوألا مسقلا لإ دوع اذهو « رهوج هنأ ثيح نم ًاصاصتخا هسفنل
 رهوجلا صاصتخا لاوز عم هئاقب ريدقت ذؤ<.« ًايجوم هردقي ىذلا رهوجلا
 . بجوملا ءاقب عم بجوملا لوري الو « هب ةصوصخلا ةبجلاب رخآلا

 ' زيحتم ريغ وهو « رهاوجلا سنج نم سيل ىضتقملا نأ مدخلا عذ نإد
 لصألا ملست وهف « رهوجلاب همايق ىف كلذ دعب انفلاخ نِإف ٠ ضرعلا تبثأ دقق
 ' "1, ابلصأ انتبثأ اذإ  رهاوجلاب ضرعلا مايق ىف ملكتنسو . ليصفتلا ىف ةفلاخمو

 دب ال : لاقف (2لعاج ©0لمجي صتخا امب] رهوجلا 02 نأ مصخلا معذ نإد
 نإف 5 انمالك عضوم ىف لعافلا لعف اف ء« تاذو ءىث لعف لكو « لعف نم لعافلل

 اسراغ كلذ ناك ؛ هصاصتخا ىف رهوجلا تاذ لوعفملا : اولاقو اواهاجت
 . قيقحتلا نع

 وهو « هؤاقب رمتساو « هدوجو مدقت رهوج ىف مالكلا "0انضرف «©0نِف
 مدع ريدقت ريغ نم لعفي نأ روصتي ال دوجوملا تباثلاو 5 انفلاخم دنع ميدق

 العف ملاعلا رهاوج نوكت نأ زاجل « دمي ريغ نم لعف ريدقت زاج ولو . دوجو
 لوعفم ملاعلا نأب انمصخ فرتعي نأ انضرغ ىصقأ مث . انب ددجتت ملنإو ءانل
 . لعاف هلو

 لعق: ب (؟) لش :ب () نأ مصحلا ح :ب )١(
 انمشو دق : ب (5) انأف : ب (4)



 همسالإل]إ -

 ٠ «10)هعنمب / ىذلا نوكلا وهو الوعقم

 تبثي لاح وهو « رداق ةردق رثأ نم ًاصتخم رهوجلانوك نأ مصخلا ,عذ نإو

 : هجوأ نم كلذ نع باوجلاف « هل بجوم ضرع تايثإ ريغ نم ةردقلاب

 « لاوحآلا ىنن ىلإ نيملكتملا نم نيققحلا مظعم بهذ دق : لوقت نأ : اهدحأ

 امإو « رهوجلا تاذ ىلع ًادئاز نوكي نأ امإ واخت ال هومتبثأ ىذلا رثآلا اذهو

 رمتسم قاب رهوجلا نإف ؛ الام ناك رهوجلا نيع ناك نإف . رهوجلا نيعنوكي نأ

 نإو . ةردقلا رثأ نم هتاذ نوك لاحتساف ؛ انموصخ دنع مدق اندنع دوجولا

 0 مدعلاب فصوي نأ امإ واخ الف ؛ نهوجلاتاذ لع ادعاز هومتيثأ ىذلا رثآلا ناك

 نذإ ةردقلل تبي ملف ؛ ضع ىنن وهف ؛ مدعلاب فصو نإف . دوجولاب فصوي وأ
 لاح ريدقت امأف . هتايثإ انمر ىذلا ضرعلا وبف دوجولاب فصو نإو . رثأ

 ٠ هل لوصحم الف 3 مدعلاب الو دوجولاب فصوي ال

 ؛ ملاعلل رشبدم رداق تابثإب انمصخ فرّدعي نأ انضرغ : ًاضيأ لوقت انأ لع
 ثودحلا ىنعم ال ْذإ 0 ىرخأ تدثكو ةرآأث قتلت ابنأ دري مل لاوحآلا تبثأ ندو

 ثودملا ةقيقح اذهف هنايت] ىف ةردقلا رثؤت مث ؛ مولعملا نتني نأ وهو ؛ اذه الإ
 دحأ ىف مالك اذبف هللا ءاش نإ ابيلإ انئابتنا دنع لاوحألا ىف لوقلا طسبنسو

 'تابجلا ضعبيه روجلا صاصتخا نأ انل مصخلا لس اذإ وهو ؛ ليلدلا ىمسق

 .٠ ضتقع الإ ققحتي ال

 فصولا اذه ررقثاو ؛ ضتقم الو بجوم ريغ نم محلا اذه تبش. : لاق ىف

 داحآ ىف رهوجلا نوك نأب متفرتعا دق : لوقي نأب همالك مصخلا دضعي امدو

 هيغتني : 1: (ب) )١(

0 



 ل

 امبإ مل 21لاقيف تارئاجلا ليبق نم كلذ نأب متقرثعا اذإف ؛ تارئاجلا نم تابجلا
 . هزاوجل ناك ام هنم ناك '

 ريصملا : لاقف اكلهم لاؤسلا اذه نع ىصقتلا ىف هنع هللا ىضر انخيش كلس دقو

 انإف . تارورذلا دحج نم برقب ؛ تايضتقملا ءافتنا عم ماكحالا توبث ىلإ
 نم ًادبأ | ةدحاو ةبحي ًاصتخع ناكو  مصخلا ردقاك ًامدق ًارهوج انردق ول

 نيوج عم صوصخم تقو ىف اهنع الوحتم « هتبج نع الئاز هردقن مل؛ «لوأ ريغ

 عم ب ص صوصخلا تقولا اذه ف لاز ىلا ملا نأ معز نف ٠ هدعب و هليق كلذ

 ريغ نم هلبق وأ هدعب هلاوز ردقي نأ زاوج عمو 5 موديو رمتسي. نأ زاوج

 . ةبمدب مواعملا ركاز دّقف -  ضتقم

 ةبج ىف دحاو رهوج يومي ليبس : لوقن انأ كلذو « ةلثمأب كلذ حضتيو
 انف . هنع مالكلا عطق كلذ م صخلا ركنأ نإو . هريغ زيوج لييسك ةصوصخم
 « هانلق ام ترث اذاف ٠ دعاس نيرهوجلا ىف ناوجلا هجو ىواست را رطضأ معت

 , ضتقم الب نحب رهوج صتخا اذإ : لوقي نأ هلاق ام درط ىلع مصخلا مزلبف
 لاذ الم « هيلإ رهوج مطذي نأ زوجيف « تقو نود تقوي كلذ صاصتخا عقو
 ةيفب ىلع عضوتت مم « تايذبلا تائيه ىلع بكرتت ىتح رهاوجلا مامضنا دوصي
 ,ملاعلا رهاوج ضعب ىف تقو نود تقوب كلذ لك قفتيو فقستي مث , ناردجلا
 :بجوم الو شضتقم الب كلذ لك نوكيو ؛ برغلاو قرشلا ىصاقأ ىف اهددبت عم
 . لبيسلا حضوأ اذهو « هئادبلا دحج كلذ ىلإ جور او

 اليلد هسفنب لقت ةثسل وهو « هعفدد مي لاؤسلا لصأ نع ةمثآلا ضعب باجأو' '

 ىلإ ةكرح كرمت هانيأر مث « ًاثبال رهوجلا انيأر اذإ : لاقف ضا رعآلا تايثإ ىف
 2 (10ةبيدب ةقرفت لقعلا ةرورضإ كردنف ىرخأ ةبج ىلإ كر 2 هانيأد مث م“ : ةبج

 ةبدب : ب (0) لوقيف : ب )١(



 م الا"

 . قامملا ةلمج ىف كلذ درطيو . دوسأ مث ضييأ هانيأر ىذلا ىف لوقلا كلذكو

 ان فرتعا نإو « هسنع مالكلا ©©2عطق ©0قرفتلا كرد صخلا ركنأ نإف

 فلاخي ال ءىثلا ذإ هسفنو ءىثلا نيب قرفلا ليحتسي : انلقو انضرغ ابيلع «2انينب

 ىلع دئاز دوجوم ىلإ تعجر « ةرورض ةمول ملا ةفلاخملا نأ لدف « هسفن

 . رهوجلا تاذ

 ىف هلاح ىلع ةلاوز ىف رهوجلا نأ مصخلا لصأ نم نأ كلذ حضوي ىذلاو
 |غاسلو « هنوكس ماودي ةقرفتلا تكردال هسفن ىلإ ةقرفتلا تعجر واف « هنوكسش

 دئازلع كلذ لد « ةصوص# ةلمج ةفلاخلا هذه تصتخا ايلف « هسفن ءىثلا ةفلاخم

 ىصقتلا هجوو : ضارعألا تابثإ ىف «0ةلدآلا موقأ نم اذه . رهوجلا تاذ ىلع

 ديازت ىلإ عجري ماك>ألا فالتخا سفن نأ انردق اذإ انأ : لاؤسسلا اذه ىف

 نيع نإف « لاعا ال تبثت ماك-آالا نإ هلوق كلذ نم مصخلا عفني الف « تاوذلا

 يختقملاو بجوملا عطق كلذ دعب هعفني الف « هبلطن ىذلا ©9ضرغلا وه هتبثأ ام
 . عازتلا هيف ام تارثإب فارتعالا دعب

 سفنلاب ل1 5لا اذه : لاقف ىرخأ ةقيرطباوجلا ىف نيملكد | ضءب كلس دقو

 كرت ناك واف . رهوج نود رهوجو « تقو نو هد تقود هل صاصتخا ال ىف :ملاو

 . ىرخأب هنم لاح ىلوأ ىنعبلا الو سفنلا ال ناك امل « ىتعملاالر هسفنل ال رهوجلا

 « ةلع ةلعلا فن لعحي نأ دصقي ملو « ليلعتلا ن مصخلا نإف ء ىدنع رظن هيف اذهو
 . هانمدق امب ءافتكالا ىلوآلاو ؛ تاذ وأ لاحم كلذ صتتخم نأ ©)همزاف

 3و ستخي « [ كك لل ] هوان م عزب نم ىلع نوركنت م : لئاق لاق نإف

 : هجوأ نم لطاب اذه : انلق ؟ ام هصاصتخا ماع ملعل

 انيب , ب (؟) واو لح :أ (0) ةقرغلا : ب (1)
 همزايت : ب (1) .شرعلا : ب (0) نم ىوقأ : ب (:)

> 
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 مهل ال دس

 لع هب قلصت لب « ًافصو هل ىنعتقي الو مولعملا ىف رثؤي ال معلا نأ : اهدحأ
 معصي ال امبو « ًارثأ نوكي نأ حصي امي معلا قلعت كلذلو « هتفص نم هيلع وه ام
 . املاوز ريدقت زوجي الو اهل حتتفم ال ىتلا ةيجاولا فاصوالا« ًارثأ نوكي نأ
 . ثداوحلاب ابقلعن صّدخأ ةرثؤم تنام امل ةردقلاو

 زوجيف «ةبج رهوج صاصتخا مع ول دحاولا نإ : هانلق ام حضوي ىذلاو

 . معلا لاوز عم رهوجلا صاستخالا رارمثسا ريدقت

 ذوو الإ مع نمام ؛ ماسجألا مولع هركذ ىذلا معلاب دارأ مصخلا نأ لع

 دقق «٠ ميدق ملاعل امبدق اباء مصخلا تيثأ نإو . همولعم ءاقب عم هئافتنا ريدقت

 . عناصاا تبثأ

 ىلإ لوؤي, ماكحالا فالتخا سفن نأ ةعطاق ةلالدب © انيب دق : لوقت م
 . | مش ءىث ىأب اهوقلع مث « ضا رعالا اهيمسن ىلا هو تاوذلا اوئبثف « تاوذ

 « هب صتخأ دقف رهوج ماق اذإ مدنع ضرعلا : لئاق لاق نإف « رخآ لاؤس
 ء ضتقمل هب صتخا هنا اولوقت نأ امإ واخي الف « هريدي صتخم نأ زاوج عم
 ضرعلا نإ : تلق نإو . تادبجلا نم ةبجب صتخلا رهوجلا ىف كلذ لثم مسمزابف

 . هيف لوقلا لصلستي مث د ىنملاب ىنمملا مايق ذيوجت كمرل «ىنمل هلحمب صخخا
 صتخم ضرعلا نأ ىلإ نورئاص راصف :باوجلا ىف نيققحلا قرط تفلتخا دقو

 ضرعلا نإ لوقي لئاقلا اذهو . هبتك ضءب ىف انخيش هيضتري امبرو « هسفنل هلحم
 حدميو « هلع ىف الإ داعي ال ديعأ ولو « هلع ريغ ىف هريدقت زوجي ال هلحمب صتشنا
 © نيضرعلا نم دحاو لك صتخأ ثيح نم نيلحع ىف نيضايي لئامت لئاقلا اذه
 عسي ى ىواسلاا عم الإ لثامتلا ققحش الو « ىناثلا لع زوج ال محب
 . سفئنلا تافص

 ضرملا : 1 (9) انعبث : ب )١(



 - !الو -

 رمتسال : مصخلا لوقي هنإف 3 لاؤسلا عفد هيلع نأه ةقيرطلا هذه كلس نمو

 ؛ هسفنل ةبج رهوجلا صخت : تاق ول ْذِ] ؛ ضرعلا ىف تاقام ؛ رهوجلا ىف كل

 , كالذك صاآلا سلو هسفن تمادام بم هصاصدخا ماود مرلل

 دصاق دصقب هلل ضرعلا صتخا امنإ :لاقف ىرخأ ةقيرط ةمئآلا ضءب كلسو

 صاصتخال تبث دقق « زاجل هريغب هصيصخت ىلإ دصق ولو . © هلحن هصيصخت ىلإ

 ءرهوجلا ىف كلذ ققحتب سيلو . هصيصخت ىف دصقلا وهو - "ىضتقم ض:“رعلا

 لب « ءاقب ةلاح ضرعلا سيلو « هب ةدارإلاو ةردقلا قاعتت ال هئاقب ةلاح ىف هنإف

 . ةيناثلا ةلاللا ىف مدعيو ثدحي

 «هثود> لاح لوأ ىف اوقاف « رهوجلا ءاقب ىف قرفلا ا رمتسا نإ : ليقنإف
 ةلاملا ىف ةبج هصاصتخا هل ىضتقم نإ : اولوقف ؟ مدنع رودقم كلذ دنع وهو

 . ضارعألا ىف هومتيلق مك ءدصقلا ؛ ىلوآلا

 ىف صاصتخا رهوجلا كيث اذإ هنأ : امهدحأ : نيبجو نم كلذ نع باوجلا

 ىف صاصتخالا محو ؛ دصقلاو ةردقلا ىلإ ابيف ساصتخالا ةفاضإ ليحتسي ةلاح
 نع نيصاصتخالا دحأ جرخ | اذإف ٠ ةيناشلا ةلاخلا ىف صاصتخالا - ىلوآلا

 . ناتلاس ضرعأ سيلو دصقلا ءاضتقا نع جراخ هلثم وه ىذلاف « دصقلا ءاضتقا

 ربأ نم ىلوألا ةلاملا ىف ةبجلاب رهوجلا صاصتخا ناك وا : لوقن انأ ىلع

 ثداحو | ءىرداطب الأ لزب مو ماودلا زاوج عم كلذ مادل ( نداقلا دصق

 ةردقلا نأ نم ناك امل هؤاقب زوحي ىذلا ىف دوجولا نأ 6 اذهو « ىضتقم توبثو

 () صتخيف « لوز. ىلوآلا ةبجلاب رهوجلا صاصتخاو « ضتقم ريغ نم لزت مل

 . لاصفنالا ىف حضاو اذهو « اهريغب

 ةبجب صخخم © همدع لاح ىف رهوجلا : لاقف لصحي مل نم ضءب لز دقو

 هئود» : ب (9) سخيف: ب (0) هلحأ : ب )١(
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 لاح ىف رهوجلا رقتفا امثإو « ىلوألا ةلا+لا دعب ناوكالا تبثت مث « نوك ريغ نم
 هؤاقب ذوجي رهوجلا نإف « ضرعلا فالخب دصق ىلإ رقتفي ملو نوك ىلإ هثودح
 مايق ليحتسيو . دصق ىلإ رقتفاذ هؤاقب ليحتسي ضرعلاو « ىلاعملا هب موقتو
 60 ملكتملا لوق نم لاؤسلا اذه ىف "لز امبإو . نوك ىلإ رقتفاف ©) « هب و ىلاعملا
 كلذ ىف لوقلا طسننسو « نكاس الو كرحتمب سيل ىلوألا ةلاللا ىف رهوجلا.نأ

 . لجو رع هللا ءاش نإ ناوكالا يف

 «نكيمل فصو هل تبث دقف ؛ هداعأ مث «كدنع ًارهوج هللا مدعأ اذإ ؟ليق نإف

 . ىنمل كلذ نكيلف

 ةداعإ اوعنم ءالؤهو « ىنممل داعم داعملا نأ ىلإ نيملكتملا ضءب بهذ : انلق
 تسيل ةداعإلا نأ ةيضرملا ةقيرطلاو .ابي ىنعملا مايق لاحتسا ثيح نم ضارعألا
 لوحتتت مل « هئيعب الوأ ىدبأ ىذلا وه داعملا ذإ « تاداعملا تاذ ىلع دئارل ىنعا
 هل ءاضتقا ال ض# ىف مدعلا ناف ؛ ةفص هل ىغدش الل هل مدعلا 0 مدقتو ؛ هيفبص

 دصقملا امئإو « باقلآلا لع قئاقحلا ىف لوعم الو . ًاداقم ىمس ديعأ امل هنكلو
 . لوألا ةرطفلاك ق داش ءادتيا ةداعالاو « قاعملا 0

 ىفديعأو 62 مدسعف هلع لفغ مث « ًارهوج ىأر نم نأ : كلذ حضوي ىذلاو

 © سولو ٠ ةقرفت كردب الو وه هنأ عطقيف «الوأ هآر ىذلا هآرف « ةيناثلا ةلالا

 . ضيبأ هآر م9 ًادوسأ هآد ول

 نامز دعب تيب لبالوأ ثداحلل تبثيال هنإف « ىنعم مدقلا اولعجاف : ليق نإف
 . ةيناثلا ةلاملا ىف تبث ءاقبلا | فصو نأ اك « لواطتم هه

 . قابلاو ءاقبلا ىف انمالك دنع كلذ ىف لوقلا حضونس : انلق

 نيملكتملا ؛ ب )ن2 ىف : )غ9(

 دوسأ :ب (:غ) مدعت : ب قف



 لل اال دب

 لصف

 [ ةلدثملا ىلع درااف ]

 لاق دقو . ةلدتعملا لوصأ ىلع ميقتست ال ةلالدلا هذه نأ هللا م؟دشرأ اوبلعا
 ةلالدلا نأ حضون نآلا نحنو .اهاوس ضارعألا تابثإ ىلع ليلد ال : مثاه وبأ
 نم هركذن ام ضءبو ٠ ةدسافلا مهتادقتعم اهب كسفلا نع متدصلو 2 مهل رمتست ال

 . موعيمج لواثتي هضعب و ؛ ممظعم معي هضعإو 2 مثاه ىنأب سصتخم ضقاونلا

 نأ معذو 2 ىئعم هتبثي لو « رجعلا قث هنأ هنف هب مشاه ابأ صتض ىذلا امأف

 ىامملا ةلع ىف هدرط غاسل ؛ كلذ غاس ولو , ةردقلا ءافثنا نع هب نعي زجعلا

 ىلعو . نجعلا قف نع اهب سعي ةردقلاو « ةكرحلا نع هب ربعي نوكسلا :لاقي تح

 عم لوق ىف ةذللاو « ةذللا تابثإ عم لوق ىف ملألاو كنشلاو توملا ىنن هجولا اذه
 . لئاسملا ليصافت ىف كاذ حرش قيس ام لع« ملألا تابثإ

 فرصف ؛هب ةنآ ال ىذلا ىملاوه كردملا نأ معز هنإف « تاكاردالا هاقن امو
 لوق نيبو « تاكاردإلا ىف هلوق نيب الصف عطتسي و 3 تافآلا ىف لإ ثا اردإلا

 . هب ةفآ ال ىذلا ىحلا وه ملاعلا نإ : لوقي نم

 نإ ©0 : مهلوق مظعم معي امبو . هلدآلا درط لع ضرتعت ©2) ضقاوف هذهف
 هنع لوزيو « هب افصتم نكي مل نأ دعب دوجولاب فصتي مث « تاذو ءىثث مودعملا

 « ضرع محلا اذه ددجتل تبث. ال م ءالبق هيلع ناك ام ىلإ دوعيف دوجولا فصو

 . هنع مهل صيبح ال ىذلا وهو « مودعملا ةلأسم ىف كلذ انركذ دقو

 « ملع الب ىلاع برلا اوتبثأ مهنأ « ىناعملا تابثإ نع ممدصيو هموزا مبمعي امو

 [هلوث : ب (0) سقاوأ : ب )١(



 ل- 1الزرإ ع

 لوقلادرط مرل « سفنا ةفصناك ام لكو « سفنلاتافص نم ًاملاع ©00هنوك اواعجو

 . لجو رع هللا ءاش نإ هبابو تافصلاب قاعتب كلذ ىف لوقلا ءاصقتساو . هِف

 اذاف « هل مولعم ال يلع زوجي هنأ ضار ءاآلا تايثإ نم مثاه اب انأ عيد امو

 : لوشإ نأ مصخلا ن ناك أمس نا مث اءرعشم رهوملا ان: ةلالدلا درط ىف لاق

 بعصيو . مواعماتابثإ ضرفلا امنإو . كل مولمم الو تلع 60كأ | كنمؤي ام
 الاح بجوي كدنع نوكلا : تاقف رخآ هجو نم هتدروأ اذإ « هيلع اذه عقوم

 ليس ذإ « بجومول بلطي م * الوأ اهم 00 طلتخي لاحلاو « هب ماق ىذلا رهوجلل

 . نكاسلاو كرحتملاب طيح امن إ هيلع ليلدلا

 ىلع كلذ مقتسي ىسنأو « ضتقم نم نيكسملا نيذه توبشل دب ال : لوقن مثا

 فيك ًامواعم نكي مل اف ٠ مواعمب سيل لاحلإ نأ هبهذم نمو ؛ مشاه ىفأ لصأ
 نأب فرثعا اذإف ؟ بجوملاب ملعلا نع عرفتي بجوملا بلط ذإ ؛ هبجوم بلطي

 . هلع صيحم ال اذهو ؟ هبجوم لع فيك هيلءي مل اف « لعي ال لاحلا

 تيثت ةفص عانتما «©اهناكرأ نم نأ ةمدقملا ةلالدإا درس نع مهعنمب امو
 : اولاقف تافصلا نم لمج ىف كلذب !اؤحرص دقو « ىضتقملالو ىنعمل الو سفنلا ال

 هواعج'ول مهثأ كلذ ىلع مهلم- امتإو « ىنعملالو سفننال ال تبثب امم انول نوللا نوك
 سفنلا ةفص ىف عاتتجالا نإف « نالثم هيف نيعمتجما نأب ما مهمزلل « سفن ةفص
 . ةينغ ©0انمدق.دقو قش مهيلع ضقاونلا قرطو ٠ مهلصأ ةيضق ىلع لثاقلا بجوي

 تافصلا ريغتب اهتابثإ مثمر اذإ مكيلع عنتم ضا رعاآلا تابثإ : اولاق نإف
 اهيلع ليحتسي تاذل ةعدق تاقص تبثي نفل . ديدس ريغ اذهو « تاراثلا راوتعاو

 اهدارطإ ةلالدلا طرش نم نإف « « ليصحتلا نع ىرع هوركذ ىذلا اذهو « ريغتلا

 طاح : ب (؟) نأ:أ (؟) هناوكأ :ب )١(
 هانمدق : ب (ه) مهناكرأ :ب (:)



 هس )و

 ثوبث ىلع لدي ملاعلا ثودح نأ كلذ حضوي ىذلاو . اهءاكعنا ابطرش نم سيلو
 ) محلا مع لع لدب ماكحالا كلذكو . هةمدع لع ه4س_ملع لدي الو 2 ثدحملا

 . اهلوادمو ةيلقعلا ةلدآلا ةلمج ليس اذكهو . ©02]علا ءافتنا ىلع هؤافتنا لدب الو

 ؛ اليلد ءىث ىلع بصن نم نأ : اههدحأ : نيبجوب كلذ نم دصقملا مضتيو
 « نياياد بصن كلذ ناكل « لولدملا مدع ىلع لدي ليلدلا مدع نأب ملا مزل واف

 . هاوس رخآآ اليلد بصني نأ « اليلد بصني ىذلا ىلع سيلو

 داحجيإ | طرتشي الو « ةفلتخم ةلدأ هيلع لدت دق كلا نأ : رخآلا هجولاو
 الف « نيتلعب دحاولا كلا توبث' زوحي الف ؛ دحتت ىتلا ىه ةلعلاو « ًاقافتا ليلدلا
 نف . رخآ اليلد «0قن ليلد ىتنا اذإو « بجوملا قنا ةلعلا تفتنا اذإ مرج

 . ةلدآلا ساكمنا مزاي ملو « لاعلا ساكمنا مزإ كلذ

 ىلاعت هللكوثأ نم : لاق هنأ كلذو « تافصلاب قلعتي لاؤس *ىدنوارلا نالو

 02ًماع نكي ' نإو « ثدحيس ملاعلانأب , الاع هلزأ نمناك هنأ معذو 5 ادق الع

 فاتخا دقف . ثودحلا ققحتب لع هنأب فصتا « ملاعلا ثدح امل مث : ثدح هنأب
 نإ تافصلا ىف هيف لوقلا قيقحت ركذنيمو . ىنعم ةدايز كلذ ضتقي ملو ؛ محلا

 , هللا ءاش

 ًالع:1()  قنكفب (9 للا : ب )١(

 ( مك. سول له ااوو دس لو ) ىدنوارلا دحأ د

 « ماكتم ملاع ( نيسحلا وبأ ) ىدنوارلاب فورعملا ىدادنبلا قعسإ نب ىبخم نب دحأ
 نم ل « دادغبب ليقو ٠ ىبلعثلا قوطنب كلام ةيحرب قوت « ةقدنزلاو رفكلاوداحلالاب فصو

 بيضق « درمزلا جاتلا , ةلزتمملا ةحيضف اهنم : ًااتك س هع ةءبرأو ةئاموحم هفنصملا بتكسلا
 مجارو )ه1 ةنيسس ٠٠" ص ؟ج نادلبلا جعم. ةمكملا تعنو « بحألا

 نايعألا تايفو : ناكل نباءلو4 سوو : 9 ءالبنلا ريس ع ىبهذلا
 قرابخأ سصتحلا ب ادفلاوبأو ٠ ؟م1/: 17 بهذلا جورم : ىدومسلا هم[ -+س و

 ."5ه0,5ك64 : * رمبلا
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 سس ]ملء

 ء ثودحلا وهو « ةدايزب الإ تلق ىذلا فصولا اذه تبثي مل : لوقن انأ ىلع
 © انمارم ىف حدقي ال « همرلأ ىذلا نأ نابتساف . ةلملا ىلع دئاز تابثإ انضرغو
 . ليصفتلا ىف مالك هركذ ىذلاو « ةلمجا ىف مالكلا مور انإف

 ىف تبثي الو « ىلوألا ةلاخلا ىف تبثي دنع ثودحلا سيلأ : لئاق لاق نإف
 . ديدس نيغ اذهو ؟ ىنعم ثودحلا نوكي نأ كلذ ضتقي مث « ةيناثلا ةلاخلا

 دسأ اذهو « ءاقبلا لاوحأ ىف ققحتي, ثودملا نأ ىلإ اوراص نيققحملا مظعم نإف
 نوكي ال فيك « ثداحلا نيع ناك امو « هنيعب ثداحلا وه قابلا نإف 92قيرطلا

 . لاؤسلا عفدتاف  ًاثداح

 «©ىلوألا ةلالا ىف تقلعت ةردقلا لاب اف : دعب ©0لئاسلا لاق نإف

 9 ةيناثلا نود

 ذاثساللا لاق دقو « هيف ضوخلا نعم الف « ردقلاماكحأىف ضوخ نآلا اذه : انلق
 نإ نكلو . ىلوآلا ةقيرطلا ديدسلاو , 22ثودحلاب قابلا فصتي ال : قحسإ وبأ
 ناك ىلوألا ةلاحلاب سصقخا ال ثودلا نأ : 2©2باوجلا 00ليبسف هقيرط انكلس
 ةردقلا قاعتت مل املو « ةردقلاب ال وأ تبثت 00تاذلا نإف « ةردقلا قلعت هيضتقم
 . ثودملا مك تبثي مل « ىناثلا ف

 لصف
 [ ضارعألا تابثإ ف 1

 اهتاوذ تبثت ضارعألا نم ابورض نأ ملعن نأ هب ةطاحإلا قلعتت ام ممأ نم

 لئاقلا : ب (؟) ةقيرطلا : ب (؟) انءارم ىف مدقي الح . ب 000(

 ليي س :ب (1) ثودحلاققدتي : ب (5) هب لس ؛با(4)
 ىذلا : ب (م) باوملاف : ب (9)



 ل امو

 ٌةرورض مولعملا نإف . قيقحتلا نع ديح اهئابثإ ىلع ةلدآلا ةلواحم ذإ « ًارارطضا

 معتو ًاسح كردت تاذلا ىلع ةروتعملا ناولآلا نأ كلذ حاضيإو . ًارظن قني ال
 لوقلا كلذكو لأ اهبقعب سحأ مث , ةذل هسفن نم 'سحأ نم كلذكو ١ ًارارطضا

 , عمسلا ةساحب ةكردملا تاوصآلا6 ساوملا ضعبب ضارعألا نم كردي ايف
 ةدوربلاوةرارهلاو « مثلا ةساحب ةكردملا تاورلاو « قوذلا ةساحب ةكردملا موعطلاو
 اهوتبثأ نإو « مالكلاهنع (2)عطقنا ىتاعملاهذه دحج نف . سمللا ةساحناتكردملا

 انسسحأ اذإ : لوقن انأ كلذو . ًائيهكلذ تايثإ ناك « رهاوجلل اهترباغم اوركنأو

 لعنف ٠ ملآلا ©«0تبثو « ةذللا تلاز اذإ مث , اهعم ملالا مدع ةورض ملعنف « ةذل

 « لبقتاذلا ناك ذإ كلذ لبق ©3ناك تاذلا نيع ناك ولو « تيثف نكي. مل اذه نأ

 . سوسحم ضرع لك ىف هدرطاف « هنم ملل صاخم ال اذهو

 « تابجلا ىف بلقتلاو ةكرحلا ىلع دحاولا ردق اذإ ؛ لوقت نأ هب لدتسن امو

 هنوك نيبو « ًارداق هنوك نع (2لصفيو « ةبمدب نيرداقلا لاح هسفن نم ملعيف

 « لوقلا ضقانتي ذإ « رودقم ىلع ةردق هتردق نأ ًارارطضا ملعب م . ًاعونم ًازجاع
 كلذحوضوو . رودقم هلسيل و ردقي وه : لاقينأ ليحتسيو . كلذكن كي مل ول
 نوكي نأ امإ : هرودقم ولخي الف : انلق كلذ حضو اذإف . هيف قارغإلا نع ىنغي
 نم ىنعم مادعإ نوكي نأ امإو « هيلع ًادئاز ىنعم نوكي نأ امإو « تاذلا نيع

 رهوجلا ذإ « رهوجلا نيع رودقملا نوكي نأ ليحتسيو . تاذلا مادعإ وأ « تاذلا

 رهوجلا دوجوو . ددجتي راثألا نم رثأب الإ ةردقلا قاعتت الو ء دوجولا رمتسم

 ةرمتسم تاذلا ذإ « تاذلا مدع رودقملا نوكي نأ ليحتسيو « ددجتم رثأب سيل
 نوكي نأ ليحتسي كلذكو . هدوجو ققحت عم همدع ريدقتل ىنعم الو « دوجولا

 . رثأ ةردقلا قاعتمو « رثأب سيلو « ض# قن مدعلا نإف « نعم مادعإ رودقملا

 ناكل:ب(؟)  تبثيو:ب (©)  مطقي: ب )١(

 لصفيف : ب (:)

-ٍ 
. 



 لع #1 سس

 .باطت امىوصقأ وهو « همادعإ اور"دقىنعم تايثإب ع رصتلاو ورك درايف نألع

 . تاذلا ىلع دئازلا ىتعلا وه رودقملا نأ تثق

 ةثداحةردق تابثإ ىلإ «ريصمعم ركلصأ ىلع رمتست ال ةلالدلا هذه : ليق نإف
 ىلع اودعبتسق الف « مولعملا, علا قلعت رودقملاب قلعت اهنكلو ء رودقملا ىف اهل رثأالا
 . هيف آريدأت نمضتت ال تناك نإو « رهوجلا تاذب ةردقلا قاعتت نأكلذبجوم

 ريدك دنع رثؤت ةثداحلا ةردقلا نأ : اههدحأ : نيبجو نم كلذ نع باوجلاف
 ..هللا ءاش ىرإ ردقلا ماكحأ ىف هيف لوقلا طسبفس ام ىلع « رودقملا ىف انتمتأ نم

 . كلذ نع لاؤسلا عفدناف:

 كلذ ىلإو « اهرودقم ىف رثؤت ال ةثداحلا ةردقلا نأ ىلإ راص نم انتمتأ نمو
 نأ كلذو . ًاضيأ عفدنم هعم لاؤسلاو « قيقحتلا وهو هنع هللا ىضر انخيش راص
 رودقمب سيل امم « هرودقم لقاعلل زيمتيف « رودقملا ىف رثؤت ال تناك نإو ةردقلا

 ًآرثؤم فصولا نوكي نأ هريغ نع فصولا قاعتم نيت طرش نم ننيلو . هل
 , . هقلعتم ىف

 « هموامهنيع ملاعلا ملعيف « مواعملا ىف رؤي مل نإو ؛ ملعل نأكلذ حضويىذلاو
 2 هئابتشاو (0هينمب قلعت (1)ىمتشملاو ىنهتملا ملعب كلذكو . هيف هيلع رؤي مل نإو

 هتردق نأ أعطق لمي رداقلا : انلق كلذ حضو اذإف . امهيقلعتم ىف اروي. مل نإو
 « هتاذب قاعتت مل اذإف « هنوكب قلعتت ال اهنأ معي م « هصخشو همسي قاعتت ال
 . ةلالدلا ترمتساو « هتاذ ىلع دئاز قاعتم ©00ل ِتبثي نأ بجو .

 هثكمهركو « هلاقتناو صخش ةكرح ديرملادارأ اذا : لوقن نأ هبك سمن امو '
 : نيبجول هتكرح تديرأ نم تاذب بتاعت ليحتسي ةيهاركلاو ةدادإلاف ؛ هثبلو

 الآب (6) | هنينمت؛ب(؟)  ىهشتملا:ب(١)



 تمس 1#

 : ةهازكو ةدارإ أنثروص دق ْذِإ ديرب ام هركي نأ ىلإ ىدؤي هنأ : اههدخأ'
 . ضقانتي كلذو

 هاذ نم مالكلا هيف نم نيع در هنأ اعطق لدي ديرملا نأ : رخآلا هجولاو

 عي كلذكو ٠ نوكسلل ديرم ريغ كرا اةدارإ ىف هنأ نقيتسي 6« ؛ كلذ نقيلسيو

 كلذ ليتس كلذكو « صاصتخالا ىلع هتاذل ةدارإ سيل « ديز ةكرح هتدارإ نأ
 اهاضتقاو « ةكرملاب هريغ لجرلا ىمأ اذإ : لوقتف . ءاضتقالاو باطلاو ىمالا ىف

 تأآ لب ٍ هتاذلرث ىلع ©02هخم ون ىل «فلاغ اذإو , هتاذزيع ضتقب مل هنأ ل عنف ؛ هنم

 . تاذلا ىلع ديزي ام ىلإ 0 | هذه

 « اممج كارلا ىأر اذإ : لوقنف عامسلا ىف مسقتلا اذه لثم حضتي كلذكو

 . قبس ام. ىلع مالكلا درتساو ؛ تاذلاب قاعتي ال عامسلاف « (؟9هتوص عمس مث

 ف ةاثمألا ةلزثم قرطلا لزنتو ؛ قرطلا هذهم ةرورض ترثت ضارعالا داكتو

 . رهاوجلا داحتا عم فاصوألا ديارتب معلا ليبقلا اذه نمو . تارورضلا ركذ

 ىلإ ةفاضإلاب هلاعفأ ةدايز ة ةرورض لعب ؛هتارف ثدلقو « هتاكرح تااوت ىذلاف

 ُْق ةديازام ريغ ابتإف « رهاوجلا سفنأ ىلإ عدجرلا ال ديازتلاو . هتاكرح تاآثلق نم

 . اهيف مالكلا انمر ىتلا ةروصلا

 لعفال لعاف الو“, هل لعاف اللعف لقعي الف ؛ لاعفآلاهب. لثمن ام ىوقأ نمو .

 ثاطبسب ول, ٠ طسبتت قرطلا هذه نم ةقبرطلكو . هلعف هتاذ نوك ليحتسي م“ ؛ هل

 . اهادع ام كرد هيلع ناه ؛ ىلوآلا ةلالدلا طسب ليوس تطسل ول فرع نمو

 :| اولاق مهتأ كلذو « تايثإلاو لل ض رعتلاة آلا اهاضترا ىلاتارابعلا نمو

 لك:تايثإلاو. ًايفن ىمدسل امهتمو ؛ اتايثإ ى مسيل امهْيف « مالكلا ىراج ىفمسقني_ردخلا

 نك اذإب هنرخم ءافتن |نمضتي رخل : .قنلاو ٠ اًحأقدص ناك اذإ 02 هزي نمل رش

 زهوجلا اذه : قداصاالاق اذإ : انلقو انض رغهيلعاتبتر ؛ كلذ حضو اذإف . ًاقدص

 ريغ: ب (؟) ًاثوص : ب 4 خبوي اب )١(



 هس [م هه

 ليحتسيف « ناقدص ناربأ-او « توثأو قن دقف :«نكاسب سيلو « كرحتم

 . هتوشو هوافتنا مزال « كلذك ناك ول ذإ « رهوجلا تاذ ىلإ اهاضتقم فارصنا

 ىلإ ىناثلا عوجرو « ةكرحلا توبث ىلإ اهدحأ عوجر نابتساف . ضفانتي كاذو

 .ىلوآلا ةلالدلا ىلع هجو ام ةلئسآلا نم ةلدآلا هذه ىلع هو امرو . نوكسلاؤن
 1 . لاؤيم لك نع لاصفنالا قرط تمدقت دقو

 لا نم هومتلق ام ليبس : لاق نأ لاؤسلا ىف ىدنوارلا نبا هآد ىذلاو

 هنأبلوقلا نمضتي سيلف  ةكرح سيلو ءداوسم اذه لئاقلا لوق لويس « تابثالاو

 « لاوقالا غيصب كستتن ال انإف «هيوسمت هلاق ىنإاو . تاذ قن ةكرحب | سيل

 كلذكو « تاشإ هنم ضرغلاو « ىفن هيف مالك برف . ابيناعع كسمتن امنإو

 . كلذ سكع

 لئاقلا نإو « تابثإلا هب دارملاف « ىنألا ضرعم ىف ناك نإو « هب لثمت ىذلاو

 هيلع ليلدلاو . ةكرملا فالخ هنأ كاذب ديرب امنإ ؛ ةكرح داوسلا سيل : لاق اذِإ

 سيل و . ةك رحب سيل هنإ : هلوق ديفي, ام ديفي « ةكرلا فالخ وه :لئاقلا لوق نأ

 نكاسب سل رهوجلا اذه : لئاقلا لوق نإف « هب انمصتعا امف كلذ لثم ققحتي

 ىقن ةظفالا تضتقا لف « ىرخأ تاذل تاذلا هذه ةفلاخم تييثت نع ءىني سيلف

 نيب اذهو «هذه فلاخت ىرخأ تاذل ضرعت ربغ نم « رهوجلا تاذ نع ةفص

 «ءلمأتم لكل

 (12نيع ىلإ كلذ انداف « ةفلاخلا لع نكاسب سيل : لئاقلا لوق انلمح ول انأ ىلع

 . هريغ فلاخي امنإو « هشفن ءىثلا فلاختال ذإ « ضارعألا تابثإ ىف انما ع

 0 انالمخإ منيب انردقو « نكاسمو كرحتم : نيرهوج ىف مالكلا انضرف نإو

 كرحتم رهوجلا اذه : انلق اذإ اذه ىنعم) ذإ « (هيتاذ لإ فالخلا عوجر لاحتسا

 ميغ ؛ ب (1)



 « نكاسب سيلو : انلق مث هتاذ ىلإ هانددر اذإ « كرحتم انلوقف « نكاسب سيلو
 ' اعجر واف . كنرحتم فالخ نكاسف . كرحتمب سيل : انلوقل فلاخع ظفللا ىف وه.

 , ةنكاسب تسيل ابيف انلق تلا ىه اهنأل « ابسفن تاذلا تفلا+ تاذلا ىلإ ًاعيمج
 © تاذلا ىلإ ًاعيمج ناعجريو « اذه فالخ اذهو 25 رحتملا ىه اهيف انلق ىتلا هو
 . لطاب اذهو « نكاس ظفلا كرحتم ظفل فلاخي ثيح نم اهسفن تاذلا فلاختو
 « ناكر حتي دقو « ناثكمي دق « 90 (نوكس قنو ةكرح تابثل ىلإ مالا عجرف
 اهب عشب عل هذبف . نوكسلاو ةكرملا ىلإ عج فالتخالا نأ كلذ نم نيمئسيف
 . ضارعألا تابثإ ىف 29 لالقتسالا

 كو ؛هرغركذام كسب ف قاد نع ندرك لئاق لاق نإ

 ؟ ماسجأ ًاضار ,عأ هومردق ىذلا نأ معي

 ردق نف « , ةكرع كرحتم كر ملا نأ تيم اذإ : لوقن نأ كلذ ىف باوجلاف
 ىنلا رهوجلا ردقتأ : هل لاقي كرحتملا تاذ ىلع آدئاز ًارهوج وأ امج ةكرألا
 ؟ كرحتملا زيح ىف هردقت مأ , كرحتملا زحح ريغ زيحب ًاصتخع كبعز ىلع ةكرح وه
 انعبشأ دقو ٠ رخآ رهوج اح بج وب نأ ليحتسيف « هزيحب آدرفنم هردق نإف
 . ةلأسملا ردص ىف مسقلا اذه ىف لوقلا

 ةكرحلا لبف : لاقيف كرحتملا زيح ىف دجوي ةكرح وه رهوجلا نأ معذ نإو
 فلاخو « ىنءملا ثيح نم ضارعالا تابثاب حرص | دقف اهزيحت ىن نإف ؟ ةزيحتم
 (9 بسحب دجوبو «٠ هل زيح ال ىذلا ثداحلا وه اندنع ضرعلاذإ « مسالا ىف

 . ةزيحتم تاذ

 )١( تاذللا : ب أ ,

 حرش هنأ زوجيو « أ[ م ةخسنلا ىف ةراشا هل نكن ملو « نيسوقلا نيام - : ب )١(
 . هلودب يقتسي مالكسلا نأل « مالكل

 .«لالدتسالا» حسألاو « نيتخسنلا ىف اذكه :أ ءب (؟)

 ثيحب ؛ ب (4)

 فز



 2-0 اك م

 2 كرحتملا زيح ثيحب كلذ عم دجوتو 2 ةزي_حتم ةكرحلا نأ مغز نإو

 ديزت انأ ىلع . هب لئاقلا لع اندر قبس دقو ٠ رهاوجلا لخادشب لؤق وهف:
 ٠ نإبجو انم اه

 ىف رهوج لاغدنا نوكي نأ بجو « ًارهوج تناك اذإ ةكرحلا نأ : امهدحأ
 : ةكرملاو كرحتملا رح ىف الخدنم هتردق اذإ رهوجلا كلذ مث . ًارهوجنهوج
 . لوقلا لسلستي مث « رخآ رهوج ىلإ رقتفا

 5 نوكسم وأ ةكرح نع لخت مل ةذيحتم تناك ول ةكرحلا نأ رخآلا هجولاو

 نأ ىلع انكو «لوقعملا نع جورخ كلذ لكو « ةكرلا ةكرح ىف لوقلا كلذكو
 ىهذ نأ انيأد مث « اهتابثإ نم غارفلا دعب ضارعألا ماكحأ نم (0 المج ركذي'
 ّضارعالا صئاصتو ناوكآلا ماك-أ نم لمج ىلع فطعنن مث ؛ ملاعلا ثدحب ةلالد
 . كلذ دعب

 ضارعا ثدح تايثإ ىف لوقلا
 ىف اوفاتخا ةيرهدلا نم ضارعألا تابثاب نيلئاقلا نأ هللا كفو اوبلعا

 مث «ضارعألا ثودح مومظعم هيإإ راص ىذلاف . ابمزاولو ضارعألا ثودح
 .٠ (هيف اوفلتخا نياصاأل ضارعألا ثدحب فارثعالا عم رها وجلا مدق اودقتعا

 ةمبدقلا صاوجلا نأ اومعزو « امل ةيابنال ثداوح تابثإ كإ نو رئاص راصف '
 مضارعالا نع ةيرع تناك رهاوجلا نأ ىلإ نورخآ راصو .ثداوحلل الحم لزت مل
 . لازي ال امف ضارعألا اهيف تثدح م“

 درلا نألا اندصقمو ؛ ضارعألا .مادسقل لوقلا لإ ةيرهدلا حدب بهذو .

 « ميدقلا مدع ةلاحتس] ابنم :لوصأ ىلع بترتي درلا حاضيإ ىف انضرغو « مهيلع

 ةلج : ب )١(



 هس ؤمإ/ب ل

 , ضرعلاب ضِرعلا مايق ةلاحتسا اهنمو « هسفنب ضرعلا مايق ةلاحتسا أبنمو
 عقي ام ليلدلا 200 لاخ ىف جردن انكلو « ركدلاب اهدرفنس لوصألا هذهو
 . لالدتسالا هب

 نوم اذإ رهوجلا نأ|انيب دق : لوقت نأ ضارعأللا ثدح ىلع ةلالدلا ريرحت ليسو
 وأخي الف ءارهوج انردق اذإف .ابب 22هصصخب ىنعم ىل] رقتفا ؛تابجلا ضعبب صتخا
 « دعصتلاب صاصتخالا اهضعب بجوي « لزآلا ىف هب ةمئاق اناوكأ ردقن نأ امإ
 رهوجلاردقت نأ امإ و ءرخأتلاباهضعبو مدقتل اباهضعب و «لفستل اب ص اصتخالا اهضعب و
 أرطي م * هلزآلا هب ةمئاق ناوكاألا ضعب ردقن نأ امإو : ناوكأللا هذه نعايل ا
 . لازي ال ايف ضعبلا هيلع

 : هجوأ نم الا كلذ ناك ل زآلا ىف رهوجلاب تماق نا وكألا نإ : اولاق نإف

 «ىماتال لدبل لع اهداحآ ىف رهوجلا ريدقت زوجي ىلا تابجلا نأ : امدحأ
 .رهوجلاب ةمئاق ةيهانتم ريغ ناوكأ تابثإ مزليف

 ةلدج ىضتتقت نأ امإ : اهرمأ لم مل ؛« ناوكألا تتبثث ول : لوقن اننأ ىلع
 . ضعب نود هنكح ضعبلا ىضتقي 0و ءابماكحأ ن نم ًانيش ىضتقتالوأ ءابماكدأ
 ةلاجلا ىف تابمن دحاولا رهوجلا-صاصتخا هيف نإف ؛ ًاعيمج اهماكحأ توبث لطبيو
 ناوكألا بجوت ال نأ ًاضيأ لطبيو . ةرورض هنالطب مولعم كلذو « ةدحا 1
 نع كرحتملا رهوجلا ورع ىضغثقي كلذ نأ اههدحأ : نيهجوا ابماكدأ نم ايش
 3 رحتمال و «ةق.رفمالو ةعمتججال رهاوجلا تييثت كلذ نمضتيو « ةبجب س اصتخا

 . ةرورض دساف كلذو ؛ ةنك اسم الو

 زاجل ؛ ًابماكحأل ةبجوم ريغ مدقلا ىف تتبث وا ناوكآلا نأ ىناثلا هجولاو

 سمخم : ب (9) لاح ؛ ب )١(
 و: ب (9)
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 « ضءب نم كاذب لوأ تاقوألا شعوب سول ذِإ « كلزذك لاري ال امف امر دقت

 سفتلا تافصو « هسفنل هبجوي امبإ اح بجوي ام نأ : هيف لوقلا قيقحتو
 نكي ملو «لاري ال ايف باجيإلا مح نوكلل تيثث ولو ٠ ًايئاذو آدهاش فلتحت ال
 نأ دعب باحيإل « نوكلا صصخم ىنعم تايثإ كلذ ىضتقال ؛لزإلا ىف هل 20 كلذ
 : نالطبلا نم نابجو هيفو « فصولا اذه نكي مل

 .هب ماق ىنممل نكي مل « فصو نوكل تبثي ملذإ « ىنعملاب ىنعملا مايق : اههدحأ
 . هبف لوقلا لسلستيو « ناوكأللا ىف مالكلاك هب مئاقلا ىنعملا كلذ ىف مالكلا مث

 | رهوجلا تايثإ زاجل صصخ ريغ نم باميإلا مي نوكلا صاصتخ] نأك ولو
 لصاللا اذه ىف ضوخن امن] و . ضارعألا قي هيفو « صصخم ريغ نم ةهجب اصتخم
 ردق ولو . رهوجلاب ةمئاق ناوكألا تردق ول اذهف . ضارعألا توبث ملست عم
 , ناوكألا نع رهوجلا ىرع ول ذإ ؛ الا كلذ ناك لزآلا ىف ابنم ًايرع رهوجلا
 حضوتسو ٠ نيدعايتم الو « نيثبالتم نارهوجل | ناك الو « ةه< صةخاامل
 عم س كلذ نم مزايو . ةعبرألا لوصآلا نم تلاثلا لصألا ىف كلذ ىف لوقلا
 «لازءالامف رهاوجلاب تماق اذإ ناوكآلانإف « ضا رعألاثدح ب هميلست ريق
 « ها وجلاب ةمئاق تثدح اهنإ لاقي نأ اما : ابيف لوقلا ولخي الف ء اهب ةمئاق نكت ملدا.
 نم ناهجو هيفو . رهاوجلا ىلإ تاقتناف « امسفنأب ةمئاق تناك اهنإ لاقي نأ املك
 امهنالطب ىلإ ريشتسو . هلاقتنا : ىقاثلاو . هسفنب ضرعلا مايق : ايهدحأ : داسفلا
 . ةلالداا ريرحت دعلا

 أميف ابضعب أرطو «لزألا ٌْى رهوجلاب ماظناوكألا شعب نإ : مصخلا لاق نإف

 لبق ضرعلا ريبقت لاحتسا ثيح نم ؟ثداح ءىراطلا نوكيي نأ مزلف « لاذيال
 ًامئاق ناك ىذلا مدعيف ؛ ءىراطلا ثدح تبث اذإ مث . هيلإ هلاقتنإ مث « رهوجلا
 ©2نادضلا عامتجا ذوحيالو « نيدض نينوك ىف مالكلا ضرفن افإف « لبق رهوخلاب

 نيدضلا ؛ ب (؟) كاذ :ب )١(



 موس

 « همدعل هليق ام ثدح تبلو « ءىراطلا ثدح تبث دقق « ةرورض دحاولا لحنا ىف

 . همدع لاحتسال « ًامدق ناك ول ذإ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ابنع ىصقتنو اهدرون « ةلئسأ ةلالدلا هذه ىلعو

 رهوجلل بجوي دحاولا .نوكلا نأ معزي نم ىلع نوركنت مب : لئاق لاق نِإف
 ؟ دحاو وهو تاقوأللا لدبت ىلع تابجلاب ساصتخالا نم ًابورض

 ةفلتخلا ماكحالا هذه بجوأ ول دحاولا نوكلا نال كلذو «لطاب اذه :انلق
 هتلاحتسا مولعملا داضتلا ىلإ ىدؤيف اعيمج هيف اهردقن نأ امإ : اهيف لوقلا لخي مل
 هنإف . اليحتسم كلذ ناك« تاقوآلا ىم ىلع ماك>آلا هذه ىضتقا نإو « ةرورض

 . ضعبل هتاضتقا نم ىلوأ تاقوآلا ضعب ىف اهضعبل هؤاضتقا سيل

 هيضتقي نأ امإ : واخي سيلف « اصاخ كح ىضتتقا اذإ هنأ :هيف لوقلا |صيخلتو
 مادام ساخلا مدلا كلذ مادل هسفنل هاضتقأ وف ٠ هلع دئاز ىنءمل وأ  هسفنل
 .ىف ةبلطلا مث . ضرعلاب ضرعلا مايق ىلإ كلذ ىضفأ دئاز ىنعمل هاضتقا ولو « هسفن
 « تقو ىف ًاصوصخ كح نوكلا باحيإ ناك ولو . لوألا ىف ىهك ىناثلا ضرعلا
 اهريذب هصاس تخا زاوج عم ةهجب رهوج صاصتخا زال ء دض هباجبإ زاوج عم
 .دودرموهف اهاصأ تابثإ ىف حدقب ضارعألا ليصفت ىف لوق لكو . ىتعم ريغ نم

 محلا نإف ىنعم مصخلا هلاق ام نكي مل « لاوحألا ©0انيفنأ اذإ انأ اوملعا مث
 نوكو « هيلع © ريغ ًالاع لاعلا نوكو « بجوملا ريغ لالا ىفن ىلع بجوملا
 مح ىف نيته ناصاصتخالا ناك اذإاف ؛ هصاصتخا 60ريغ ةهمم ًاصتخع نئاكلا
 ًاصصخم هتيبثت ىفف « نافلتخم اهو ءامهصاصتخا 649 ريغ امهصصخع ناك «نيداضتملا

 نيع .ب(؟) انيفن : ب )١(

 نيم : ب (4) نيع . ب (؟)
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 ىفن ىلع سنجلا بالقناو , هسنج بالقتا ء ىرخأ ةهجب صصخع هتيبثت مث ؛ ةهجي
 . هور.دتف رارمألا نم الهو ؛ هيالطب رهظي لاحلا

 لاؤس

 [ دحاو لحمي نوكسلاو ةكرملا مايق ةلاحتسا ىف]

 نيدض لكو نوكسلاو ةكرملا نأ معزي نم ىلع نوركنت مب : لئاق لاق نإف
 ةكرملا مح تبث « ةكرلا تربظو « نوكسلا نك اذإ نكلو « لحملاب نامئاق
 طقسيو « هك تبث ؛ نوكسلارهظو « ةكرحلا تن5 نإو « نوكسلا مح طقسو
 ؟ ةكرحلا كح

 راسنلا الإ عمن وكلا نم لقعي سيل هنأ :اهدحأ : هجوأ نم لطاب اذه : انلق
 لوقعمريغوهف ؛كلذ نوكلاب متيْنع نإف « ©2)ةرئاسلا ما رجاآلاب ىطغتلاو رجاوملاب
 ررقتل نطابلاو رهاظلا ىلإ درفلا رهوجلا مسقني سيل ذإ « دحاولا ره وسجلا ىف
 . هيف لاخدنالا

 ىلع مالكلا نإف . هانعم حاضيإ هيلعف « هانلق ام ريغ نوكلاب مصخلا دادأ نإو
 درلاب هيلع ملكتن ©0ال لوهجلا لوقلاو « اهب ةطاحإلاو اهمهف ىلع جرختي بماذملا
 , انكاس اكرحشم ءىثلا نوك ةلاحتسإ ًاعطق معن اك : لوقن مث . لويقلاب الو

 كلذ ©ةدضتعيو . دحاولا لحنا ىف لاوزلاو ثبللا عاتتجا | ةلاحتسإ معن كلذكف بد
 .نوكسلا ©" ريغانكاسنكاسلانوكو ؛ةكرلا69ريغ ك رحتلانأ نم هحاضيإ انمدقامب
 . هب نيتمئاق نوكسلاو ةكرحلا نوك لاحتسا ؛ ًانكاس ًاكرحتم هنوك لاحتسا اذإف

 ملف « نا وكلا ىلع ةدئاز الاوحأ ناوكألا نيملكتملا نم ةمذرش تبثأ نإو

 واو -:ب )١(  الوة:ب(؟) ةرئاسلا : ب )١(
 نبيع : ب (0) نيع : ب (4)



 سس اأؤ١ -

 ىثو « ضارعألا نايعأ ابماك-أ لب « الاوحأ حناورلاو موعطلاو ناولآلا اوتبشي
 . هومهفاذ ءضارعألا داضت اهداضت

 ةكرحلا نيع ىلإ ناعجرب نأ اما ©20ناولخيال روبظلاو نوكلا : لوقت انأ ىلع

 ةكرملا مح فلتخيال نأ ىغبذيف « كلذك كلذ ناك نإف « ةدايز ريغ نم نوكسلاو
 نوكلا ناك نإو . مح ءافتناو كح تابثإ ىنتقي ىنعم دزي ملذإ « نوكسلاو

 ضرعلاب ضرعلا مايق هنم مزايف « نوكسلاو ةكرملا ىلع نيدئاز نيينعم روبظلاو
 نكي ام ذإ « انماىم ىلإ مالكلا داقني كلذ ملسآ ريدقت عم مث. ليحتسم وهو

 . ايهدحأ نع ولخي ال «ربظيو

 نيثداح اناك نإف . نيمدق وأ نيثداح انوكي نأ امإ روبظلاو نوكلا ولخ ال م

 ىلع ثداح « ثداوخلا نع واخي ال ام نإف « نوكسلاو ةكرملا ثدح هنم مزايق

 ؛« روبظو نوك امبنم مزابف نيميدق روبظأاو نوكلا ناك نإو . هحضونس ام

 . لوقلا هيف لساسنيو « هبجو ىلع ةلالدلا مسقت دوعيو

 لاؤس

 «ابسفنأب ةمئاق تناك ناوكألا نأ معزي نم ىلع نوركنت مب : لئاق لاق نإف

 ؟ ضعي ىلإ رهاوجلا ضعءب نم لوتلت تناك وأ 2 صمهاوجلا لإ 63 كتلوحت م“

 نأ اههدحأ : نالطاب امهالك نيرمأ دحأ هنم مزلل « ضرعلا ٌلقتنا ول : انلق

 ءرهوجلا لاقتنا ىف لوقلاك هثبلو هلاقتنا ىف لوقلا مث « هب مئاق لاقتناب لقتني

 نع واخي ال ثيللاو لاقتنالا لقب ام لك ذإ « لاقتنالا لاقتنا ىف لوقلا لسلستيو

 «لاقتنا الب رهوجلا لقتني نأ زاج « لاقتنا الب ضرعلا لقتنا نإو . امهدحأ

 تاواحم : ب (؟) ولخيال :10)
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 ىوطنا' دقو . ©0كاذ ذإ ةلالدلا ترمتساف « ضارعألا ىفث ىلإ ببست هيفو

 5 « عمللا حرش ه ىف هائلق ام مظعم ىلع هنع هللا ىضر ىضاقلا مالك هاب

 3 ميدقلا مدعل الإ « مممدق ىذلا لوصالا مظعم تابثإل مط رعت دق : ليق نإف

 . ضرعلاب ضرعلا مايقو
 ٠ هللا ءاش نإ دعب امبيف لوقلا عبشتس : انلق

 [ ةرعاشآلا دنع ضارعألا ]

 انأ اهنم : .هجوأ نم ةلزتعملا لوصأ ىلع مقتسي ال هاندهم ىذلا لصآلا اذه

 8 ةلزكعملا بهذم ىلع الصأ ققحتي ال ثودحلا نأ مودعملا ةلأسم ىف انحضوأ

 . ضارعالا ثودح لوقلا نع موعنم هقيقحت ىفو « هيف لوقلا انطسبو

 تابثإ ريغنم تاذلا اماكحأ ترثأ هنأءلصألا اذه تابثإ نم مثاهابأ عدم امو
 دعبل مل اذإف « ةذتلم « ةملآ « ةكردم « ةزجاع ؛ ةنكاس تاذلا نوك وحن« 2 ىغتقم

 ناوكالا نإ :لوقي نم ىلع ركني مف« ضتقم تابثإ ريغ نم تاذلا ماكحأ توب

 جايتحا ريغ نم لازبال ايف ة ةبجوم ريت م * « ابماك>آل ةيجومريغ لزآلا قعناك

 ريغ نم ضارعأالا لقتنت نأ لصألا اذه 7 ناو<نأ همرا, كلذكو . ضتقم لإ
 . اب ناوكالا مايق ريغ نم ناوكالا ماكحأ امل تبثتو « اهب مئاق لاقتنإ

 « البج نوكي داقتعالا : اولاق مهنأ ضارعالا ثودحب لوقلا نم مهعنمي امبو

 اهنوك اهل بجوي مث ءالوأ ةامأج اهتوك تاذلل بجويو « الع هنيعب باقني مث
 « لاح ىف يح بجوأ دقو « ةدحاو تاذلاو « دحاو دوجولاو . ايناث © ةملاع

 لوقيو « ناوكالا ىف كلذ لثم مهمزأب نم ىلع نوركشي مف . لاح ىف هبجوي و
 . هنع مهل صيحم ال اذهو ؟ ضعي نود لاوحالا ضعب ىف اماكحأ بجوت اهن]

 الاع : ب (؟) اذإ )١(1:



 اذإ ةكرحلا نأ ىلع هيف لوعملا نأ « لصألا اذه تابثإ نيبو مهنيب لوحي امو
 ىنعم الو « همدع ىلع لدي هؤافتناو « نوكسلا تليف « نوكس هيف ناك ل ادع تماق

 دقو « مدنع نوك ضرع ءىث وه « هئافتن :اب ايكح ىذلا نإف . ملوصأ لع مدخلا

 م مدنع مدعلا ققحتي ملف « ًائيش هنوك ىلع ديزي ال هثودح نأ انحضوأ

 اويثأ مهنإف « هليعل نوكلا نع رييعأ هبل] اوراسص ىذلاو : ذاتسالا لاق

 0/4 . ءاضتقاو ًاباجي] هل اوتبثي ملو « لوألا | نوكلا فاصوأ قئاقح

 مث « رودقملا نم نكسقلا ىضتقت ةردقلا : اولاق مهنأ هولاق امع مدص امو

 تافئلا لع ردأق طوبرملا ديقملا ذِإ 2 ةردقلا فاني الو « نكشلا قاني ام تبشإ

 لق م « نكشلا نمضتت ةردقلا : لاقي نأ دعبب مل نإ . هنم نكمتم ريغ مدنع

 . هكح بجوم ريغ نوكلا تثب نأ دعبتسي ال نأ ©20ىغينيف « هيضتقت الو تبثت
 ىلع دداق انم دحاولا نإ ملوق اهنم . ردقلا ىف محل لئاسم مههزات هجولا اذه ىلعو
 3 دحاو عيملا ىف مازلإلا ليسو . عناوم كلذ نم هعنمت نكلو ؛« ءايسلا ف قرلا

 رموجلاب موقي م 2 مدعلا ةسفلل ملا ضرع تابثإ لإ مثرييصم ًاضيأ مدصي امو

 نإ مهوق ةيرهدلا اوغوسيي نأ كاذ ىلع مبمزليو . لاقتنا ريغ نم دوجولا ىف

 . لاقتنا ريغ نم اهب تماق مث « لاحمب ةمئاق نكت مأ ناوكالا

 : لوصأ ةمثالث ىلإ دنتست اهاتمدق ىلا ةلالدلا نأ اويلعاو

 . مدقلا مدع ةلاحتسا تاثإ : اهدحأ

 ضرعلاب ضرعلا مايق ةلاحتسا : ىناثلاو

 ٠١ . هسفنب ضرعلا مايق ةلاحتسا تايثإ : ثلاثلاو

 بهاذم لوصأ ىلع مقتست ال اهنأ نيبن مث «لوصآلا هذه ىف اكن ركذتسو

 . ةدسافلا مهتادقتعم ىلع اوقب ام « ةلزتعملا

 ءىثيف : ب )١(
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 لصف

 مدقلا هل «>تبثث ام نأ ىلع اؤقفتا بابلألا بابرأ نأ هللا 203 مصع اويلعا
 خود ال نكلو 2 ميدقلا مدع زو نم ءالقعلا 2 سو . مدعلا هيلع لاحتما

 . قافتالاب تايلقعلا ىف لالدتسالا

 0 م.دقلا مدع ةلاحتسا لع ليلدلا اف : لئاق لاق ولو

 زيوت بجول ميدقلا مدع ول : لاف ةقي رطب نيملكتملا ضعب كسمت دق : انلق
 حضوتس ام ىلع « هتداعإ تغاس « همدع غاسو ؛ هدوجو ققحت ام ذإ ؛ هتداعإ
 وهو « ًاثداح نوكيف « هدوع زكو#ت اذإو . هللا ءاش نإ ةداعإلا باب ىف كلذ
 « نيتضقانتم نيتفص عامتجا هنم مزليف « ًاثداح نكي مل ىذلا مردقلا «)نيع هنيعب
 . ابيفنو ةيلوآلا تايثإو ؛ مدقلاو ثودحلا

 وهو « هب ةردقلا تقلعت ديعأ اذإ : ليقو | رخآآ ضرعم ىف كلذ ددوأ امبدو
 هف اذهو . فانتم كلذو « هب ةردسقلا قلعت ليحتسي ىذلا مدقلا ©نيع
 رارمثسا, فصتاو ؛ ًاروهد ماد ىذلا ثداحلا : لوي نأ لئاقل نإف « ىدنع رظن
 « هدوجو رمتسأ ام ريغهئيعب وهو « نوكلاحتتفم وهف « ديعأ مل مدع اذإ « دوجولا

 قابلا نإف « ةردقلا قلعت لع لوعم الف كلذكو . ًآيقاب اثداح نوكيب نأ ىغبذيف
 مل مث . ميدقلا ف كلذ ليحتسي ام « ارودقم نوكي نأ ليحتسي هدوجو رمتسملا
 . قابلا نيع داعملا نك نإ و « همدع دعب قابلا ةداعإ عشتمي

 لوأ الىذإادوجوملا : لوقن نأ مدقلا مدعةلاحتسا تابثإ ىف لوعملاهيلعىنلاو

 ريغ:ب (؟)  تبثي: ب (90) ممصعأ : ب (1)
 ريغ : ب (4)
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 ؛تاثوآلا ضءب ف اجاو همدع ردقب نأ امإ : 2"2لخم : همدع ر"دق ول « هدوجول

 ناك 2 ًايجاو مدعلا ردق نإف : دوجولا رارمتسمأ زيوت عم از اج همدع نالقب وأ

 رارمساةلاحتسما لإ مج ل مدعلاب وجوب لوقلا لوصحم نإف . ةرورذ الاع كلذ

 نأ ليحتسي هدوجوا لوأ ال ىذلا دوجوملا : لوقي لئاقلا اذه نأكو . دوجولا

 هأ دوجولا توبث عم هيف هدوجو ريدقت زوج الو 2 نيعملا تقولا اذه ىف قس

 مولعماذهو ِ تاليحتسملاو تارئاجلا ىف اهريثأت مدعوتاقوألا لام عمو ؛ أدأ

 . ةرورضط هنالطب

 دوجولا رارمتسأ زوجت عمز وجم مدعلا نأ ليلدلاب بااطملا مصخلا مز نإو

 ءضئقمل تبثي نأ امإ : لم مل « مدعلا تبث ولف , «2نازئاجلا لباقت اذإ : لوقتف

 نأامإ : هل ىغتقملا كلذ لخ مل « ضتقمل 03تيث نإف . ضتقم ريغ نم تبثي وأ

 4 هئاقي نالطي كلذ نوكي نأ امإو 14 هيفا نمضاب ميدقلا دوجول كليض ءورطن وكي

 كلذ نوكي نأ امإو « هدوجو طئارش نم طرش نالطب كلذ نوكي نأ امإو

 ناو اذإ هنأ ابنم : هجوأ نم دض ءورطل مدعلا راقب نأ لطابو . مدعم مادعإل

 نيب ققحتي امن] داضتلا ذإ « هيف ةداضملا ققحتت الف « هسفنب ملا ميدق ىف مالكلا

 نإ داضفلا انركذ كسستع هةحبط ودم ام ىلع دحاو لومي امهمايق راش ١ نيسعم

 , هللا ءاش

 لوقلا لخي مل 3 ميدقلا مدع ىف ارثؤم ًادض انردق ول انإ هانلق ام ررش ىذلاو

 م ء دضلا دجوب وأ « هدض دجوي مث ميدقلا مدعب لوقت نأ امإ « كلذ دعب

 مدعلاقةحتي دق ذإ « مدعلا ىف دضلا ءورطل رثأ الف « الوأم<دقلا مدعب انلق نإف

 الف « تقوؤف هدضو ميدل عمّدجأ كقق ( الوأ دضا| دوجو ردق نإو . دضلا لبق

 . ادع أاصق نيتق و ف امبعاتتجا عدتمل

 تبشي: ب ()  تارئالا: ب )١( راي:16001)



 باو

 ٠ الاع كلذ ناك « ءاقبلا عاطقنال هانردق ولو . دضل مدعلا انردق ولاذهف ,
 قابلا ماع حم لييسك همدع عنو لييسو ؛ ميلق ميدقلا ءاقب نإف .

 نم الطاب كاذ ناك « دوجولا اتئارش نم طرش ءافثنال مدعلا انردق ولو

 وأ ًاثداح نوكي نأ امإ ولذ ال ردقملا طرشلا كاذ (20ناك نإ اهدحأ : هجوأ

 , الام نأك « ًاداح هانردق نإو . همدع ليحتسيف « ًامدق هانردق ناف . ًامدق

 ناب دقف « هطرش لبقصدقلا دوجو ققحت اذإف . ميدقلا دوجوب قوبسم ثداحلا ذإ

 ورع زاج نإو « هطرش نع ىرعي ال طورشملا ذإ « هدوجو ىف هل طرش ال نأ

 . . طورشملا نع طرشلا

 قثلاو 2« ضع قب مدعلانإف . الاعكاذ نام «مادعإب مدعي دل نإ : لئاقلاقنإف

 رداقلا ردق : لئاقلالوةنيب قرفال ذإ ًارودقم نوكيال ضحلا. هومهفاف « قلعتمب سيل

 نأ لبق مددقلا نأ هيف لوقلا حاضيإو . ءىث ىلع ردقي مل : هلوقنيبو « ءىث اللع
 « همدعو هذوجو تلاح ىف مالكلا انضرف اذإف . هب ةردقلا قاعتت مل « همدع ردق

 ىفذلاو . قامرم ريد قاعتت ال ةردقلاف « قتنا اذإف ؛ رودقم ريغ هدوجو ٌْى رهو

 . ىلاعت هللأ ءاش نإ ءانفلاو ءاقبلا باب ىقلوقلا طسلسو .هومهفأف و م سيل

 « شضتقم ريغ نم مدعلا تبثو ؛ نازئاج دوجولاو مدعلا نأ مصخلا معز وأو
 ًايلزأ | دجو ىذلا نإف . ةبدبلاو ةرورضال ادحج و لوقعملا نع اجورخ كاذ ناك

 رثانم نود صوصخم تِقو ىف همدع ردسي مث 5 تقو لك ىف مدعلا زئاج ناكو

 كلذ نكي مل مث « تابثالاو ىننلا ىف تاقوثال ريثأت ال نأب عطقلا عم « تاقوألا

 ةلالدلا ىه هذبف . ةبءدب لطاب اذبف ءدصاق دصقل الو طرش نالطبل الو ضتقمل

 ١  لوعملا اهيلع ىتل

 ىتلا ةلالدلا هذه نم ©(0ةبضتقم ةزيجو ةلالد هنع هللا ىضر انخيش ركذ دقو

 ةيضتقم :ب (؟) ناك - :ب )١(
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 ىناقم أل ام لكو « ًاقافو هل ىضتقم ال ميدقلا دوجو : لاق هنأ كلذو « اماتطسب
 ناك ول ذإ « دوجولا بوجوميدقلا تبث اذإو ٠ بجاو ويق_ تباث وهو هل

 نودتقوب صصختي ال دوجولا بوجو مث . صصخىل] رقتفال « دوجولا صاخ
 . ©)اهدضعيو ةقياسلا ةلالدلا ىلإ دنئسي اذهو ء تقو

 ةلزتعملا دعاوق ىلع مقتسم ريغ لصألا اذه نأ # هللا ؟دشرأ  اوباءاو

 دضلاب مادعإلاب لوقلاو . دض ريدقت ةلاحتسا ةلالدلاناكرأ نمنأ ابنم : هجوأ نم
 كلذكو ؛ ضايبلا ءورطب مدعي داوسلا نأ ىلع !وقفتا مهنإف « ةلزتعملا بهذم نم

 . نيدض لك ىفلوقلا

 ةلدتعملا دسفأ دقو ؛ لحم ا ىف عاتجا ريغ نم داضتلا عنم ةلالدلا ناكرأ نمو

 ىف 20نيتدوجوملا ةهاركلاوةدادإلان يب داضتلاةيضق اوتبثأ تح مهسفنأ ىلع كلذ

 مقتسي سالو ٠ ل ريغ ىف ناك نإو 1 رهاوجلا داضي ءانفلا كلذكو . لح ريغ

 نم ريثك ةداعإ مهنم مك ؛ همدع دعب ميدقلا ةداعإب كسقلا مهوصأ لع ًاضيأ

 (0هركذن مل ىذلاو ب مدئاقعىلع لصالا اذه بارطضانابتسا دقف . تادوجوملا

 .هانركذ ام رثكأ مهتاضقانم نم

 اذهف ؛ هللا ءاش نإ اهيف مهتاضقانمانحضوأ « ةيمالسإلا لئاسملاف انلغوت اذإو

 . ةثالثلا لوصفلا دحأ

 لصف

 ضرعلاب ضرعلا مايق ةلاحتسا تابثإ ىف
 * لإ ضارعألا ثدح تايثإ ىف ممالك نم ًاريثك متدنسأ دق : لئاق لاق نإف

 م8 ؟هيذوجم ىلع نوركنت مو ؟ كلذ ىلع مكايلد اف | ضرغلاب موقي ال ضرعلا نأ

 ركذ : ب ١) نيدوحوملا : بوأ قفز اهدصقيو : ب )١(



 سس وؤم

 نأ اج ءهب ماقلا]لءلاب اناعن وكيلهب موقي نأز اجول لعلا نأ كلذ عليلدلا : انلق
 واخي اللبجلاو ىلعلا لقي امو « ىناثلا مايق لبسك امهدحأ مايق ليهس ذإ .لبج هب موقي
 رهاوجلاىرعت ةلاحتسا انركذ دنع « ثااثلا لصألا ىف هحضونمم ام ىلع اههدحأ نع
 نأ ىغبنيف « لوالا معلا ىف مالكلاك ملعلاب مئاقلا للعلا ىف مالكلا مث . ضارعألا نع
 . امل ةياهن ال ثداوح تابثإ لإ ىدؤيو لوقلاللاستي مث ء دض وأ لع نع واخي ال
 ٠ ضرعلاب ضرعلا مايق عذم ىف ةمئآلا هياع لوع ام اذبهف

 ضارع الل لراقلا نأ معالو (1)شقانم شقاني نأ الإ نعطم ةلالدلا ىق سلو

 . هللا ءاش نإ كلذ تبثنسو « ابنع اواخي نأ زوحي

 دنع نوكلا : لاق نأ ةصاخ ناوكاألا ىف هنع هللا ىضر ىضاقلا هب كدسمت امو
 ناوكألازيمتت ةفصلا هذبو « ةبجو زيحب نئاكلا صيصخت بجوي ىذلا وه نيققح ا
 دوجوم قح ىف ةبجلاب صاصتخالا ققحتي امنإو « ضارعألا سس انجأ نم اهادع انع
 لقعي ال «زيملا لغشي مرج هل سيلو 5 زيحتي ال ىذلا دوجوملاو . زيا لغشإا

 م 5 ةبجلاب صاصتخالا ضرعلا ق روصتن م اذاف ٠ تايجلا نم ةبحي هصاصتخا

 كلذى غال صيصخت ءاضتقا ريغ نم نوك ه ماق ول اذإ هب نوكلا مايق روصتي

 . هسلج نع هجورخو هسفن بالقنا لإ

 « ةكرح نوكت نأ امإ : واخت ال ناوكالا نأ اليصفت هانلق ام ققحي ىذلاو
 امنإو « رخآآ غيرفتو ناكم لغش دكرجلاو . ًاقارتفا وأ « ًاعاتجا وأ : ًانوكس وأ
 ردقتب امنإو « امهسامتو نيتاذلا رواحت عامتجالاو . مارجآلا ىف كلذ ققحتي
 . لخادت ريغ نمهريغد> ىلإ هدحىبتني ال « هلمرج ال ام ذإ ؛ ًاضي أن يمر ج ىف كلذ
 مف كلذ ققحتي الو « ريح امهنيب سيل نيزيهل ناتلغاشلا ناتاذلا امه : نارواجتملاو
 نابتساف « ةبمي صاصتخا نوكسلاو | قادتفالا ىف لوقلا كلذكو . هل لفشال
 . اليصفتو ةلمج ضارعألاب ناوكألا مايق ةلاحتسا كلذب

 )١( ءشتانتم شقانتآية ب ,



 سس 144

 ضرغ ماق ول : لاقف هنع هللا ىضر انخيش هب كرمت ام ةلأسملا فدمعلا نمو

 ء هسفنب ًامئاق نوكي نأ امإ : نيرمأ نم الع ردق ىذلا ضرعلا لخي مل ضرعب

 . رهوجلاب مئاق وهو هب ىتاثلا ضرعلا ماق مث ؛ رهوجلاب ًامئاق نوكي نأ امإو

 ىذلاب ماق ىناثلا ضرعلاو « رهوجلاب مءاق الح ردق ىذلا ضرعلا نإ : ليق نإف

 ضرعلا مايقل ىنعم ال هنإف . اهل لوصح ال ةرابع ىلإ فالخلا لآ ؛ رهوجلاب ماق

 ثيحن دجو اذإ ىتاثلا ضرعلاو . رهوجلا دوجو ثيح دجو» نأ الإ رهوجلاب

 امهنملوألا نإف . ةلاحم ال رهوجلا دوجوث رح دجو دقف « لوألا ضرعلا دوجو

 . رهوجلا ثيحب دجو دقف « لوألا ثيحب ىاثلا دجوو « رهوجلا ثيح دجو

 ثيحب دجو امبنم دحاو لك نأ ثيح نم « لوآلاو ىناثلا ضرعلا نيب قرف الو

 ضرع لك ًاذإ ماق دف « مايقلا نعم ىهو « ابيف ناتوافتي ال ةفص هذهو . رهوجلا

 . لوصحم « ضرعلاب ضرعلا ماق « لئاقلا لوق 27 تحت قبب لو ء رهوجلاب

 آم  رهوجلاب مايقلا مح ىف ناك اذإ ىناثلا ضرعلا نأ هانلق ام حضوي امو

 . نيدوجومب دحاو مايق هنممزال « رهوبجلاب همايق عم ضرعلاب ماق ولف هانردق

 ضرع مايق زيوت هنم مزارو . !دعاصف ةثالثلا ف زاج « نينثا ىف كلذ ناج ولو

 السحب ركلق ىذلا ضرعلا نأ مصخلا معز ول اذبف . ملاعلا رهاوج ةلم<ي دحاو

 . رهوجلاب مئاق

 . هب معي نأ ملعلا ةفص نم نإف « الاح كلذ ناك « همفنب مئاق هنأ معذ نإو

 « ًالعنكي مل هب ماعي ل نإف هب .معيالوأ . هب لعب نأ امإ : هسفنب مئاقلا لعلاولخم الو

 لعيالو ملعهنأب ()مولعم دوج وم فص و زاج ولو . مواعلاس انجأ نع ًاجراغناكو

 معياللع ذاج ولو . ام ملعي مل نإو مولع اهئأب تادوجوملا ةلمج فصو زاج ءهب

 . هحرش نع هحوضوب نغم حضاو اذهو . ملعب سيل امب ©2لءي نأ زاج ء هب

 ملعي نأ.ناج هب س ه0 ب(8) مولععم س:با(©؟) ثم :ب (0)



 م4

 ال الوادم

 ؟ هي ملاعلا نق : هل ليق . هب للي هسفنب مئاقلا معلا نأ مصخلا معذ نإد

 مئاقلا علل صاصتخا ال ذإ . الاع كلذ ناك « رهوج هب ملاعلا نأ معز نإف
 .اهرئاسل هئاضتقإ نم ىلوأ اهغءبب محلا هؤاضتقا سيلو « رهاوجلا شءبب هسفنب
 انحضوأ انإف . ضارعالا دحج ىلإ كلذ ىضفأ«لعلا سفن ©02)علاب ملاعلا ناك اذإو
 « هسفنل املاء انتبثأ ولف .تاذلا ىلع دئاز ملعو تاذ ملاعلا نأ ةعطاقلا ةلدآلا [ ب !
 توشل عرف « هسفن ضرعلا مايق ىف مالعلاو ء ةلمج ضار مالا ىفن ىلإ كلذ ىدأ

 ميقتستال ةلالدلا هذهو . الطاب ناك, ؛ هلصأ عفد اذإ 3 رف لكو . ضرعلا لصأ
 ةهاركو ةدارإ برلا اتيثا هنباو *قابجلا نأ اهنم : هجوأ نم ةلزتعملا لوصأ ىلع
 ىف كلذ ريوجت مرا ءاهسفنب ةدارإلا مايق ناج اذإف « لحمي ال امهسفن أب نيتمئاق

 . ضارعألا

 نم مطوصأ ةيضق ىلع ىلاعتو هناحبس ىرايلا ةدادإ نأ : كلذ حضوإ ىذلاو

 ؛هلل ةدارإ هب ىقلعتو «دارع دسعلا ةدارإ تقلعت اذإف « قاخلا ةدارإ سذج
 ؛ موق نع ىلاعت هلل ةثداحلا ةدارإلا تابثإإب نيائاقلا نم قافتاب نالثم ناتدارإلاف
 . ايلع هل انتبثأ ول هللا لعل انيلع ةلثاع بوجوب اوك كلذلو

 زوجو بمب امف (بلئاق بوجو نيلثملا 1 نم: مهل انلق كلذ حضو اذإف

 اآذهو « ًاضيأ لحب ابلثم موقي نأ بجو 2 لحعال ةدادإ تماق اذإف « تافصلا نم

 ململا سا :ب (1)

 ىف املا ىلع وبأ ديعتي #

 (مونزو س مهو ىو مت# سس جو ) ايلا ىلع وأ
 لزمملا ىرصلا < شايجلا نابأ نب ةزمح نب كاخ نب مالس نب باهولا دبع نب دمت

 نم .ابجب نفدو ةيئابجلا ةفئاطلا بسنت هيلإو ناتسزوُ اجي دلو . رسفم لكم ( ىلع و.أ)
 ه ءالبتلا ريس : ىيهذلا مجارو 555 س ٠١ م نيفلؤملا مجعم ٠ نآرقلا ريسفت : هراثآ
 , #0 نيرسفملا تاقيط س ىطورسلاو , 871 : ه نازيلا ناسل : رجح نبا ء 8



 سس وو

 مهنأ كلذو « رخآآ هجو نم مهلوصأ ىلع ةلالدلا هذه مهقتستالو . هنم صاغ ال ام

 امل ةلئام ابسفنأب اق ىهو « مدعلأ ُْف اهفاصوأ صئاصخ لع ضارعالا اوتيثأ

 . هلثام امف اذه تبث « لع ىف ال ضرع توبث زاج اذإف ءدجو

 مايق ةلاحتسإ ةلالدلا ناكرأ نم نأ :مطوصأ ىلع ةلالد'ا بارطضا حضوي امو
 دحاو فيلأت مايق اوزوج م إف . مهل رمتسم ريغ اذهو « نيدوجومب ضرعلا

 ىلا ةلالدلاو . ناركاآلا ءاكسأ انركذ دنع هللا ءاش نإ هحضوتس ام لع نيئرحجب

 ضارعألا لبقيام نأ ىلع اهيق لوعملا|نإف : موصأ ىلع اضيأأ ةميقتسم ريغ هذه ليق

 راص ذإ . هتان لييس اولسو ؛ ميسفنأ ىلع هودسفأ أم اذهو « أبنم واخضال

 زاجأو, ضارعألا نم ناوكألا أدع امإ امنع صهاوجلا ورع زاوج لإ نوير صبلا

 ةفئاط مهنم اف . ناوكألا نع اهيرعت اوعنمو « ناوكألا نع اهوا نويدادغبلا

 ديبمت. كلذ عم مه مقتسي الف « ضارعألا نم ليبق نع رهاوجلا واخ اوزوج الإ

 ىلع(” اهانينب انإف « ممل وصأ ىلع ةميقتشمريغ ناوكالاب ةصصصخلا ةلالد'او . ةلالدإا

 ظ . نيحتي اب صتخع ةبجلاب ساصتخإلا نأ
 صاصتخإلا مح هل تبثيو « هلم ةبحي صتخم ضرعلا نأ ةلرتعملا لصأ نمو

 ؛.تاكاردإلا ىف 2)ررقي اذصهو . ًازيحتم نكي مل نإو رهوجلل تبثي اك «ةبملاب

 . هللا ءاش نإ

 زيد نيتلاح 00 رهاوجلا ارثبتأ مبنأ مطرصأ ى اع كلذ نالطب مطولا ىذلاو

 رمرج دعي نإ « زيحتملا لثم نيحتملا ريغو , ىرخألا ىف ريحت الوايهادحا ىف

 00 . زيحتم ريغ نئاك دعبي مل« زيحتم نيغ

 مع مقزأ :| ولا نأ ضرعلاب ضرعلا مايق ةلاحإ ىف ةمثألا هب كسمت امو

 نركي نأب اههدحأ سلف « زخألا دوجو ثيحب (هنم دحاو لك دجو دقف « لعب

 ءرخآلام وأ سي مئات الاس نوكي نأ امعدحأ سولو « ىتاثلا نم ىلوأ الح

 وجا :ب(9) ررقتل : ب (؟) اهانتيث : ب )١(
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 هسا ال 8# دس

 فصوب رخآلا نع ايهدحأ زيمتي سيلو ؛ قاثلا ثيحب دجو (هنم دحاو لك ذإ
 ضرعأا فال رهوجلا نإف ٠ ضرعلأو رهوجلا ةياثمب كلذ سلو. قيقحتلا ىلع

 تييثت ىف حضاو اذهو . ريغلاب مايقلاو لولا هيلع ليحتسيو « هسفن ةفص ىف

 . هانلق ام

 ملءملع ثحب ملع دجو اذإ : لوقنف مالكلا م 5 نأ ةلالدلا ريرحت لييسو

 (12ًاملاع اهنم دحاو نوكيال نأ امإو « قاثلاب 3 نيبلعلا دحأ نوكي نأ امإ لي
 ىلإ ريصملا ليحتسو 4 'ىلاشلاب ©« لاع أمهتم دحاو لك نوكي نأ امإو 6 نقاثلاب 1

 ىنلاو  ضرعلاب ملعلا مايق زاج ولذإ . ملعلا مايق عم ملاع ديغ امبنم ًادحاو نأ
 [داسفلا حضاو اذهو « رهوجلاب ضرعلا مايق ىف كلذ زاج  ملاع ريغ ملعلا هب ماق
 نمهانحضوأ ا انههدحأ لاعلان وكي نأ لطسسو ٠ هيف لوقلا طس نع هحوضوب نغم

 . قاثلا نم وأب كلذ ف ايهدحأ سيل هنأ

 2 ل ةياهن كلذ ناك « ىناثلاب ملاع نيباءلانمدحاو لك نأ ممخلا معز نإو
 . ضقانتلا ةياغ اذهو « هلالحو 'ءىثلا ىف الاح ءىثلا 50 أ هنم مدع
 نم 009 مرداق ول انأ كلذ داسف دري ىذلاو ٠ معلا هب ماق نم ملاعلا نأ تي

 نم دحاو لك نأب لوقلا قالطإ نكي مل « دحاو ملع دوجو ثيحب تماق مولعلا
 نم كلذب ىلوأ امههدحأ سيل ذإ « هاوس امه نيذللا نيبلعلا دحأب ملاع ةثالثلا مولعلا
 .هانمرام تابثإ ىف ةيفاك عمل هذبف . لصح ابمزتايال لبجلا نم ةيابن هذهو ٠ ىاثلا

 نأ ابنم : هوجو نم ةلراعملا لوصأ ىلع ةميقتسم ريغ ىرخألا ةقيرطلاو
 دقو . ىناثلا نم ىلوأب سيل نيسلعلا دحأ نأ نم هانمدق |[ ام ] ىلع اهيف لوعملا
 دوجو اني, ءىراطلا داوسلا نأ اومعز مهنأ : ابنم هجوأب كلذ ةلزاعملا تاطبأ
 ءرخألا نم ىتاثلاةداضمب ىلوأ اههدحأ سيل هنأب اهعطق عم « لحب مءاقلا ضايبلا
 اوزوج مبنأ : ةلالدلا ناكرأ نم هودسفأ يرو ؛ ةداضملاب اههدبحأ صتخا م“

 ملاع : 10 : ملاع : 3(1)



 - وم

 ةلمجلا نم ءزسحي مئاقلا ملعلا نإ : اولاق تيح « للعلا هب مقي مل نمل « للعلا كح توب
 مهيلغ ©2)لظتف ء صاصتخإلا ىلع هلحم هبجويالو « ةلمجا ملعلا يح بجوي

 . هاندبم ام ةياعر

 . لصف

 [ هسفنب ضرعلا مايق ةلاحتسا ىف ]

 ؟ هسفنب ضرعلا مايق ةلاحتسا ىلع ىايلدام : ليق نإف

 هب معي نأ امإ لي ملء هسفنب ماقول هوحنو ملعلا نأ هيلع ليلدلا : )تلق
 قبسام ىلع هسنج بالقنإ كلذ ناك « هب لعب مل نإ . هب ملعيال وأ « هك تبثيو

 . هحاضتإ

 هئادبإ ىلإ دجيالف «هب ملاعلاركذي كلذ دنع بلؤطءهب ملعيفنإ : مصخلا لاق نإو

 نأ كلذو . ضرعلا لبقل هسفنب ماقول ضرعلا نأ كلذ ىلع ليلدلا نمو . اليبس
 « رهاوجلا فاصوأ انربسأ اذإ انإف « هسفنب همابق ىناعمال رهوجلا لوبقل ححصملا

 ,مر الإ ىنعملا|لوبق ايضتقم اهتافص نم ءىثلا نوك حبصي مل « ميسقتلا ىلع اهانضرعو
 موقيام لك ىف هدرط مز « ميسقتلاو ربسلاب كلذ تي اذإ مث .سفنلاب مايقلا ةفص

 . هسفنب همايق لاطبإ ضرعلاب ضرعلا مايق لاطبإ] ىفو « هسفنب

 اوزوجو « سفنلاب مايقال ميدقلا تاذب ثداوحلا مايق اوزوجف : ليق نإف

 . رهوجلاب «0ةميدقلا تافصلا مايق اضيأ كلذك

 مايقلا ةلملا ىلع ىنعملا مايقل ححصملا اناق انإف . انضرغ نع جراخ اذه : انلق

 مدقلا : ب (؟) ائلق : ب (؟) . لطيف:ب )١(



 0 ايون تاكل

 مايق لحتس مل كلذكو ..رخآ هجو نم لاحتسا امنإو « ىنعم ناك. ثيح نم

 ؛ رهوجلا ثودل كلذ لاحتنما لب « ىتعم ناك ثيح نم رهوجلاب ةميدقلا ةفصلا

 رهوجلا ىلإ ا,فوصوم ا نع اهلاقتن] ةلاحتساو « هيلع ةعدقلا ةفصأا دوجو مدقتو

 عم« لصالا اذه تا ى ةلزتعلال عمطم الو. ةلالدلا ترمتماف « هئودح دنع

 . اهتداعإل ىنعمالو « مهتاضقانم نم هانمدق ام

 ثلاثلا لصألا ىف لوقلا

 ىلع لمتشي وهو
 ضارعألا نع رهاوجلا ىرعت ةلاحتسا تاشإ

 نم ولت ال رهاوجلا نأ قملا لهأ بهذم نم نأ هللا مةفو  اوللعا

 مث ءدحاو مسا اهنم ايورض عمجي ام اهنف : مسقنت ضارعالا مث . ضارعالا

 فالتخالاب (37فصوام امأف . فالتضالاب فصويالام ابنمو « ةداضتم ةفاتخم ىه
 نم لسببق لكف « ةحئارلاو « نوكلاو « معطلاو « نوللك ضارعألا مظمف داضتلاو

 نوللا مسا مك . ةداضتم ةفاتخم هو « دحاو مسا ابب ورض لواتني, سانجألا هذه

 ولخ نوجالو . ةرفصلاو ةرخحاو « ضايبلاو داوسلاك ةداضتم تافلتخم ىلع قلطني

 نإف . اعم اهنم نيبرض لمتحي نأ زوجالو « بورضلا هذه نم برض نع رهوجلا
 . نوكلاو حيرلاو معطلا ف لوقلا كلذكو « داضتم ناولآلا نم فلتخلا

 انتبثأ اذإ ءاقبلا وحن كلذو « ةفلتخم دادضأ هيف تشيالامضارعألا ليبق نمو

 ةلاح ىف ناك اذإ رهوجلا نأ هيف لوقلا ريرحتو . هفلاخي دض هل سيلف « ىنعم ءاقبلا

 هنإ : لوقتف « هفلاخي دض هل|سيلو « هنع ولختالف « ايف ءاقبلا ليقي نأ نوحي

 هعبلت لوطي مالك تادارالاو ردقلاو ماعلا دادضأ قو . هدض نع وأ هنع ىلخيال

 . قالا لمأ هيلإ راصام اذهف . هللا ءاش نإ هعضوم ىف ©0هب قفاوئسو

 ' هلوفاوهسو : 1( كصاوي ؛ ب' ( 9
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 ؛لزألا ىف ضارعألا نع ةيرع تناك ةميدقلا رهاوجلا نأ لإ ةيرهدلا بهذو
 *ىملاصلا بهذو .ناوكآلا ريغو اهنم ناوكألا : اهسانجأ عيمج ىف كلذ اومدعو

 «ضارعالا عيمج نع رهاوجلا ىرعت زاوج ىلإ  ةلملا ىلإ نيبستتملا نم

 عنم ىلإ نويرصبلا راصف . كلذ ىف دادغبو ةرصبلا لهأ بهاذم ©37تقرّساو
 ناصو . ضارعألا نم اهادع امع اهورع ريومتو «ناوكاألا نع رهاوجلا ىرعت

 « ناوكألا نع رهاوجلا ىرعت عم ىلإ ب نويدادغبلا مثو  هوعبتمو ىبكلا

 ىلع درلا هبجو حضوت نأ انليسو . ضارعألا نم اهادع امع اهيرعت ريوحجتو

 . نييمالسإلا ىلع فطعتت م ةيرهدلا

 .[ ةيرهدلا ىلع درلا ]

 ناوكألا ىف مهيلع مالكلا ضرعن نأ اهبرقأ : هجوأ نم ةيرهدلا ىلع درلا امأف
 ةعمتج امتبشي نأ امإ : واذال لزآألا ىف رهاوجلا تايثإ ىف انفلاخي نم : لوقتف

 نإف . ةقرتفم الو ةعمتج ال وأ « ةقرتنم ةعمتج وأ « ةدعابتم ةقرتفم وأ ةقصالتم

 نع اولختال اهنأب حرص دقق . نانوك قارتفإلاو عامتجالاذ «.ةقرتفموأ هغمتجب اهتبثأ
 «قارتفالاو عاتجالا تبثأ دقف ًاعم ةقرتفم ةعمتجب ابنأ معز نإو . ناؤكآلا

 مولعم عاتجإلا ىلع نيفصولا تابثإ نأ ىلع . هيف ضقان هنكلو هيغين ام وهو

 ىف نيقرتفم نيكيشلا نوك ةلاحتسا ةفرعم ىلإ رطضي لقاعلا ذإ « ةرورض هنالطب
 . نيعمتج امهنوك لاح

 قش عاتجإلا كلذكو عاتجإلا ىلإ قارفالا نأ : كلذ خمضوي ىذلاو

 تايئاب عامجالا ىن دقف « قارتفالا تبثأو « عاتجإلا تبثأ نف . قارتفالا
 . هطس نع ىنني كلذ حوضوو « هتابثإ و ءىثلا قن نيب عمج هنأكو « قارتفالا

 تبرتقا : 1 )١(

 ةيحلاصلا ةقرف سيئر وهو . ةئحراا نء ىحلاصلا رمع نب حلاص وه : ىحلاصلا *

 , 45 1 ؟ ريثالا نبال بابللا : رظنأ



 هسا[ و1 سف

 : الطاب كلذ ناك « ةقرتفم الو ةعمتجم ريغ لرت ملاهنأ مصخلا معذ نإو
 اهو | « نيرهوج ىف مالكلا انضرف اذإ انإف . لقعلا ةرورض» هنالطب اكردم

 نأ دبالف «ىناثلا ثيح « اههدحأ دوجو زوحجيال « نيزيحل نالغاش نزيحتم
 امضنم ناك نإف . هبل] امضنم نوكي الوأ « هيلا امضنم ىناثلل اقصالم امهدحأ نوكي
 هزيح نع ىئان زيح ىف ناك لب « هل اقصالم نكي مل نإو ء ©) ناعمتجم امهف « هيل]
 . لوقعلا هتادبب مولعم اذهو « ناقرتفم امهف

 كلذ ناك :دحاو رهوج ثيحت صاوج دوجو زوجو مصخلا غاد نإو

 هيلع فطعتنسو « عنقم هيف امب هنالطب انحضوأ دقو « رهاوجلا لخادت ىلإ ًاريصم
 تسل: لئاق لاق نإف . ىلويهلاو رسصنعلاب نيلئاقلا ىلع درلا ليصفت انركذ دنع
 الو ماعلا رهاوج لصتم ريغ هيأ معز مث“ ًادوجوم ىلاعل اعناص مدقتعا
 انتم هودعيتست الف « هعلصو عفاصلا ف 0 كلذ دعس ملنِإف , ©0ابنع لصفنم

 . رهاوجلا ىف

 هانيعدا ايف اثيشت انإف «الوأ رظنلا مح ىف لبقتم ريغ هولاق ىذلا اذهو
 « نيلدتسملا لء هجوت امنإ تاضارثعإلاو حداوقلاو . ةبيدبلا ءاعدإو « ةدورشلاب
 اذإ « ةطسفسلا لهأ ليبسك « همازا] و مصخلا ليبسف . لدتسم ريغ ةبيدبلا ىعدمو
 .تالييختلا بورضو مالحألاب تاسوسحلاو تادهاشملا ىلع اوضرتعأ

 ىلع انبترو ؛ نيزي+ل نيلغاش «9نيزيحتم ىف مالكلا انضرف اذإ : لوقت انأ ىلع
 سصتخي الف هل نيح الامو نيحتم سيل ىلاعتو هناحبس برلاو « انضرغ كلذ
 . لمأتلا دنع (0)مضوأ اذهو « دعب وأ برق ىف ةبجب

 لزآلا ىف رهاوجلا نأ م عز اذإ : اولاق نأ مييلع درلا ىف ةمئآلا هب كمت امو
 « قرتفا ام قرتفأو «عمتجا ام ابنم عمتجا م ةقرتفم الو ةعمتجم نكت مل

 الصفنم : ب (؟) ةرركم :1() ناعممب : ب )١(
 حضاو : ب () نهم ادلم :ب(4)
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 قارتفإ ريغ نع عمتجيوأ قارتفا نع عمتجي نأ امإ : واخيال ابنم عمتجا ىنلاف
 تثعمتجإ نإو ٠ ليق ابيب قارتفالا مايق حضو دقف « قارتفإ نع تعمتجإ نإف

 * ثدحي نيدوجومنيءشلك |نإف.ةرورض هنالطب مولعم اذهف «لبق ةقرتفم نكت ملو

 . دعابت نع مامضنإلا ثدحي نأ دبالف « اققحتم نكي لو « عاتجالا فصو امييف

 ىلع هبيترت مزاللا عاتجإلا ىف هانررق امو « نيابت نع قصالت ثدحي نأو

 . عاتجإلا ىلع «2هبيترت مزليو « قارتفإلا ىف ©0ررقيف « قارتفإلا
 عاهجالا َّق هلثم مز ,20تاقرفملاو تاعمتشجلا ىف هومثلق ام مز ول : ليق نإف

 نع الإ عاتجا الو 2 عاتجإ نع الإ قارتفا لقعي ول لاش َّىح 2 قارفإلاو

 . اهل ةيابن ال ثداوح تايثإ ىلإ ىغفشي اذهو « قا رتفإ

 ظافلالا عبت# ضرغلا سيلو « ةرابعب ةرايع ةلباقم ه ومتركذ ىذلا اذه : انلق

 عاتجالا بيقل-تل هوهتلق ام ميلع ركذن 1 « ابراعم دصقملا امت]و « اهتتيصو

 اناك اذإ نيزيحتملا نأ ةبمدب انفرعف : لوقعملا ىلإ انعجر انكلو « قارتفالاو

 انوكي نأ دبالف «ةيناثلا ةلاملا ىف اقرتفا مث « اهيف نيقرتفم ريغ ةلاح ىف نيدوجوم

 نأ لقعلا بجوم ىف دعبب ال هنإف . قارتفإلا كلذك سيلو « اقرتفيل ابابق نيعمتجم

 امنإو . ةرطفلا لوأ ىف ةددبتم نوكتل ًاقارتفإ بيف قاخيو « رهاوجلا هللا عدبب

 حضوف « قارتفإ الو عاتجا ريغ نم ابقارتفا لبق 69 ًادوجو امل تبثن نأ ديعبلا

 . هولأس ام عفدت و هانلق ام

 ةلاحتسا ةيرهدلا رشاعم انومترطعأ دق : اولاق نأ نوقق#لا هب كلسمج اممو

 3 ًاطيسب ًارصنع اهدوع متعنمو ٠ ابهتلبق نأ لعل ضارعالا نع رهاو+لا ىرعت

 بجو :اولوقت نأ امإ نولخت الف « ًابوجو لازيال امف ضارعألا اهلوبق متبجوأو
 سفنأ دوجوا لزآلا ىف كلذ درط هنم'مزليف « ابسفنال لازي ال امف امل كلذ

 هقرت:ب(5) ررقتيف : (ب) )1١(

 دوجو : ب (4) واو لح :أ1 (0)
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 لس الور دس

 ممزل « هومتلق نإف . نمل كلذ تبث اولوقتأ نأ امإو . مدع لزالا ىف رهاوجلا
 مزليف «ىتعملا كلذ لوبق ىف ةبلطلا كيلع قبن م . رهوجلاب ىنعملا كلذ مايقب لوقلا
 اوبعزت نأ امإو . لوقلا لسلستي مث « لوآلا ىنعملا لوبق بجوي رخآآ ىنعم تابثإ
 اذهو « ىنعملالو سفنلا ال تبث ضارعألا لوبق بوجو [ نأ | وهو مكمل اذه
 هدعبو هلبق هتوبث زاوج عم صوصخم تقو ىف محلا اذه توبث زاجول ذإ . لطاب
 هيفو « ضئقم ريغ نم كرحتلا كح رهوجلل تبثي نأ زاج .« ضقم ريغ نم

 ملف « اهتوبثي لوقلل عرف ضارعألا نع ىرعلاب لوقلاو ٠ ضارعألا ىننب حيرصت
 . ابسفناأل ضارعألا لبقت امنإ رهاوجلا نأب عطقلا الإ كلذ دعب قبب

 لوبق كلذكف « لزألا ىف عنمميو لاري ال امب صتخي قلخلا سيلأ : ليق نإف
 ىذلا ميسقتلا نأ 20 معزو . لزآلا ىف تبي الو لاري ال امف تبثي ضارعألا
 نأ اهيرقأ : هجوأ نم لطاب هلاق ىذلا اذهو « همزلأ اميف انيلع سكعني « هانركذ
 . هل لوأ ال ام ىلزألا ذإ « ًادبأ ليحتسم وهو « ىلزأ قلخ تايثإ : هانلحأ ىذلا
 . شقانت اهنيب عيمجاو ؛ هداجبإ متتفا ام قللاو

 « روصت اذإ مث . زوجي كلذ ©© روصت ثيحف « حتتفم قلخ هانزوج ىذلاو

 ابلبقي ضارعألا نأ معز انمصخحو «شضةقم ءاضتقاو دصاق دصق لإ ًارقتفم ناآكو

 . انيهذم قارتفا نابتساف « لازي ال اميف ضقم ريغ نم رهوجلا

 ع هسفنل ةردقلاب قالا 09 تدث 1 نإ ] ائاقف انزوجت ول : لوقت مث

 متلق ول منِإف « هسفنل ضرعلا لبق هنإ ماق ول ممزلي ام هيف انمزاي مل
 مل نحنو ٠ لزألا قاهضنأ متبئأ ذإ ٠ لزالا ىف كلذ تايثإ مكمل « كلذ
 لاّوسلا عافدن] نايتساف « مممرا ام 9 انمزايف « أبسفن هثودح لبق قلخلا تبشن

 . هجو لك نم

 روصتي نيحف : ب ٠ )١( اومجزو ) 10١:
 انمزاف : ب (4) تبثي : ب (؟)



 هس و4

 انباجأ دقف « ضارعألا لوبق مكب رهاوجلل ًاصص#ع توئاف ء مصخلا جيني نإو
 داعو « ليوطتلا ةنوؤم انافكو , ًاصصخم ًاريدم تبثأ ثيح « ضرغلا ىصقأ ىلإ

 رهاوجلا ىرعت اوزوج اذإ 2 نويمال.مإلا هب ملكت ىذلا جيبنملا لإ هحم مالكلا

 . ةيرهدلا ىلع درلا يف ةعنقم لمج هذبف ؛ ابعيمج نع وأ ضارعالا ضعب نع

 لصف

 [ ضارعألا نع رهاوجلا ىرعت ةلاحتسا ىف ]

 ضءب نع | رهاوجلا ورع نيزوجا مالسإلا ىلإ نيمتنملا ىلع درلا ىلع لمتشي
 . ضارعألا سانجأ

 ةفاكلا قافتإ « ضارعألا نع رهاوجلا ورع ةلاحتسا ىلع ةلالدلا حضوأ نف

 4 ضارعألا مايق لعيب كأذ لاحتسا ف . أب ابمايق عمر أبنم اهولخ ةلاحتسا لع

 . ةرطفلا حتتفم ىف هتلاحتتسا تبجو

 دعب ضارعألا نع رهاوجلا ورع متلحأ اذإ : لوقن نأ ةلالدلا زيوجت ليبسو

 كلذ درط ممرايف « رهوجلا سفنل كلذ نإ : اولوقت نأ امإ نولخت الف « اهب اهمايق

 هلوبقل ضارعألا نع واخ ال رهوجلا نإ : اولوقت نأ امإو . اضيأ قاخلا لوأ ىف

 نع ل مل امنإ رهوجلا نإ : تاق نإو . ًاضيأ قالا لوأ ىف كلذ درط مزليف ءاحل

 م 3 هدض ورب الإ مدعي ال ءالوأ هب ماق ىذلا نوللا نآل « ابمايق دعب ناولآلا

 .ةبقاعتم ناولأ وأ نول نع رهوجلا ولخي الف « رخآ راطب الإ ءىراطلا دضلا مدعيال

 اذهو . اهم اممايق دعب ناولآلا نم رهاوجلا ىرعت ةلاحإ ىف مطوعم هيلع ام اذهو

 : نيبجول ديدس ريغ

 ليغ مثو « مهل صأ دساف ىلع ىنب هدضب ءىثلا مدع نم هولاق ام نأ : امهدحأ

 نيمالبالا :1 )00(
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 هيف نكي مل « الدج هومتلق ام كل انياس ول : لوقن ول انأ ىلع . هيلع نيدءاسم
 مدع دعب داوسلا هبقعي مث « الوأ مدعي رهوجلا ىلإ قباسلا ضايبلا ذإ ؛ حورتسم

 ذإ « داوسلا دوجو دعب الإ قتني ال ضايبلا دوجو نإ نولوقت ممسأو .ضايبلا

 نم هومّمرو ©0 هومتلقام 5 6002 تبثتسال « نيدضلاع امج متمزللاو؛ كلذ لقول

 ضايبلا مدع نأ متعزو « كلذ اولوقتم اذإو .هدض دوجو ىلءنول لك ءافثن|فقوت
 نإ : متلق البف .ضايبلا مادعإ ىف داوسلا دوجول آذإ رثأ الف « داوسلادوجو قبس
 اذهو ؟ رهاوجلاىرعت زاوج ىلإ اريصم « داوس هبقعيالنأ زوحيو « مدعي ضايبلا
 ةلمج ىف نييدادغملاو نييرصيلا نم قيرف لك ىلع درطم وهو ٠ هنم مهل صاخم ال

 . | ضأ رعاألا سانجأ

 نأرايثعالا 00ليبسو .ناوكالابناولألا ربتعن نأ نييرصبلاىلع هب لدتسف امو
 كلذن وكينأ امإ :واخالف :ناوكألا نعر هاوجلاىرعتةلاحتس] انوميطعأ دق:لوقن
 قفولا اذبف « امل هلومقل ناك نإف . رهوجلا سفنل وأ ناوكألا رهوجلا 69 لوبقل
 كلذ نأ معز نإو ٠ نا وكلا ىف هومتلق ام لوبق اوماللاف « ناولآلا ىف ققحتم
 ذإ «ناولآلا ىلإ ةفاضإلاب هسفنك ناوكآلا ىلإ ةفاضإلاب هسفنف « رهوجلا سفنل
 ' هنإ : لاق نم لوق نم « هسفنل نوللا نع ولخت ال رهوجلا : لاق نم لوق لصفني ال
 « احصي وأ الطبي نأ امإف . اعطق نالثايتم نالوقلاو « هسفنل نوكلا نع ولخ ال
 . ىاثلا ةحص نم لوأ ايهدحأ ةحص سيلو

 . ةرورض مولعم ناوكالا نع رهاوجلا ىرعت ةلاحتسا نأ ممخلا عز نإو

 ريتعل ؛ هيلع لدتسأل « هيف روظنملا نإف 2 ليلدلا ىف حدقي ال اذه : انلق

 . ةرورض مواعملاب

 واود :ب (0) بتتسال :1 )١(

 لوبقلا : ب (4) ليبسف : ب (؟9)



 - ا آلإإ -

 ملاعلا ماسجأ نإف « ناولآلا ىف كلذ لثم 2١0 ىعّدا : مموصخل لوقت انأ ىلع

 نأ ديالف « هتيؤر 5 تقةلعتو « صخش قيع نيب 600 تللشمو اهتاج ثبكر ث وأ

 رخأ ناولأ ورط ردق ول ثيح «( ةصوصخم ةرظنمو « نولو « ةئيه لع نوكت

 دقف 2« دوسالاو ضيبآلا رظنم فات م , 69 نارظنملا فاتخال « ابيلع

 . نالوقلا ىوتسا

 ىف نويرصبلا هاعدا ام ناولآلا ىف ةرورضلا نم نوعدي هعايشأو ىعكلاو

 ؛ناولآلا نمضتي الو «ناوكألا نمضتي رهوجلا نأ مصخلا معز نإو . ناوكأللا

 نع ىرعتلا ةلاحتسا الإ 29 نمضتلل ىنعم ال ذإ «ىنعم لوقلا اذه تت نكي مل

 ىرمتتو « ناوكآلا نع ىرعتت ال رهاوجلا نأ ىلإ لوقلا لوص لآْف : ناوكأللا

 . ىوعدلا ض# ىلإ عوجر اذهو . ناولآلا نع

 ضارعالا بقاع

 م« ضارعألا نع ىرعتلا زيوجتل هلاطبإ ىلإ ريصم ا ليحتسيو ؛مزالرهاوجلا ىلع

 .ضارعألا بقاعت لاطب] نم «")هيف امل تاداضتملاح امتجاريو جت ىلإ ريصملاليحتسي

 .لاح ىف تاداضتملا عامتجاب بقاعتلا نالطب لاحتسا ال : لاقي نأ /ريرحتلا ليبسو

 ىرعثتلاب ضارعالا بقاعت نالطب لاحتسا اذإ كلذكف . لاح لك ىف كلذ لاحتسإ

 هجوو « ءادتبإ كلذ ليحتسي نأ بجو « رهاوجلاب ضارعألا مابق دعب اهنع

 . قيس (؟ هيف لوقلا

 ؛ لاق نأ « حرشلا » ىف هنع هللا ىضر ىضاقلا هب ثرشت امو

 صخو ؛نييرصبلا ىلع ةبجوملا ةلدآلا هيلع تماق «ىعكلا بهذم بهذنم«©7)و
 . هتداعإل ىحعم الو « ناوكألا ىف ةددحلملا لع هجاولا مب

 لثم : ب (0) ءاعدا : ب (؟)

 نمضتلا : ب (؛) ناترظنمللا تفلتخال ء ب (؟)

 واو ح :؟ () ةرركم ٠ هبف ال: (0)

 مح
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 سولو

 « نييمالسإلا61)و ةيرهدلا لع ةماقملا ةلدالا هيلع هجوتف , حاصلا امأو
 ىرعت تزوج اذإ : لوقت انأ كلذو 1 هنم هل صريح ال مازلإلانم برضو صو

 ىلإ لييسال ذإ « رهاوجلا ثدح ىلع لدتست فيكف ضارعالا نع رهاوجلا
 ثدح ىلع لالدتسالا باب دسي بهذم لكو « هانمدق ام ىوس اهثدح ةفرعم
 .دودرم وبف « رمهاوجلا

 ةلاحتتسالع انقفتا دق : لوقن نأ مالسإلا ىلإ نيمتنملا نم انيفلافع ةفاك معيامو
 ول : لاقي نأ الإ كلذ ىلع ليلد الو « ىلاعتو هناحبس برلا تاذب ثداوحلا مايق
 اولواح ولو . مك_سفنأ ىلع كلذ متدسفأ متتأو « ابنم لخي ل ثداوملا 29 لبست
 .اليبس ابيلإ اود< مل ءىرخأ ةقيرطب مهما سم تابثإ

 كردأ اذإ : الافق ةقبرط قحسا وبأ ذاتسألاو ركب وبأ ذاتسآلا ركذ دقو
 نيب ةيرورض ةقرفت لعيف « داوسلا عم .كردأف ؛ داوس هب ماق مث ءًارهوج كردملا
 داوسلاب تقلعت ةقرفتلا نأ لدف . نيئيش ىف الإ ةقرفتلا قاعتت الو ؛ رهوجلا لاح
 ول ذإ « داوسلاو رهوجلا تاذب ةقرفتلا نامت نأ ليحتسي ذإ « هلبق رخآ نولو
 حضوف . رهوجلاب مئاقلا داوسلا رارمتسا عم كردملا امبكردأل امهم ةقرفتلا تقلعت
 امتإو « داوسلاو رهوجلا تاذ ىلإ عجرت مل رهوجلا قلاح نيب هكردملا ةقرفتلا نأ
 . هليق رخآ نولو داوسلا ىلإ تعجد

 : لوقي نأ لئاقلا نأ امهدحأ : نيبجو نم ىدنع ةلوخدم ةقيرطلا هذهو
 نأ هيف ام ىصقأ لب « | اهب ] ©» ملم ريغ هومتيعدا ىنلا هجولا ىلع ةق رفتلا نإ
 نيبو دحاو ءىث ةيؤر نيب لصفنف :«© انول هعم ىرت مث « هدحو رهوجلا ىرت
 . نيئيش ةيؤد

 لبق :ب(0) واو -:15 0)
 نواب «ءأ(:) ةماسم : ب (؟)



 - ا

 هه رهوجلاب اقلعتم ©) اماردإ انل هللا | قلخي نأ زو انأ رخألا هجولاو
 لام قاعتي ملالوأ كاردإلاو . هنواب ًاقاعتم اكاردإ انل قاخي مث « هنول نود
 ىف ةعنقم لج هذهف . هنع صيخ ال مزال اذهو « هيلع دئاز ضرعو رهوجلا

 . هانمر ام تاشإ

 لصف

 نيفلاخلا هش ركحذ ىلع لمتشم

 « ةدحاو ةقيرط ىلإ عجرت انيفلاخ هبش مظعم نأ مداشرإ هللا نسحأ اويلعإ
 بجوي ال « ناثدح نارياغتم نادوجوم ضرعلاو رهوجلا : اولاق مبنأ و
 توب زو< نأ لءافلا نم نيرداص نيلعف لك ليبسو . هيضتقي الو ىناثلا امهدحأ

 بجوي نأ ليحتسيو « لءافلا رايتخا ىلع ردصي لعفلا ذإ « ىناثلا نود اههدحأ

 . نيرهوجلاو نيضرعلاب كلذ اوربتعاو « رخآلا لمفلا ثادحإ نيلعفلا دحأ

 . ناوكآلا ىف مييلع ضقتنا « ناولألا ى نييرصيلا نع اذه ردص اذإ : لوقتف

 .« ىحلاصلا نم ردص نإو . ناولآلاب لطي « ناوكألا ىف نييدادغبلا نع ردص نإو

 همزايو « ضرعلا ىف هيلع سكعني رهوجلا ىف هلاق ىذلا نإ: ابمرقأ هجوأ نم لطيف

 . لعافلا رايتخإ ىلع ضرعلا رودصل رهوج الب ضرع زيوحن

 ققحت عم « ضايبلا لعف نم عمي داوسلا لعف نأ : كلذ داسف حضوي امو
 مورإ دسعيي مل « قاثلاب اههدحأ عانتما دعي مل نألف . نيضرعلا ىف رايتخالا
 . عزانتلا لحم ىف ىناثلا توبث دنع امهدحأ

 رادتقالاب رداقلافصوب الو « تاليحتسملا نم نيدضلا عامتجا نإ : لاق نِإف
 . لاحم ا ىلع

 انكاردإ : 5 0(
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 - ل

 كلذكف « هانمدق امل ليحتسم ضارعألا نود رهوجلا دوجو كلذكو : ليف

 . قرتفت الو عمتجت ال رهاوج ةلاحتسا

 ملعلا مث « للعلا توبث ىف طرش ةايملا نأ : هب اوكسمت ام داسف حضوي امبو
 9 مهخلا بهذم ةيضق ىلع ةايحلا نود معلا تبث البق ؛ نالعف ةايحخلاو

 تافألا هنعتفتنأو « ماقسأو مال 1 هب تماقنم : لوقت نأ هب هضراعت امو

 اعلا نارتقا دعبب م ! نلف ٠ ةلاحع ال ملآلا نم هب ماق ام ملعيف « ملعلا نم ةعئاملا
 )ا 0

 . ضرعأاو رهوجلا ىف كلذ دعبي مل ؛ ابوجو ملآلاو

 مهنأ : ابنم ء'ابم | لالدتسالل ىنعم ال بورضب كسمتلا : هب نوقلعتي اممو

 زولااو زوجلا روسشقو بشلاو ةراجملاو 2 يل نول ال ءاوهلاو ءاملا نولرش

 . لطاب هوركذ ام لكو « امل موعط ال اههوحنو

 ناولأ رئاسل فلاخم نواب صتخا هنأ ديب . دئاعم الإ هنول ركني الف ءاملا امأف
 ءاملا رطقي نأب كلذ ربظي و « ضايبلا نول ىلع هنإ : لاق نم سانلا ىفو . ماسجألا

 نوللا ليصفت ىف مالكاذهو . روٌلبلا نول ىلع هنأ نيبنيف « لفس ىلإ واع نم
 .ناولآألا نم هادعامو ضايبلاراكن]غاساملءنولراكن] غاس ولو . ًاعطق مواعم هلصأو

 . ىلع كردمن]لاق نم,منمو « انتقوفف كردمريغ هنإلاق نمسانلانفءاوحلا امأو
 وهو ًاكردم هنوك تبثأ نمو . هنولف ةبلطلا هنعدطقس « ًاكردم هنوك قزف

 هنول برضو « ءاوملا ملظأ ؛ ليللا ”نج اذإ هنأ معزو « نول اذ هتبثأ - حيحصلا
 لكو « ضايبلا لإ تب رضو ءاوم لا ءارجأتءاضأ «')راهنلاءاضأ اذإو « داوسلا ىلإ
 لدي الو ء رهوج نول كردن مل انأ مصخلا ملسي نأ هيف ام ششكأ نإف . فلكت كلذ
 . كاردإ انل قاخم ام كردن امنإ انإف « هئافتنا ىلع هل انكاردإ مدع

 ةرورض طقاسف ؛ ماسجألا نم بورض نع معطلا ىف نم هوركذ ام امأو

 يمس ع مس م دوم هع همس د دعس هد هول

 )١( ناهعأ ؛ ب :



 الو دع

 لوقلاكلذكو 3 ابمعط كرداأل ( هتقاحدم 0)00تفتسأ و قدم ول رجحلا نإف 3 ةبسدبو

 . هرمزإأ ام لك

 مدع نأ نم انمدق امل ءةجح هيف ناك ال 3 هومأر ام الدج ممل انيلبم ولو

 . ابلع ىصقتلا هوجوو مههبش ةلمج هذبف . كردملا مدع ىلع لدي ال كاردإلا

 مملاوقأ شقانت عم « ركذلا اذه تابثإ ىف ةازثعملل عمطم ال هنأ اوملعاو

 « ةمدقملا لوصألا نم لصأ ًاذإ مل درطي ملف « هيلعلصفلا لمتشا ام ىلع « اهرفانتو

 . تانايدلا لوصأ ©20ىف تاضقانملا نم هللا انذاعأ

 عبأرلا لصألا ىف لوقلا

 احل لوأ ال ثداوح ةلاحتسا تابثإ ىلع لمتشي وهو

 : لاق هنأكلذو « هنع هلا ىضر انخيش هركذ امامرقأ : هج وأ كلذققحي ىذلاو
 غارفلا ردقت مث « اداحتآ ةبقاعتم لزت مل هنأ مع زو ؛ ثداوحلا ىلع ةيلوألان نم
 ةيابت ال ام نأ كلذو | لقعلا ةبيدبو ةرورضلا دحج دقف « اهمرصت ققحتو « ابنم

 نأ .0)عطق .. . لقعلا ةرورضب ليحتسي[و] .هطبضي غابم الو ء هرصددع الدل
 .هلةياهن ال امءاضقنا ىلإ كلذ ىضفي مث « أبقاعتو ًايلاوتداحألا رثإ لع داحألا ىنبمت
 قف نيب عمجا نأ : هيف رومألا برقأو'. ةبدب هداسف كردم « هالطب مواعم اذبف

 : ةيرهدلا انلق كلذ حضو اذإف . بيبل هركني الضفانت ىهانتلا ىلإ ريصملاو ةيابنلا
 اذإف اهل ةياهن ال تارود اذه انتقوف ىتلا ةرودلا لبق ىضقنا هنأ كلصأ ةيضق نم

 اذهو « ًادحاو ًادحاو ىهانتي ال ام ىبتني فيكو . تبتنا دقف « تضقنا

-- ٠ 

  فصتم هيف بي راسي ال ام

 نأ ةيرهدلا لوصأ ىلع ثداح لك طرش : لاقف كلذ نع انخيش ريع امبرو

 ًامطقو : ب ءأ 2 هو: ب (0) تعاتيا ىأ )00



 هس 015

 ثدح ال هنأ ىلإ عجري قيفحتلاف كلذ (2ل آمو . هل ةيابن ال ام داحآ هلبق ىضقلي
 ريدقت ىف نإ : قحلا لهأ لاق كلذ نمو . ىغقني ال ام ىضقةني نأ دعب الإ ثداح

 دسحأو لك ناك ٠ تتتبث ول اهنإف « ثداوحلا ةلمج نن ©21اهل ةيابن ال ثداوح

 ناك « لاحمب هتويث قاع ام لكو « هلبق ىغقنب ال ام ءاضقنا وهو « لاحمب ًاطورشم

 . همورت ام تاثإ ىف ةينغم ةقيرطلا هذهو . الاحم

 نو « ثداوحلا تبثأ نم : اولاق نأ اهنم : جاجا ىف ًاقرط انتمثأ كلم مث

 ىلإ عجري نأ امإ : ولخم ال ةيلوآلا فن : هل لاقيو « لوفلا هيلع مسقيف ةيلوآلا

 دوجوم ىلإ كلذ عجر نإف . تادوجوم ىلإ عجري نأ امإو « دحاو دوجوم

 اوتبثأو « هل لوأ ال ًاميدق اوتبثأ دقف . هتيلوأ اوفنو لزألا ىف هوتبثأ «دحاو

 ؛«ثداوحلا نم سيل ةيلوآلا هنع فن ىذلا نأ نابتساو . لوأ اهل ةيهانتم ثداوح

 ةيادبلاو ةيابنلاف « ثداوملا نم وهامو « هسفن ىف مدقلاب فصتم وه لب

 . هل ناتمزال

 دوجوع صصختب الو «ءتادوجوم كإعجريةيلوألا قننأ مدخلا معز نإو

 فرصي نأ ىغبذيف . لوأ هل ثداح لك نإف . نالطبلا حضاو كلذ ناك  دحاو
 . هب ءافخ ال ضقانت ىلزأ ثداح تاشإو « ةيلزأ تاذ ىلإ ةيلوآلا ىف

 . لوأ هل ىذلا دوجوملا : ثداحلا ةقيقح : اولاق نأ ةمئآلا هب كسمت امو

 ْذإ . لوأ امل ىلا ىه : ثداوحلا ةقيقحف « دحاولا ثداحلا ةقيقح اذه | ناك اذإف
 دحاولا رهوجلا نأ كلذ ررقي ىذلاو . دارفأ ىلإ داحآ مامضناب فلتخت ال قئاقألا

 رهوجلا نوك تبث اذإ ةزيحتم رهاوجلاف « زيحتلا هتقيقح نم ناك اذإ

 70. اريتم حاولا

 نم عاتتجالا ةلاخل تبثي دق : لاقف الاؤس كلذ ىلع ءايبغاألا ضعب مزتلا دقو

 ىهاتتت ك ؛ٍس (؟)  نقاقو:ب )١(
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 هرابخإ ضتقي مل « هدهاش امع ريخأ وا دحاولا نإف ؛ دارفنالا ىف تبثي ام محلا
 نيخلاب ملعلا ممرابخا نمضت « هودهاش امع رئاوتلا ددع ريخأ ولو « ريخلاب معلا
 ىذلا نأ كلذو . لوذرم مالكلا نم فاخ اذهو « عامتجالاو دارفإلا نيب ًاقرف
 كلذو . قئاقملاليبق نمسيل لئاسلا همرلأ ىذلاو « قئاقحلاب طبت دب (©0انكسمت
 نيرخلا سانجأ ىلإ عجار 29 هتقيقحي ملعلابجوي سيل - رئاوتلا لهأرابخإ نأ
 ريدقت لوقعملا ف زوحيو . ةداعلا دارطإب طونم هنكلو ؛ مرابخأ سائجأ ىلإ وأ
 ىضتقملا قيس اذإو . سحلا ملعي ال ىتح « رتاوتلا لهأ رابخإ ىف ةداعلا قارنا
 . أدتبا هنم لوأ هل ناك « هنع رخأت اذإو ء هنغ رخأتم .بجو « ءاضقنالا
 ©)اذإو . هبقعي ءاضقنالاو « ءاضقنالالبق هنألل « ًاضيألوأ هل هقبسىذلا ىضقنملاو
 . امهيهانت بجوم اذهو « نالوأ امل نوكي نأ بجو« ضقنم ءاضقنالا مدقت
 . ىرخأ لاغشإو ةبج خيرفت امنأب ةقوبسم ًادبأ اهنإف« دكرحلا نادو ةنان وف
 كلذك . لوأ امل ًادبأ هو « ةقوبسم ادب أ ىبف 6 لاغشإب قيسي نأ دب ال غيرفتلاو
 دارطإ ريدقت زوجي كلذكو . مهرابخ] دنع ضقنمب قوبسملا ءاضقنالا ىف انه اه
 همزإأ ام جورخ نابتساف ٠ ًاقداص ناك اذإ دحاولا ربخلا قدص معن نأ ىف ةداعلا
 فاتخت ال قئاقحلاو « ةقيقح حاسضيإ هاندرأ ىذلا لب ٠ انضرغ نع لئاسلا
 . عاتجالاو دارفنالاب

 دقق « اذه ائتقو ىف مالكلا انضرف اذإ : لوقت نأ هب كسمتن ام حضوأ نمو
 باقحأب انتقو لع مدقتملا تقولا ىف انلوق انضرف ولو « هل ةياهن ال ام هلبق ىذقنا
 مهولا مدقي لاذي الو « ىهانتي ال ام هلبق ىضقنا هنإ : هيف مصخلا لاقل ءروهدو
 ناضقني ايهالك نيرمأ دحأ ىلإ مالكلا اذه انرحجيو . هلبق ءاضقنالا 2ردقيو
 . ةيرهدلا لوصأ

 ةتيقحب : أ (؟) كسف:1 )١(

 ررقيو:ب (4) اذإف : ب (؟)



14 

 د 1اس

 « ىهانتي. ال ام مرضني نآلا هيفلاقيتقو ىلإ مهولا ىبتني : لوقن نأ ايهدحأ
 الطاي ناك ء كلذ مدخلا ىغترا نإف . تقولا كلذ لبق لوقلا اذه ققحتي ال يح

 انضرف ىذلا نيعملا تقولا كلذ ليبق تقو ريدقت نأ ملعن انإف . لقعلا ةرورضب
 كلذك م ٠ ىقاثلا نم ىلوأ امهدحأ سيلو « تقولا | كلذ ريدقتك هيف مالكلا
 .لوأ ريغ ىلإ هليق تقو ىف لوقلا

 لبق ىف اذإ « هنم مرا « نيعم تقوي كلذاتصصخ ول انأ : كلذحضوي ىذلاو

 ريغ دحاوب ريصي الءايهانتم ناك امو « هائتم هلق ىذلاف ؛ دحاوشداح«تقولا اذه

 : لوقي نم لوق نالطب هانلق امب نابّتساف . ةبيدبو ةرورض مولعم اذهو « هانتم

 « ىهانتي ال ام هلبق ىضقنا : هيف لاقي تقو ىلإ انماهوأ انميدقت ىف ىهتثن امن]
 . كلذ نالطب ميضو دقف « تقولا كلذ لع مهولا ميدقت غوسي الو

 ىدعتي ال لوأ ىلإ ثداوحلا ءاضقناب ملا ىف ىهتلن ال نأ ممخلا معز نإو

 حضتا : كلذ لاق نإف « لوأر يغ نم الزأ ققحت ء ءاضقنالا م. نأو « زواجتي الو

 ىقح « ءىث هلبق عقب نأروصتي ال « ةيلوأ ريغ نم ققحتي ىذلا نإف . هلوق ضقانت

 « قبسي ال هل لوأ ال ام ذإ .هل ًاقباس هيلع مدقتملا نوكيو هب ًاقوسم نوكي

 . تضقنا م « كثداوح لزآلا ىف هب موكحلا ءاضقنالا لبق ققحتي فيكف

 اذهؤ .٠ ىلزأ ءاضقناب هيف كلا لبق ثداح تابثإب حلا ىلع ديزي ضقانت الو
 ٠ لقعلا ةرورضب لطاب اذهو « ىلزألا ىلع ثداحلا مدقتب حيرضت

 «©)اهاندرط ىتلا ةقيرطلا هذه : ىنيوجلا فسوب نب هللا دبع نب كلملا دبع لاق
 دعاوقنم هودبم امب اوكرت اف « مهنع هتاىضر خياشملا هيلإ راشأ امةبلتجم ةبضتقم
 «نيمدقتملا ةخيصلا هذه ىلع ةلالدلا هذه رأ مل ىنكلو  نيرخأتلا اب رطضم دئاقعلا

 ىّرحلاب ناكل اهأوساذهانب انك ىف نكي مل ولو « اهريرحتلىلاعت هللا ىنمهلأ ام ىهو

 اهدانرط : 1 )١(



 واو

 « اهلل وأ ال ثداوح تانثإ ىلإ دنتست ةيرهدلا بهاذم ةلمج نإف . هب طيتغي نأ

 نيبو ةقيرطلا هذه نيب زيغل ('2اهاندروأ لب « نيحدمتم تارلكلا هذه ركذن ملو

 ركذ دقو ٠ ءافخلاو حوضولا ىف ًادحاو ىرجم ةادآلا عيمج ىرحجبن الو « اهادع ام

 | هثودح قلعملا ىلإ مهضعب لوق وحن لصألا اذه ققحت ىف ةلثمآلا نم المج ةمئالا

 . ثودحلا روصت عذم ىلإ ىضفيو ليحتسي : هيلع ىهانتي ال ام ثودح مدقتب

 اههرد كيطعأ ال : هبطاخم ©0نمل لئاقلا لاق اذإ : اولاقف الاثم كلذل اوبرضو
 حصي الف . ًامهرد هلبق كيطعأ الإ ًارانيد كيطعأ الو « ًارانيد هلبق كيطعأ الإ
 00 تحن جردني هوحنو اذهو . هطرش دصق ىلع رانيد الو مهرد ءاطع] هنم

 ىف انطرش انإف « ةلثمألا داريإ ىف بانطإلا بحتسن ملف « قرطلا نم هانمدق ام

 ريثكش ليوطتلا نع بارضإلاو « اب لالخإ ريغ نم دصاقملا ضرعتلا اذه انباتك

 7 ٠ قيفوتلا ىلو هللاو « تارامعلاو ةثمآلا

 تابثإدعبي مل « اهل رخآآ ال ثداوحتاثإ دعبي, مل اذإ :لئاق ةدحلملانم لاق نإف

 ءاضقنا ريغ نم ثداوحلا ىلاوت نيوجت ىلإ كلذب اوراشأو ءاحل لوأ ال ثداوح

 مالكلاو « درج ءامدا هنأ اهمرقأ : هجوأ نم طقاس هوركذ ىذلا اذهو . مرصتو

 . ًاضارتعاو ًاحدق نوكي. نأ امإو « اليلد نوكي نأ امإ : واخي ال رظنلا ى> ىف
 ءىث ىف حدقي ال ةلدآلا نم هانمدق ام تراف « نيمسقلا نم جراخ هوركذ ىذلاو

 ىروعد ىلع راصتقا هنإف « اليلد نوكي نأ حاصي ال هودبأ ىذلاو هوركذ ام اهنم
 « لاصفنالا ف ف6 ردقلا اذهو . ىتعملا ةياعر ريغ نم ةيظفل ةضراعمو « ةدرجب

 ةقيقح ىف ةيلوآلا قن قف . لوأ هل ام ثداحلا ةقيقح : لوقنف هادعتن انكل و
 رخآلا نع نيمالكلا دحأ لصفناف « رخآ هل ام ثداحلا ةقيقح سيلو ؛ ثودحلا

 ًاداحآ ىهانني إل ام ءاضقنا هانركتأ ىذلا امثإ : لوقن . امهنيب قرعلا حضوو

 ثيحمب :بب()١ب ناو (0) هدانروأ : بءأ )١(
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 انعطقو « دحاولا دعب دحاولا رورمب هل ةياهت ال ام ىضقني نأ انلحأو « ًابقاعتو
 ثداوحلان إف. هومتهوإأ امفر كدت ماذهو 3 دوجولا هان“ ال أم لوخد ةلاحتسا

 ءدودعم الإ دوجولا ىف لخدي الو ٠ بقاعتت تناك مث « متتفم اهل نآك اذإ
 ناكل « هل ةبابن ال ام ءاضقنا فرطاا اذه ىف انومرلأ واف ء دودحم الإ ىنضةنيالو

 ىذلاو | . هومار ام عفدناو « ةيابن هل ام الإ ىضقني ال هنأ حضو دقو .٠ ًاحداق

 اهوفصو مث امل لوأ ال ثداوح اوغوسس نإو انموصخ نإ : هانلق ام حضوي

 مث « لوأ امل ثداوح تايثإ نوغوسي الف « اهيلع ةيابنلا ءافتنا عم ءاضقنالاب

 .هريغ مهزيو ميت عم هراكنإب اورقأ ام انومرلأ ىذلاف . هل ةيامن.ال ام اهنم بقاعتي

 حاضيإ ىف فاك ردقلا اذهو . امهقارتفاب مهفارثعا عم « نيئيشنيب عملا اومار دقف
 8 هاتمر ام

 لوق « ىضقني ال ام ءاضقنا ريظن : لاقف الاثم قرفلل ةمثآلا ضءعب برضو

 ءاطع] ىلعمادقإلا هنم ليحتسيف « ًامهرددإبق كيطعأ الإ ًامهرد كيطعأ ال : لئاقلا
 ىطعأ الإ ًامضردىطعأ ال : رخألا ىف انومرلأ ام ريظنو . هطرش بجوم ىلع مهرد
 هاندروأ ام ةلثمألا نسحأو .هانلق ام ىوس اوركذو . عدتمم ريغ كلذو « رخآ هدعب

 . ةلثمآلاب هدضع ىلإ هيف جاتحي نأ نم حضوأ انهارم نإف « هنع ءانغتسالا عم

 | الوأ رهاوجلا نأ ف 1

 « ابنع رهاوجلا ىرعت ةلاحتسا تتبثو « اهثدح تيثو ضارعألا تتبث اذإ

 رعت مل رهاوجلانأ :لوصألاهذهنومضم نم جرخيف « الوأ ثداوحلل نأ نابتساو

 « هنع ةيراع تناكل هتقبس ول ذإ « هقبست ملء هنع رعت ملاذإو , لوأ هل انع

 « باتكلا ىف انييترت ةيضقو ©'2انيلخ ولو . لوأ هلف « لوأ هل ام قبسي ال امو

 انين )١(1:



 سوطعإأ ا دل

 مضاو ةلئسأدارياب نيققحما ممر ىرج نكلو « ردقلا اذبب لصفلا اذه ىف انيفتك ال
 نم ادب دمي ملف « ©")ابضعب ىلإء حرشلا د ىف هللا همحر ىضاقلا راشأ دقو . ابعافدنإ
 ١ . اببلإ ةراشإلا

 اذإف «تقوب ًاصيصخت رهاوجلا لوأ نييعت ىلع لديال هومتلقام : لئاق لاق نإف
 اذهو . ةلجلا لع اهثدح لصأ ىلع لديال نأ ىغبنيف « اهثدح تقو نييعت ىلع لدي مل
 حضتيو « ىرورضلا معلا ىلإ دنتسي هانلق ىذلا نإف .٠ هلوذرمو لوقلا كيكر نم

 نأ حضو اذإ هنإف . ةعبرألا لوصآلا توبن ريرقت عم ىبيدبلا مبسقتب هيف انمار
 لبق ردقت نأ امإ رهاوجلا واختالف «لوأ الو ,« ثداولا نع ولختال رهاوجلا
 ردقت وأ « اهنع ةرخأتمالو اهيلع همدقتم ريغ « ثداوملا عم ردقت وأ « ثداوملا
 اذه ىلع ةرورض ثداوحلا نع تيرع دقف | « ةمدقتم تردق نإف . اهنع ةرخأتم
 اذإو . ثداوملا لبق ةدوجوم ًاذإ رهاوجلا نكت ملف«ةنراقم تردق نإو . ريدقتلا
 نكت مل اهنأ ناب دقف « ثداو+لا عماهدوجو ققحتو « ثداوحلا لبقامدوجو ىنتنإ
 تو.ثاريفك ثداوحلانعةرخأتمرهاوجلاتردقنإو . ثودحلاىنعم اذهو « تزاكؤ

 وهو لطاب لصأ ىلإ رجي هنكلو . نكت مل نأ دعب اهتوبنو ؛ اهرشأت نم همورن ام
 أ نايتساف . كلذ نالطب ىلع ليلدلا انمدق دقو . اهسفنأب ةمئاق ضارعألا تايثإ
 .تارابعلاتاضراعم و تاهرتثلانمائيش هيلع ليقت الف « ىرورغلأ معلا دنلدسإ انمالك

 حضوي ىذأاو . هنقو 22نيعت ءىثلا ةفرعم طرش نم سيل : لوقت انأ ىلع
 نغ لوهذلا عم « ىنابلا ىلإ ءانبلاو « بتاكلا ىلإ ةباتكلا راقتفا ةفرعم ةحص : كلذ
 ىلع ملعي ثودحلا ©2كلذكف . ةباتكلا هيف تردقتو ءانبلا هيف قفتا ىذلا تقولا
 « ةلملا ىلع ةثداح ضارعألا نأ كلذ حضوي ىذلاف . تقولا نيعتي مل نإو « ةلمجا
 نراق امف دعبي مل« ضارعألا ىف كلذ دعبي مل نإف ٠ اهثودح تاقوأ نيعنت ملنإو

 .ةلمجلا لع ضارعألا ثدح انفرع انأ : اهيف قيقحتلاو . اهقبسي ملو « ضارعألا

 كلذكو : ب (؟) نييعت ؛ ب (؟) .٠ اهميمعت : ب )١(



 نب ا ةفرسس

 تقو انل نيعت ولو . ةليلا لع ابنع ىرعي الام ثدح انفرعف ءاحل ةيلوألا توبثو
 نع ىنغي كلذ حوضوو . هقبسي ملو هنراق ام ثودح تقو انل نيعتل ؛ ثداحن لوأ
 . هيف بانطإلا

 ىلع لدنال « انتقو ىف ماسجألا ىلع هئراط اهارن ىتلا ثداوملا : لئاق لاق نإف
 لدي مل ءابضعب لدي مل اذإف « ابلثم هذه لبق ىتلا ثداوحلاو ٠ ماسجالا ثدح
 تبثام در مالكلا اذه لثمب لواحت اذكو . نالطبلا حضاو كيكر اذهو . اهرئاس
 تمقو انتقو ىف يلا ثداوحلا :لوقن نأ لاصفنإلا باجي ليبسو . ةدورض
 ىلع لدف « رهاوجلا هقبست مل ثداوحلا لوأو « امدح ىلع لدت ملف « ابلبق رهاوجلا
 تاضراعم « نيلصالا ىف هب نوذهي | امو . لاؤسلا نع لاصفنإلا حضوف ٠ امدح

 ثداوحلا نم ىرعيال ام نأب لوقلا مزل ول : اولاق مهنأ ابنم : ابل لوصح ال ةيظفل ؛
 ناولاألا نع ىرعب الامو « ضرع ضارعألا نع ىرعي الام لاقي نأ مزا ؛ ثداح

 ريذف « قبب الام نع ىرعي الامو , (1) ضقنم تايضقنملا نع ىرعي الامو « نول

 .> ىأ وأب

 تاضراعملا لوبق نع عانتمإلا : اههدحأ : نابجو ابعيمج نع باوجلا ليبسو
 هدوجو ققحتي ملام نأ اتحضوأ انإف . تارورضااو هئادبلا لإ ىوعدلا دانتسا دنع
 ملهنأ ةرورض ترث دقف « هل انراقم ناك مث « هيلع امدقتم نكي ملو « ثداح لبق

 لرنو « هنم لبقتي مل « لوصألا ميلست عم احدق انل كلذ ىف مار نمو . ناكف نكي

 .تاسوسحلا دحجو« تادهاشملا راكنإ دنع ةطسفسلا لهأ تاطلاغم ةلزنم هلوق

 ق(«0ابكراش دقف « ثداوحلا قيسيالام : لوقن نأ باوجلا ىف رخألاهجولاو
 مل نأ دعب ناكو « رخأت دقف ثداوحلا قبسي مل ثيح نم هنإف . ثودملا ةقيقح
 نع ىرعب الام كراش ايلف « قالطإلا ىلع قبسي ال نأ ثداحلا مح نمو . نكي
 . هثودحب كلا مز٠ ثودحلا ةقيقح ىلإ لوؤي ايف ثداحلا ثداحلا
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 اهنيب ةبباشم تيبثت كلذ ىف سيلف « ضرعلا نع رهوخا ىرعبال : انلق اذإو

 رهوجلا ىرعيال : لئاقلا لاق اذإ كلذكو . رهاوجلا ةقيقحوأ ضارعألا ةقيقح ىف

 ةقيقح ىف ىقيب الام نيبو هنيي كب رشت « ىقبيال ام هورع مدع ىف سيلف « قيال امم

 تايضقنملا نع "رعي مل ثيح نم رهوجلا نع ءاقبلا ىفنب محلا مزلي ملف . ءاقبلا ىث
 ىضاسقلا ةراشإ الولو . هليبس هذه ايف لوقلا طسبل ىنعمالو . 020تايقابلا « ريغ

 لثم نع بارضالا باتكلا بيت رت ىضاقال « تاضارتعإلا هذه ىلإ هذع هللا ىضر

 . مالكلا اذه

 لصف

 ةدحلملا ةسش ركذ ىلع لمتشي

 | مدقتاهدحأ : ماسقأ ةعبرأ اهرصحتةيرهدلامالك ىراحجب نأ هللا كمصع اوباعأ
 ثودح توبث اببيل] ةبيثملا ةعبرألا لوصالا ىف حدقلل مهضرعن وهو « هنم غارفلا

 . عذقم هيف مب 0 (0ىخغقناو 6 مومالك نم انمدق دقو « ماعلا

 :ناقيرط كاذ ىف مهو « عفاصلا ىننل ضرعتلاب لصتي مههبش نم « ىاثلا .سقلاو

 ريصيام لع تاثداملا نع سدّقم هسفنب ماق دوجوم تابثا نأ ىلإ ريصملا انيهدحأ

 « ريوجتلاو ليد.ءتلاب ناعتت ©0ىرخآلا قرطلاو . لوقعم ريغءنويمالسالا هيلإ

 ًادريض عفديالو « لعافلا ىلإ (©ًاعفنو ًارض نمضتبال ام لعف : نولوقي امد مهنإف

 . هنسلاو ةكحلا ىف مب راضم نم كلذ ريغ ىلإ هفسلاو ثيعلا ليبق نم هلع

 . لجو رع هللا ءاش نإ نيبجولا ىف مبيلع مالكلا ىصقتسنسو

 .هجو ةياعر ريغ نم بئاغلا لع دهاشلاب دابشتسإلا ىلع لمتشإ ثالاثلأ م.قلاو

 محلا مزا؛ ًاراود الإ كلفلا فداصي مل اذإ : نولوقي مهن كلذو «امبنيي عما ىف

 انلاصفنا : ب (؟) تايقبلا * ب )١(
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 نيب ةفطن نمالإاناسنإو « ةضيب نم الإ ةجاجد دهاشن مل 00نإ انإو . ًادبأ كلذب
 نَع جورخ هوركذ ىذلا اذهو . انع باؤ امف كلذب محلا مزا « ثنأو ركذ

 . لوقعملا

 نم هومتيعدا ام ©20نويلعتأ : محل لاقيف . ةبلطلا هيف نومتافي ام لوأو
 مهتأ اومعز نإف ؟ ًارظن هنوملعت مأ ةرورض بئانلا ىلع دهاشلاب دابشتسالا
 اوضراعي نآباوملس م مش . مهتجاحي تضقروع مهتملاكم تاطقس « ةرورض هثويلعي

 .٠ مثاوعد لدع

 ركذ ىكإ نودالف . هرابظاب اوبلوطءآرظن هوركذ اماوءاع مب:أ اومعز نإو

 . الييس كلذ دعب رظنلا ىف قيرط

 .اهري ' نم « تامن املا ق نب 53 نأ هدرط ىلع مزل ,ةومتلقام حصوأ : لوقن م“

 نم رطق ىف ةدمه أوناك وأ , راحبلا رئازج ضعي ىق نوفوفكم ماوقأ ردقولو

 « اومزلأ ام اوبأينإف . هومتركذ امل ًادرطراصبألا قنب اوك نأ مزليف « راطقألا
 دهاشلاب نذا داهشتسإلا نأ نابتسإ ءاودرط نإو . هودبم امل مهنم ًاضقن كلذ ناك

 مويلع دابشتسإلا و٠ ملعلا ىلإ ىضفيال عمجو ريرحت ريغ نم بئاغلا لع

 . مذقم هانلق امفو « عستم ضقاوتلاب

 نإف . هتمالاح دعسأ ارنوكت ملء ؟اوعد ميلع|بلاق بلقول : لوقن انأ ىلع
 «تاسوسحلا تافص فال ىلع ردقي نأ ىغبني «تادهاشملا نع باذام : لاق الئاق

 5 الوأ هوتمدق ام نيب لصفلا اف« تاواردإلا نع بامنلاب تصتةخ] ثييح م '

 نادسافلا نالوقلا طقسيو «اليبس لصفلا ىلإ نود<الف ؟ نآلا هانيديأ ام نيبو

 . ناضراعتملا

 ىلويبلا لزآلا ىف كمظعم تبثأ دقو « هومتيعدا ام مقتسي فيك : لوقن مث

 ةرركم : ب (؟) نإ :ب )١(



 مس الو سس

 ,تادهاشملاب كردملا فلاخم ضارع”الل لباق ريغ اطرسب هنوك ىف وهو « رصنعلاو
 نيابتلا ىلع تناك نييعئابطلا دنع اهل وصأو ملاعلا تاصقتسا ىه ىنلا عابطلاكلذكو
 اهنم'سوسسحناو « اهبكرت نم ملاعلا بك رف ء تبكرتو تجاقما مث ؛ل زآلا ىف
 د؛اوعلاب ثبشثلا ءالؤه نم نذإ مقتسي لو « لزآلا ىف هوتبثا ام فالخ ىلع نآلا
 . اهفلاخي ام مهتايثإ عم تادهاشملا ىف

 « نويمالمإلا هب لدتما ام بئاغلا ىلع دهاشلاب داهشتمالا نأ اومعز نإف
 بئاغلا ىلع دهاشلاب دابشتسالا راكنإ لإ لييسال :مول ليق . ةنم عشبلا ىعم الق

 عمتجإ اذإ هب لوقلا غوسي امنإو  هجو لك نم هدرط ىلإ ليبسالو « هجو لك نم
 كلذ ىف لوقلا طسينسو « ليلد وأ ةقيقح وأ « طرش وأ ةلع ىف بئاغلاو دهاشلا
 .٠ للاعت هنأ ءاش نإ تاقصلا حدتفم ف

 ابعيمج ىلع لد تابيوقلا نم بورض ىلع لمتشي مهمالك نم عبارلا مسقلاو
 : لوقت نأ امإ لخي مل « ملاعلا ثودح اننكح ول : اولاق مهنأ ىهو . ةدحاو ةقيرط
 هنم مرل « هنيعل ثداح هنإ : ليق نإف .ىنعل ثداح هنأ لوقن وأ « هئيعل ثداح هن]
 الف «ىنعمل ًاثداح ناك نإو . كلذك ىمآلا سيلو « هنيع ملعي نم « هثدح ملعي نأ
 مدقب محلا مرل « ادق ناك نإف « اثداح وأ امدق نوكي نأ امإ ىنعملا كلذ ولخي
 هثودح ىف لوقلاف «اثداح ىنعملا كلذ ناك نإو . ملاعلا مدقب لوقلا هيفو هلك م
 .كلذ دنع لوقلا | لسلستيو ىنعم ًامداح نوكي نأ مزليف « ملاعلا ثودح ىف لوقلا

 هلثم اوضراعي نأ هيلع مهمزاي ام لوأف « نالطبلا حضاو هوركذ ىنذلا اذهو
 ميدق هنإ : اولوقت نأ امإ لخي مل  ميدق ملاعلا نأ تعز اذإ : مهل لاقيف « مدقلا ىف
 اولوقت نأ امإو . هسنيع ملعي نم همدق معي هنأ مهلوق 20ىدؤم ىلع همزليف « هنيعل
 ةفص تبث دق : لوقن مث . ىنعملا مدق ىف لوقلا مهيلع لساستيف « ىنعمل ميدق هنإ
 ءانول ناسنالا ملعب نأ نوغوسي ممنأ جي اذهو « سفنلا ملع نم ابكرديالو ؛ سفنلا



 مم

 دعبي مل اذإف « هنيع ىلإ آداوس هنوكو انول هنوك عجد نإف ٠ ًاداومم هنوك ملعبالو

 «مولعلا ماكحأ ىف كلذ حرش لصتيو . هومتدروأ ام ىف دعبب مل ,مانمرلأ ف كلذ

 نم نرأ ىلع . هجو نم الوبجي هجو نم اموادم ء ىثلا نوك زاوج اهيف ركذنسو

 مدعلا ىفاثلاو «دوجولا اههد>أ :نيمواعم نع ءىني ثودحلا نأ ىلإ راص نم انتمثأ

 نايثماف « ىناثلا ع اهدحأ ملع نم مزاي 0 كلذ ناك اذاف . دوجولا لبق ققحتملا

 . هجو لك نم لاؤعلا طوقس

 لصف

 [ ملاعلا مدقي نيلئاقلا ضعب ىلع درلا ىف ]

 هبق ام ةلجلا ىلع همدقي نيلئاقلا ىلع درلاو ماعلا ثدح تابثإ ى ائمدق دق

 ىلإ سضرتو «٠ مالسإلا قلاخم ليواقأ ليصافت ركذن نألا نحو ٠ 012 ىنع

 . اهيلع درلا

 لزت مف «نألا هيلع وهامىلع لزيول ملاعلا نأ : ةيرهدلا نم ممأ هيلإ راص ىنلاف
 نأ اوبعز مث . لوأ ريغ ىلإ نارتقا لبق مجنالا نارتقاو « ةرود لبق ةرود

 ءالٌؤه نم نوركئاص راصو .ةسانتملا هتارود تدد# ايلك ء ددجتت كلفلا تاريثأت

 ريبدستب ًاربدم لزي مل ملاعلا نأ اومعزو . ربدم عناص تايثإ عم هانركذ ام ىلإ

 . ةيرهدلا نم ساقر.أ ىلإ بسني ذهو « عناصلا

 كلذ اولطبأ الف ءاحل لوأ ال ثداوح لوقلا لاطبإ ىلإ ةفسالفلا مظعم بهذو
 مك ىف ىلويملا ناك : مهضعب لاقف . هتفص ىف اوفاتخا مث « رصنعلاو ىلويحلا اوتبثأ

 أرجو مسقنا مث ضارعالا نع ايرع ناكو « هيف ماسقنا ال دحاولا دوجوملا

 . ضارعألا هب تماق ال لكشتو بكرتو

 ءانغ : ب (1)



 ٠١ ةددعتم لزت لو ملاعلا | رهاوج لويمملا نأ ىلإ ءالؤه نم نورثاص راصو

 . ضارعالا نع اهورع كلذ اونعو .ةطيرسل تناك نكلو « ةمسقنم

 ؛ مل نأ دعب ىلويشأ مسقن : . نكب مل نأ دعب ىلويملا مسقنا ام : اولاق نأ ىلويهلا باحصأ هيف فلتخا امو
 . ابنع ايرع ناكو ضارعألا لبق وأ ءالاكشأو ًاروص بكرثو « |مسقنم

 ىلإ نورخآ راصو . ةيكرح ةيعيبط ةوقب هيلإ راص نأ ىلإ مهنم نيرئاص نف
 602 مونم ضو تبثأو « دصاق دصقو ىضدقم ءاضتقأ ريغ نم لعفناو لمعت هنأ

 عفاصلا دصقب ىلويحلا ىف ترهظ تاريثأتلا نأ معزو « ميدقلا عناصلا
 .٠ هرادتقاو هرايتخاو

 ملو ء 60 ةميرآلا عئابطلا ملاعلا لصأ نأ ىلإ مالسإلا ىفلاخع ضءب بهذو
 . ملاعلا ابجازتما 29 ىضتقاف تج تما مث 62 ةرئانتم لزت

 نورخآ تبثأو .عبرألا عئابطلا نيب ةعماج ةلدعم ةصاخ ةعيبط موضعب تيثأو

 . ملاعلا تاصقتسا ىه ىتلا عئابطل ًاناكم هوردق ءاضفو « هانلق ام مهنم

 نيرفانتم ©02الاز ام : اولاق مث , ةبلظلاو رونلا مدقب لوقلا ىلإ ةيونثلا بهذو
 0 ناءزج (ينم جزتمأ 9 « القسم مالظلاو « ًادعاص رولا ناكف « الفغستو [دعصت

 . (بجازتما نم ملاعلا ناكف

 ةيونثلا بهذم نم مث . ةملظلاو رونلا نيب لدعم تابث] ىلإ ةينويقرملا بهذو
 هاضتقا :لوقي نم مهنمو .ًادصق ملاعلا نالعفي, ©) جازتمالا دنع ةماظلاو رونلا نأ

 ميدألا ؛ ب (؟) ميضعب : ب )1١(
 ءاضتقاف ب ب (؛) ةرئانتم : ب (؟)

 جازتما ٠ ب (3) ل اذام : ب (9)



 ب

 مل ءدرفت ول مالظلاو «يبخلا الإ ضتقي مل « هجارنم درفت ول رونلاو . ًاعبط

 . ىلا الإ ضدقي

 عقب يح روثلاو ث هعبطب رشلا ىطاش تاوم مالظلا نأ ىلإ ةيناخشالا راضو

 . ادصق ريخا هنم

 صاخشأ ضعبل ترطخ ةكشل ثدصح امن :نولئاق مهنم لاقف . مالظلا ثدح
 بكرت م 2 مالظلا 60 تدلوف « ةاليصإا ى 02 ةيدر ةركف تاكو 3 روثلا

 . اناطيش مالظلا

 تفاكو«رونلا صاخشأ ضعبل ةبقعتم ةركف نم مالظلا دوت امن] :نورخآ لاقو
 | ضعبل رطخ : أولاقف اهوتعن م“ ةبوقعلاب اهتءادر ننعم 600 أآوربع فرفز ةيدر ةركف

 0 قفز ىرع ىنعزانيو قفز ىوان لس مالظ ثدح وأ هنأ 6 رونلا صاخشأ

 . ةيلظلا : ةركفلا نم تدلوتف ؟ نوكي ناك فيك

 هنإف « رونلا صاخشأ ضعب ثادحإب تثدح ةبلظلا نأ لإ نورخآ راصو
 . ةكملا فلاخي 00 ام ةقرافم هنم تطرف © امل ةبقاعم اهثدحأ

 سفنلاو « نامرلاو ناكملا مدقب لاق هنأ ©*2ببطتملا ايركز ©0 ىنأ نعو

 تدلوتف :9(1) ةئيدر « ب )١(

 اوريغ : ب (4) ةئيدر : ب (0)
 ىمزع :5(1) ىئوان : أ (0)
 ام : ب (4) نم: ب (9)

 ىنأ - :1()

 (موومل دب موو دمام ١ - عدا ) ىزارلا دمع (©)

 جبع مثءابب آعنو يرلاب دلو . يوامك , مكح بيبط ( ركبر.أ) يزارلا ايركز نب دمج



 هس الاب ب

 . ةدحلملا بهاذم نم لمج هذبف . عدبملا لقعلاو

 . لجو رع هللا ءاش نإ باتكلا ءاشثأ ىف اباب موياع دقعتسف نومجتملا امأف

 ىلع قيس دقف « امل لوأ ال ثداو> نيتبثملا ةيرهدلا لع درلا ليصفت امأو
 . هاحو حضوأ

 ا ةداملا مدقب نيلئاقلا ةفسالفلا ىلع درلا أ

 تأ : لوقن نأ 20 وبف ىلويهلاو رصنعلاب نيلئاقلاةفسالفلا لع درلا هجو امأو

 نأ امإو « ةددعتم رهاوج ناك هومتبثأ ىذلارصنعلا نأ اويعزتت نأ امإ نولضت ال

 متكحورهاوج مبثأ نإف .ماسقنالاو ددعتلاب فصتم ريغ تاذلا دحتم هنأ اويعزت
 رهاوجلا ىرعت ةلاحتسا ىف © اهانردق تلا ةلدآلا مكيلع تدرطا « اهدوجوب

 « ةدعايتم الو ةقصالتم ريغ رهاوجلا لقعت ال : مكل ليقو «نا وكألا نع

 . قسم ام دف الو

 :لوقننأ,مرقأ:هجوأ نمالطاب كلذناك«تاذلا دحتمر صنعلانأ مصخلامعذ نإو

 الفءةيبمدب وةرورضاهرياغت واهددعت كردم؛ةرياغتم ةددعتم هماسج أو مل اعلارهاوج

 اومعرتوأءلزآلافةدوجومتناكماسجألا هذه نأ:اومعزت نأ امإ كلذ دعب نواخت

 اهانررق : ب(؟) وهو :1()

 ىلإ رئاسو « دوعلاب برضيو ىذي ناكو « انئاص هرنعأ ءدب ىف ناكو ريسكالا ملعب لفتشا تح

 ىف ىمعو .. ربك دقو اهماعت دقذ بطلا ةءانص امأو « ةيردألاو ةيلقعلا مولعلاب لفتشاو « دادغب

 نيثالث راهسقم ىف بطلا ةعائص ىف ىواملا : ةريثكلا هفيئاصت نع .دادنبب فوو همايأ رخآ

 هامسو نيرجملل هفلأ « ءايميكلا ىف بيترلا ء سوفتلا بطب فرعيو ىناحورلا بطلا « ادلجم
 نادلبلا مجعم . (يكح انقتم ًاقلاخ ناسنالل نأ ىف باتكو ةيذغألا مفانم « ةحارلا بانك اضيأ

 كاش نبا ء599 : 5 ءالبتلا ريس - ىهألا عجارو 155 ةنس ل - 5 س ١٠ج

 ؟الالا 8/١ ءانكملا خيرات - ىطفتلاو ؟/5 51 خيراوتلا نويع : ىتكلا



 م 4:

 ل ما اح

 نبع وهو امرمصنع دوجوملا نأ اوبعزت وأ 2 لزالا ىف ةدوجوم ن ت مل اهنأ

 . ةرياختملا ماسجالا

 «لزألا ىف ةدوجوم تناك ةددعتملا ةرياغتملا ماسجالا هذه نأ معز نإف

 «لاري ال ايف نيتاذ تبثأ نم نألقعلا ةرورضب ملعن انإف .ةددعتم نوكت نأ بجيف
 . لزآلا ىف نيدوجوم نيئيش انوكي نأ ىغبذيف « لزآلا ىف (هتبثأو

 «لزآلا ىف ادحاو ادوجوم تبثأو ؛ كلذ بهذملا اذه بحاص لقي مل نإف
 هئادب نم ْذِإ «لزآلا ىف تبثي ملام «لازبال مف تبثأ دقف «لاريال امف نيدوجومو

 رهاوجلا مدقب لوقلا ضقانت كلذب نابتساف « دحاولا ىلع دئاز نينثالا نأ لوقعلا
 . لزآلا ىف دحاو دوجوم تابثإ ىلإ ريصلا عم « ةرياغتملا

 راص مث ءدحاو صصنعلا نأب تعز اذإ : لاق نأب كلذ نع ةمئألا ضعب ربعو
 رثكأوه ام تاثإ لقعلاف ررقتي فيكف« دحاو دوجوم نمرثكأ ءايشآلاف « ءايشأ
 . ميرسقتب موري ام [نع] لصفنن ام]و ؟ ثدح ام ثدحي مح ريغ نم « دحاو نم

 نأ اومعزت نأ اما 20 داحتالاب رصنعلا مكفصو ىف نواضخت ال : لوقت نأ رهو

 «تادوجومىلعلمتشم وهو «مسجلاو لظلاو ةروصلا «)داحتإ جينم ىلع © هداحتإ
 ممإ] بجوم ىف دحتم ناسفإلا نأ م« « رصنعلا مسأ ةيضق ىف ةدحتم اهنأ ريغ

 مكلوق متلطبأو «ةفل اتم ةعمتجم رهاوجلا متبمأ دقف « كلذ متددأ تنك نإف ..ناسنإلا
 رهاوجلا ةلمج نأ 69 داحتالاب متدرأ نإو .ضارعألا سانجأ نع ىلويلا ىرعتب
 قيس دقف ٠ رهاوجلا لخادتب نولئاقلا هيل] راص ام ىلع دحاو رهوج ثيح تبت

 000 . عانقإ هيف امب ةفماطلا هذه ىلع درلا

 ءالدج لسو لخادتلا تيثث ول هنإف : هب ديرأ امم مصخملا صلخي ال كلذ نأ ىلع
 الإ تبثي مل اذإ عامتجالا ذإ . ىنعمل الإ تبثي ال لخادتلا نأب © محلا بجو:

 هداج : ب (؟) داجيالاب :ب )١(

 هاجألاب : ب (؛) دايا تس : ب (5)
 مالكسلا ب )ع(



 ل واللو

 « ىنعملا تايثإب حيردتلا كلذ نع مزليو . لخادتلا كلذكف ٠ قعم ءاضتقال

 . هنع ىرعتلاب لوقلا داسفإو

 اومعزم «لخادت الو عاتجا ريدقت ريغ نم هتقيقح (0) داحتالاب اونع نإو

 ,0داحتالا ةقيقح هل تباثلا دحاولا دوجوملا كلذنيعىه انتقو ىف تادوجوملا نأ

 . ةجاحلا ةن و ٌومانوفك وةروررضلا اودحجدقف

 ريغ نم دصحاو نع تادوجوم توبث زاج نإ : لوقت نأ هب كسمتن امو

 (2لاصفنا ريغنم دحاو دوجوم ْ ل]تادوجوملا عوجر زاج « ةدايز تابثإ

 نيب لصاف الو « دحاولا رهوجلا م- ىلإ ماسجألا عوجر ةلاحتسا انوطعأ دقو

 دعبلا ىف ةدايز ريغ نم دوجولا داحتاب محلا دعب تادوجوم تايثإ ذإ ؛ نيبجولا

 حضوي ىذلاو . ناصقن ريغنم دوجوم م ىلإ |تادوجوملا درك « ةلاحتسالاو

 هذه ريغ ىلويملاو « ىلويملا ىه [ىقلأ| رهاوجلا ىنعت موقلا دنع تادوجوملا نأ كلذ

 . ىناثلا ىف دعبي مل نيفرطلا دحأ ىف داحتالا دعبي مل اذإو ء مهاوجلا

 ًامرج نوكي نأ امإ واخي ال هوتبث ثأ ىذلا رصنعلا نأ هانلق ام حضوي امو

 ةبحب ًاصتخم نوكي نأ بجيف « ًازيحتم ناكنإف ٠ ًازيحتم نوكيالنأ امإو « ًازيحتم

 : اههدحأ . موقلا دنع (0ناركنم اههالكو « نيرمأ دحأ هنم مزاي مث « ةيحانو
 . ناوكألا نع ىرعب ال نأ مزليف « ةبحي هصاصتخا ©)آيضتقم ان وك اوتيثي نأ
 هب لئاقلا رج أآذهو « ضنتقم ريغ نم ةبجلاب صاصتخالا مح تبش.نأ : قاثلاو

 . ضارعألا قن ىلإ

 ًاجورخ كاذناك « زيحو ©0)ةبجل لغاش ريغ زيحتم رصنعلا نأ مصخلا عز نإو

 امف كلذ زاجل « ©0الوأ اريح لفغشي ال زبحتم تابثإ زاج ولو . لوقعملا نع

 هاجمالا : ب (0) داجعالاب : ب )١(

 ناركنتسم : ب (4) ناصقن : ب (؟)

 الزأ : ب (؟) ةبجب : ب أ (5) ىضفتقم : ب (0)



 ب مموس

 مسفت ىهاض « ىدورض مسقت أ حتم رصنعلا اوتيثثأ اذإ مبيلع روديو « لاني ال

 انأ كلذو . لزآلا ىف ةددسعتم رهاوج تابثإب نيلئاقلا لع قارتفالاو عامججالا

 امهمأبو « اهنع الئاز وأ ؛ ةدحاو ةبح ًاصتخنوكي نأ امإ واخت ال زيحتملا : لوقت

 « نوك ىلإ©")رقتفي اهتعلزب. ل اذإ «ةبحم صتخلا ذإ « نوكب ًاقوصوم ناكفصتا
 . ةكرح ىمسي ىذلا وهو نوك ىلإ رقتفي لئازلاو « ًانوكس ىمسي ىذلا رهو

 الف « نكاس الو كرحتم سغ هثوددح لاح ق رهوجلا بأ دقف ؛ ليق نإف

 .لزآلا ىف انم كلذ لثم اودعبتست

 انياحصأ ىف سيلو « نوكي صةخهثودح لاح ىف رهوجلا نأ معزن نحن : انلق

 «لزآلا ف نوكلا اوتثيثف :ةكرح وأ ًانوكس هتيمست ف فالخلا امئإو . كلذ ركنب نم

 : لوقت مث .٠ ظافلاألا نود ىناعبلا ضرعتلا انضرغ امنإو « هتيمست ىف اوشقانو

 نأ ىلإ نورئاص راصف . هثودح لاح ىف رهوجلا ىف مكيهذم ىلع نرققحلا فاتخا

 ةكرح ىمسي ال « ناكم ريدسقت وأ ناكم صاصتخالا هل ىضتقملا هب مئاقلا نوكلا

 الاوز ةكرملا تناك ثيح نم الاحم كلذ ناك ةرح | ىمس ول ذإ « ًانوكسالو

 لاحتساف « نيتلاح ىف كلذ ققةحتي امإو . هريغىف نوكلا دعب ىناثلا ناكملا ىف ًانوكو

 ثبللا نع نوكسلا ءىفي ثيح نم ًابوكسس مسي لو . ىلوآلا ةلاحلا ىف هتايثإ

 « ةدحاو ةلاحىف حصي ال اذهو . ةدحاولا ةبجلاف نوكلا رارقتساو « رارقتسالاو

 . ًاثوكسم وأ ةكرح لوألا نوكلا ةيمسست نع اوعئتماف

 نم مانقراف دق ؛ ىلويملاو رصنعلا باحصأل انلق , ةقيرطلا هذه انكلس نإف

 نع نوكلا متيِفن متنأو « هتيمست نعانمنتماو ؛ ًانوك انتبثأ انأ : اههدحأ : نيبجو

 « ًانوكس نوكلا كلذ ©0ةيمست نم هانعنم ىذلا نأ ؛ رخآلاو . لزآلا ىف رصنعلا

 « ًايلزأ رصنعلا ميبثأ أو « دعب دوجولا رارمتسا مدعو « ىلوألا ةلاحلا داجبإ

 هتيمست ب (5) نقتفم : با (1)
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 ؟ةقيقلا لع نوكشس وه نوك تيبثت نمكمنم ىذلا اف . دوجولا رمتسم لذألاو
 .٠ ةدحاو ةقيرط هذبف

 ىلوألاةلاللا ىف رهوجلانأ ىلإ ء ضقنلاب » مجرما باتكلا ىف ىضاقلا بهذو
 لاقتنالاب فصتي ال رهوج لكو « لقنتم الو لئاز ريغ هنأ هيلع ليلدلاو ٠ نكاس
 لاح لوأ ىف ةبحب صتخا اذإ هنأ كلذ حضوي ىذلاو ٠ نوكسلاب هفاصتإ بحي
 رئاس كلذكو « اندنع قاب ريغ نوكلاو « ةيناثلا لاخلا ىف اهيف قب مث « ةثودح
 ةيمسن نم عانتما الو « قافتاب لوآلا نوكلا لدم ىناثلا نوكلا مث ٠ ضارعألا
 . هلثل تبثي ؛ ءىثلل تبثي مح لكو . ىلاثلا لثم لوآلاو « ًانوكسم ىناثلا نوكلا
 ةلاخلا ىف كلذ ققحتي الو ثيل نع ءىلب نوكسلا : هنع هللا ىضر هل ليق اذإف
 1 . لوألا

 . ناطحق الو برعب اهم قطنت ملو « ةدابعلا ف 00لضفت اذه : لاق

 الف ؛ رظنلا قيقدب الإ اهوكردي مل « تاغلاا لهأ ىلع ىناعملا هذه تضرع ولو
 انكلس نإف . القع (0نيلاملا ىف نينوكلا لامع حبضو دقو « ةغللاب ماصتعالل ىعم

 جورخ ىف انلوق انيلع 60مهسكع دنع ةفسالفلا بيغشت ابي . طقس « ةقيرطلا هذه
 . هللا | مدشرأ هومهفاف , ًانكاس وأ اكرحتم هنوك نع رهوجلا

 « هلوأ ىف زيحتم ريغ هنأ معز نإو . زيحتم رهوجلا نإ : مصخلا لاق نإ اذه
 ةقيقح نأ انمدق انأ ابنم : هجوأ نم لطاب اذبف « لازي ال ايف زيحتلا محل تبثبو
 قني نأ انضرغ ىصقأو . رهاوجلا ىنن لزألا ىف نيحتلا ىنن ىنف . يحتمل ؛ رهوجلا

1١1 

 كلذ دعب انرضي الف « ىنعملا ثيح نم هيفنب حرص دقو « لزألا ىف رهوجلا انمصخ
 . هل صيحم ال ام اذهو . ًارهوج زيحتي ملام ةيمست

 باقنادقف ءزيحتلا فصو هلت اذإ « ًاريحتمن وكي ال ام ؛ لوقن (2انأ ىلع

 نيتلاملا ؛ ب (؟) ليقف : ب )١(
 امنأ:١ (؛4) مىسع :!(9)



 هلل ا“ سح

 سائجأ بالقنا زيوجت بجو ءهجولا اذه نم سنجلا بالقنا زاج ولو « هج

 نكت مل نأ دعب زايح”الل ةلغاشريصتو « اهفاصوأ نعجرختو زيحتت ىتح ضارعألا
 ىلوأ ءآز ًازيحتم نكي مل نأ دس زيحتلا ىلإ دحاو دوجوم جورخ سيل ذإ . كلذك

 . نيحتلا فصو ىلإ ضارعألا رئاسأ جورخ نم

 نع جرخمي نأ زاجل « ًازيحتم نكي ملام زيحتب نأ ذاج ول : لوقن انأ لع
 . هسكع نم ىلوأ رخآلا ىلإ نيفصولا دحأ نم بالقنالا سيلف « زيحتملا ريحتلا

 . هجو لك نم رصنملاب لوقلا داسف حضتاف

 درلا طس ىقادجو« ملاعلا ثدح دعاوقنم هانمدق ام دضتعاو(1)لمتشا نمو |

 . مييلع مالكلا نم برض اذهف . الاقم مهيلع

 نع ًايرع ناك ىلويملا نأ معز دسق : لوقن نأ مييلع مالكلا هوجو نمو

 ةوق تثدح : ارلوقلا نأ امإ نواخت الف « ضارعألا تثدح مث * ءضارعألا

 تةدح : اولوقت نأ امإو . مرنم ةفئاطل بهذملا وهو « ىلويهلا ىف ةيعيبط

 : اولوقت وأ .ةفسالفلا نم ءامدقلاراص كلذ ىلإو « ميدقعناصب ىلو يلا ىف تاريثأتلا

 . مهتم نيرخآ بهذم اذهو , دصاق دصق الو ةعيبط ءاضتقا ريغ نم ىلويبلا لعفنأ

 . ةلطاب ماسقألا ةلمجو

 [ ابب ] نيائاقلا ىلع درلاب لوقلا باجي ليبسف « ةيعيبطلا ةوقلاب لوقلا امأف
 تبثت وأ « لزآلا ىف ةتباث نوكت نأ ام] : واخت ال اهومتيعداوتلا ةوقلا : لوقن نأ

 « ًاضيأ لزآلا ىف اهاضتقم تبثي نأ بجو « لزآلا ىف تتبث نإف . لازي ال ايف

 مزايف ٠ عناوملا عافترا عم اهنع رخأتسي ال« ابس نيلئاقلا دنع ةعيبطلا ىضتقم نإف ١١

 مهثإف « رصتعلا باحصأ بهذم لاطب] اذهو «٠ تاريثألا مدقب لوقلا كلذ نم

 . رصنعلا مدقو راثألا ثدحي أوكح

 دمتسا ؛ ب )١(



 همس بالاول دس

 بجوب امو « اهيضتقم اف : مهل ليق « ةثداح ةيعيبطلا ةوقلا نأ اومعذ نإو
 ؟ ابنودح

 ريغ نم راثألا ةلمج تبث : اولوقيلف « ءاضتقا ريغ نم تبثت ابتأ اومعز نإو
 . اصلع (0ميي ديرأ ام اومار نإف . لاعفنالا بهذم ىف لاخدنا اذهو . ءاضتقا
 اذهو . راثألا ضاقت ملف عناوم ابعم تناك نكلو ءالوأ تبثت ةوقلا نأ اومعزو
 . مدقتعم فالخ وهو « رصنعلا عم ناعم تايثإب مهنم حاصفإ هولاق نإ

 لاحتسا « ابمدقب اوكح نإف « اهئدحو ابمدقو عفاوملا نع مهلئاسن «0انأ ىلع
 ء ابلبق راثألاتيبثت مبمرل « اهثودحب او؟>نإو ٠ ًاقافتامدعي المدقلانإف ءابلاوز
 راشإ الولو . اهكرد لصحلا نع قخي ال تاضقانملا نم بورض مويلع ترحناو
 درلا ىصقتسنسو . مالكلا فارطأ نم لك ىف مويلع لوقلا طسبنال « راصتخالا
 0 . هللا ءاش نإ نييعئابطلا ىلع

 مهتايثإ ىف قحلا نم اوبرق دقف ؛ عناصلا لإ راثألا فرص ىلإ نورئاصلا امأو
 . ©0ًفبآ هيف لوقلا انعبشأ دقو « رصنعلا ىن ىل] درلا : هجولاو . عفاصلا

 « عئاصلاب تثدح راثآلا نأل] ريصملاب مسوفن تحعب نإ : مبل لوقن انأ ىلع
 : هانلق ايف قحلا حضوي ىذلاو . عناصلا رادتقاب ًاضيأ ًاعقاوأث داح ىلويبلا !ولعجاف
 ثودح دعبي مأ نإف « عناصلاب «©ًايدب ثدحت لب « ابل رصنع ال ضارعالا نإ
 . رهاوجلا ىف كلذ دعبي مل « صئخع ريغ نم ضارعألا

 درلا تأسف دصاق دصقو « ضاقم ءاضتقا ريغ نم لاعفنالاب نولئاقلا امأو
 . ثدحم ىلإ ثدحلا راقتفا انركذ دنع يلع

 )١( اي لع : ب (0) مديرأ : ب .
 )*( ًامدب : 1 (4) ًاءاها ؟ ب



 ان“

 « ضتقم ريغ نم ابلاعفناو ضارعألا ثودح دعبي مل نإ : مبل لوقن انأ ىلع

 . هنم صاخم ال ام اذهو . ضتقم ريغ نم رهاوجلا ثدح اوكحاذ

 «")هتضتقا وأ لعفنا رصنعلا نأ لعنال : لوقي نم رصنعلا ىلإ نيرئاصلا نمو

 داسف مهبل حضون لب « موكشو نولخيال ءالؤهو « ابلاعفنا دصاق / دصق وأ ةعيبط

 باحصأ ىلع درلا ىف ةعئقم ةزيجو لم هذهف . اييف اوددرت ىتلا ماسفألا ةلمج

 : هجوآل ةلزاعملا لوصأ ىلع ميقتست الو . رصنعلا

 صلخم اف « ضارعآلا ةلمج نع رهاوجلا ىرعت ذوج ؛ مهنم ىملاصلا نأ اهنم

 ىرعت ىبعكلا ناوجو ٠ . ريصخلاب لو.قلا©)و ىلويهلا ىلع مزلأ ام عيمج نم هل

 « ناوكأللا ادعام ناولألا نع ىرعتلا نويرصيلا زوجو . ناوكألا نع رهاوجلا

 . ةلالد درط لوصآلا هذه عم مبل مقتسي الف

 «ًاددعتم نكي لو «ددعتي ام نإ : انلوق رصنعلاب نيلئاقلا ىلع درلا ناكرأ نمو

 ثرح (29هيعيتمو هسفن لع كلذ قئايجلا دسفأ دقو . ًاددجتم نوكي نأ بجي

 بدتنا ولف « ىلاعت هللا مالك هتءارق عم دجو دقف « نآرقلا نم ةيآ أرق نم : لاق

 ىنذلاو « هللا مالك مبنم دحاو لك ةءارق عم دجويف « ءارقلا نم فلأ ةءارقلل

 زاج « كلذ زاج نئلف . ةدايز ريغ نم لوآلا عم دجو ام ريغ « عيملا عم دجوي

 . «©دزي ملو « مسقنا م دحاو رصنعلا : اولوقي نأ رصنعلا باحصأل

 ؛قئاقلساىلعتاوذ ىه مدعلا ىف رهاوج مهتابثا ؛درلا نع مدصي اممظعأ نمو

 . موقلا بهذمب ىهنم حيرصت اذهو ء ضا رعآلا نع ةبرع

 هتمرلأو  ”داتعىنعي ب مهءاسؤر ضعب ترظان : قحسا وبأ ذاتسألا لاق

 و لويفلا-: ب (؟) هاصتتا: ب )١(

 هري : ب (4) : ةتعيشو : ب (0)

 تح نب دما نب هابع نب سابعلا نب داع نب ليعامسا , مساقلا وبأ وه : دابع نبا«



 ل

 لاقف . ةدعابتمالو(2ةيراقثمال رهاوج تابثا ىف ةيرهدلا بهذم مالكلا لاخ ف

 « مهبهذم ةقيقح نع تاهذ دقو « نظي امب لقعأ مهنطف ىلع ةفسالفلا : اع

 مونكلو ؛ هقرفم الو ةعمتجع تسيل ةدوجوم رهاوج تايثإ مهب نظي الو

 . مهدقتعم نع ةرايعلا اونسحي ملف « ابمدع ضارعألا نع اهولخي اونع

 نإ ةفسالفلا نم لوقي نم ىلع بحاصلا ركب, مب : هل تلقف :ذاتسألا لاق
 هدوجوم تسبلو « ابقئاقح ىلع رهاوجلا اواوقي نأ نم ©0لقعأ ةلزاعملا
 « ضارعألا نع اهورع نع اهمدعب «29|وربعو « مهدنع 029ةدوجرم ىه لب

 ١١5 حيرصصتو ؛ ةفسالفلا نع بذ | هلاق «2«2ىذلاف ٠ قا الامقم دس ملف

 . مهتقفارمب

 لصف

 ابطلا ىلع درلا ىف

 لهأ نوقفاوي :اههدحأ : ناقيرف عئابطلا ىلإ نيرئاصلا نأ هللا كتفو اوهلعا

 هللأ نأ ىلإ 3 'رريصب ممتكلو 2 عفاصلا تابثإو ملاعلا ثدح 2 لوقلا ف مالسإلا

 ةبووجعأو رهدلا ةردان « ناكلخ نبا هنع لاقو « بحاصلاب بقاملا ٠ ىتاقلطلا سيردا تح

 . ىوغلا سراف نب دجأ نبسحلا ىلأ نع بدألا ذخأ . همركو همراكم ىف ىمملا

 لق مث ىرلاب 88٠ ىفوتو رخطسا ىف ه 885 دو ٠ امريغو ديمعلا نب لففلا ىلأ نم

 .ناهيعأ ىلإ

 ١8( قرفلا ١5١ - ذو ؟/* ىبلاعثلل رهدلا ةمبتي ىف ناكلش نبا)

 لفغأ : ب (؟) ةئراقتم : ب (1)

 اوريغو : ب (4) ةمودعم حصألاو ء نييخسنلا ىف اذكه : ب ()

 ْ يذلا نأ يلع هب ©



 ل مال ل

 ةرداص ريغ ةيعيبط الاعفأ ىطدقت صاوخو 00 عئابط ىلع ماسجالا قلخ لاحت

 مالكلاو « ةلدلعملا نم ةفئاطو سرشأ نب *ةمامث كلذ ىلإ لام دقو . رايتخا نع

 مالكلا ريخأت بيتدتلا ىضتقاف « دلوتلا لاطباو ردقلا ماكحأب قاعتب ءالؤه ىلع

 ١ . ءالؤه ىلع

 ةياكح أتمدق ام ىلع « عيرالا عمابطلا مدقب لوقلا لإ ناثلا قيرفلا راصو

 نولختال نأ : لوقت نأ ابتم قرط كلذأو« مريلع درلاب ءانثعالا انضرغو « مبيهذم

 حمابطلا اوتبثت نأ امإو « لزآلا ىف رهاوجلاب ةصتنع عئابطلا اوتبثت نأ امإ

 . ماوجلاب ةصخم ريغ صاوخلاو

 لثام دقف « رهاوجلا ©2مدقب متتكحو رهاوجلاب ةصتخم عئابطلا ّمثَأ نإف

 مب رهاوجلا ثدح حاضي] مكيلع درلا ليبسو ؛ ةيرهدلا نم قبس نم لوق كاوق
 ةصتخم ريغ ءدوجولاب ةدرفنم تناك عئابطلا نأ متعز نإو . ةلالدلا نم هانمدق

 نأ امإ : ماسقأ ةثالث نم ولذتال صاوخلا نإف . الطاب كلذ ناك « ةمدق رهاوجب
 مح ىف نوكت نأ امإو « سفنلاب مايقلا ىف رهاوجلل ةيهاضم اهسفنأب ةمئاق نوكت

 ىف نوكت وأ , 20اهرايغأ ىه رهاو موقت لب « ابسفنأب موقتال ىلا ضارعألا
 دقو رهاوجلا مدقب لوق اذبف « رهاوجلا يح ىف تناكنإف . سفنألا تافص ى>

 ردقب : ب (؟) واو هس :ب (9

 ابنم رايغأ :ب (")

 م5 ص ؟ ٠س مالعالا (م ماله لس ...عمامر# كلن ...) . سرشأ نب ةماق ©

 ٠ نو.ألاب مث ء ديهرلاب لاصتا هل ناكو ةلزتءملا رابكن م : نعم وبأ ىريمتلا سرششأ نب ةمام

 نأ : مزح نبا لاق . ( ىزيرقملا ) ءارآ نم هب هرفن | ام شعب دروأ . هيماعلا نومسي هعابتأ

 نم غلب ىدلب الو ىورق هنامز ىف ناك هنأ ثماعام * ظحاجلا لاقو ١ هعابطب هللا لمف ملاعلا

 ناكام , فاكستلا نم هءالسا عم جرطلا ةاوهس نمالو ؛هورملا هدع ةلق مم ماهفالا نسح

 نايبلا 6 ١ © ١/0 لادتعالا نازيم ه* م ؟ نازيملا ناسل) ١4٠ * ! دادغب خيرات .هفاب

 6١1732 قرقلا ء 7١ ص ١ > لالا ؟غا ع ؟ ططخلا 531 , ١ نييتلاو
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 امل « اهسفنب تماق ول ةيصوصخلا نأ ىلع . عنقم هيف ام كلذ ىلع درلا نم قبس

 ٠ ابسفنب موقتال «ملاعلا ليكشتو جازتمالا كعب عئابطلا وءاهريغب تماق

 « ةعيبط نع تاخ امل « رهوج مح ىف تناكول هعيبطلا نأ: كلذ حضوي ىذلاو

 . مدنع ةيصاخ وذ هسفنب مّماق لك نإف

 1 ابسفنأب موقتال نأ ىغبشيف 3 ضارعألا م ىف عئابطلا نأ اوبعز نإو

 . هسفنب ضرعلا مايق ةلاحتسا نم قيس| ايف هانحضوأ

 دعبيف ؛ مهلصأ ىضتقم اذبف ءسفنألا تافص كح ىف صاوخلا نأ اوبعز نإو

 نود ةيصاخ ريدقت -ليرحتسإ نال 3 هب فوصوم نود هتويث ريدقت لاحتساو

 ٠ ضرعلا نم 62تاذلل مرأأ ةيصاخلا نإف 2 ىلوأ 3 سصتةخ

 صتخم اهب صتختال ةيصاخ نإ ؛« ةرورضأ| دحج نم برق هولاق ىذلا مْ

 عم ةيصاخلا تايثإب لوقلا ضقانتيو 2 ب ستخم نع ءىلت ةيصاخلا ذإ « لقعتال

 . هب سقةاخغو سوم نبد الإ قفحتيال صاصتخاإلا ذإ 3 ام ستخلا فق

 ناآلف ءابصاوخ نود رهاوجلا تويث اولاحأ ممهنإ : هانلقام حضوب ىذلاو

 . هب ءافخ ال حضاو اذهو . ىلوأ اهب صتخملا نود رهاوجلا توبث اوايحي

 ءةجرتم نكت ملو تجاتما عئاابطلا نأ معز دق : لوقن نأ مييلع هب درن امو
 جارتمإلاب تفصتا اذإ اهنإف « عئابطلاىلع نيضيقنلاراوتعاب 20 5ةمحيرصت اذهو

 «ناضيقتلا اهلعروتعا اذإو 3 جارتمإلا َ فاللخ ىلع جارتمإلا ليق تناك دقف

 قيسام ىلع « رهاوجلا ثدح ىلع تابقاعتملا راوتعا لد ا « اهثدح ىلع كإاذ لد

 . هيف لوقلا طس

 )١( ع آ(؟) بتادل , با 0
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 اواثسي نأ قيرطلا برقأ ناك ء ائيش عئابطلا ىف مانمرلأ ام اوركنأ نإف
 ؛بقاعت نم رهاوجلا ثدح ىف هن ودي ام لكف . هيلع ليلدلاو رهاوجلا ثدح نع

 نع اوجرخ دقف « رهاوجلا ثدح اوركنأ نإف. عئابطلا ىف مهمزايف « ثداوحلا

 . ةيرهدلا رثاس بهاذمب اوقحتلاو « نييعئابطلا لوق

 اوتبثت نأ امإ ؛ نولختالف عئايطلا بث اذإ : لوقن نأ مييلع هب لدتسل امبو

 ؛ عبرألاتاصقتسالا ىلع ارداز ءلاحم « امل اوتبثا نإف . اهوتبثتال وأ «لاح ابل .
 . لاح ىفال اهلك تتبث دقف  ةزيحتم تسل هو لاحم امل اوتش مل نإو

 نيئيش لك جذامب امم ] هناف « ايجازتمال ىتعمالف « لص ىفال نائيش ©2تبث اذإو

 اذإف « لح اذ ناك نإ لحم وأ« !زيحتم ناك نإ ةبحب امبنم دحاو لك صتخي نينيباتم
 اذهو ِ جازتمالل لوصحم الف | نيا الو نيني صاصتخإ جازتمإلا قبسي مل

 ء ةريدل نم حضاو

 نأ امإ ولختالف « عئابطلا تجدتما «0اذإ: لوقن نأ هب مصتعنام نسحأ نمو
 الب اهجارتما دنع تتبث نإف ء 09للا عم تبثت وأ لح الب ابجارتما دنع تبثت

 توب زاج ول هنإف . لطاب اذبف ءدحأو تقوب جادتمالا دعب لحما تبث مث « لح

 . نيتلاح ىف كلذ ريدقت زاجل « ةدحاو ةلاح ىف لح ريغ ىف ةجذتم عئابطلا

 تجرزتما دقف « جازتمالا نراقي هب عئابطلا صتخت ىذلا لحنا نأ اومعز نإو
 ءاضتقاب للا ناكالهو ؟ هيضتقت فيك زحلا ف تجرتما اذإف « لحما ىف ًاذإ عئابطلا
 ىلوأ امهدحأ سيل « نان رتقم امهتإف ؟ لحما ءاضتقاب جارتمالا نم ىلوأ جارتمالا
 . ىناثلا نم ءاضتقالاب

 ىأ « ابسفنأل جرتمت نأ امإ واختالف « عئابطلا تجاتما اذإ : مهل لوقن مث

 يفلأ س :0(1 تيثأ : ب )١(

 0017 بفلأ- :0(1)



 هم مغ -

 . ىنعمل الو اهسفنآل ال جرتم:وأ « ابجارتمإ] ىضئتقي ىنعمل جرتمت

 توبثل لزآلا ىف ةجدتم نوكت نأ مبمزل ءابسفنأل تجرتما اهنأ اومعز نإف

 00ىضشيو ًاضيأ ابسفن ل ني اين نأ مزلي مث ءسفنلا مزا:سفنلا ةفص نإف 3 ابسفنأ

 . اهسفنأل ةنئابتم ةعمتجب اهتيبثت ىلإ مالكلا اذه دافم

 وأ مدعلاب فصوي نأ امإ ىنعملا كلذ لخ مل « ىنعمل تجرتما اهنأ اومعز نإف
 ءهجو لك نم ضع ىف مدعلا نإف . الاح ناك مدءلاب فصو نإف . دوجولاب

 ىضةقمريدقت زاجول هنأ ىلع . مودعم قنمىضةقمتابث] نيب وىنمةقملا ىف نيب قرفالو
 دوجولا تايثا ىلإ ةجاسحلا سمتال ىتح « مدع ملاملا ىنتقي نأ زاجل ؛ مودعم

 . عيرألا عئابطل

 تقوي عئابطلاجارتماب هؤاضتقا صتخا امل « امودعم ايضتقم انردق ول انأ ىلع
 ًامدق نوكي نأ امإ :لخي مل ًادوجوم جارتمالل ىضةقملا ناك «0ولو « تقو نود

 ىلوأ جارتمإلا ءاضتقا سيل ذإ « جارتمإلا مدق هنم مرل ءاعدق ناك نإف . ًاثداحوأ
 « هإ ضئقم رثؤم ىلإ رقتفي نأ ىغينيف « ًاثداح ىذتةملا نك نإو . رخآب هنم تقوي

 تبثيل « عئابطلا | جرتمت نأ كلذ ىشتقاف . عئابطلا جارتمإ الإ مدنع رثؤم الو

 . ضقانتلا ةياذ اذهو « عئابطلا جزتمتل ىضدقملا تبشيو « جازتمالا ىضتقم

 ثودح ريوجت مهمزل « هل ضئقم الو جارتمالل ايضتقم اثداح اوتبثأ نإو
 نإف . رثؤملا عبطلاب لوقلا لاطب| هيف اذهو . ايضتقم هل اوردقي نأ ريغ نم ملاعلا
 رودقملا عوقو متحأ مث « هلزأ ىف رداق هنأ هومتفصو اعناص مث مسا : اولاق

 ىندقيام نأ معزي نم ىلع نوركنت مبف «لاريال اميف هعوقو ارجل «لزآلا ىف
 ؟ لازيال اميف جارتمإلا ىضتقي هنكل و ؛ يدق عئابطلا جازتما

 مكدنع ةعيبطلا نإف . «اشمزلأ ام ليبق نم سول انومتمزلأ ىذلا اذه : انلق

 ًاردات ؛ب 1 (0) ولو ب(0) يفتنب : با(١)
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 سس جاك سل

 ىضتقا امل جارتمإلا نأ هيلع ليلدلاو « هرايتخا ريدقت ريغ نم اهريثأت بجوت

 ىضتمت ةمدق ةعيبط تتبث واف «هنع بيكرتلا رامختسا زج لع ملاعلا بكرت

 امأو . هنع جار :ةمالا ىضتقم رخأتس ملاك « ابنع اهاضتقم رخأتسا امل « اجارتمإ

 ءرداقلا نم رايتخإ ىلع هرودقم ترث لب « ًاباحيإ هرودقم ىضتقي سالف « رداقلا

 . نيمارلإلا قارتفإ نابتساف

 نآلا مالكلا انرصقو « اهريخأت انيأر مالكلا نم بورض نييعئابطلا ىلعو

 هومتملعأ « هومتيعدأ ام:مهل لوقن©١)و . عئابطلا مدقب لوقلا لاطبا نمضتيام لع

 لثع أوابوقو مهتاكم تاطّقس « ىدورضأا معلا رعدأ نإف 5 ًارظن مأ ةرورض

 ٠ مآ وعد

 انلق امت] : اولاق إف . هرابظاب اوبلوط . ًارظن مدقتعم اوباء مهنأ اومعز نإو

 .عبرألاعئابطلا نع ملاعلا ءازجأن م ءزج لخي مل ثيحنم ملاعلا لوصأ عئابطلا نإ

 فداصن ملا انإف . رهاوجلا مدقب لوقلا « كلذ ىلع مكمزلي ام لوأ : مهل لاقيف

 محلا مزلي مل نإف . رهاوجلا نود عئابطلا فداصت مل « عئابطلا نود رهاوجلا

 نع رهاوجلا لخت مل اك : لوقن مث . عئابطلا ىف كلذ مزاب مل « رهاوجلا مدقب

 8 اهادءامو ناولآلاو ناوكآلا نع لمخت مل كلذكف ؛ كمعز ىلع عئابطلا

 ؛ اهنم اوجلا رعت ل ثيح نم ناوكآلا ملاعلا لوصأ نإ متلق البف « ضارعألا

 مل لاق نم ىلع نوركنت مم : محل لوقنو ةيودثلا بهذع ءالؤه بهذم لباقن م

 ؛ رهاوجلا ابنع لخي مل / ثيح نم ؛ ةللظلاو رونلا ماعلا لصأ نأ ةيونثلا نم

 امتابثإ ىف مانشقان ولو « الدج عئابطلل مي .استو مالكلا ىف انم عسوت هانلق ام لكو

 . اليس اهتابثا ىلإ اودحي مل « « دلوتلا يف هركذنسام ىلع

 مب (0)



 لصف

 ْق

 ماسجأ وهو ءرونلا مدقب لوقلا ءالؤه' لصأ نم نأ هللا ك-قفو اوللعا

 ةبلظلا كلذكو . لفسلا ةبج نم ىهانن# امتإو . ًولعلا ةبج نم امل ةيابنال « ةدعصتم

 . ولعلا ةبج ىف اهدح ىبهتنيو « لفسلا ةبج نم اهل ةءابنال 3 ابعبطب ةلفستم مامجأ

 ىلع هانددر ام لكو ٠ مهيلع درلا ىلع لدي ماسجألا ثدح ىف هانمدق ام لكو

 لع نيضيقنلا بقاعت لدءاجزنم نكي منأ لعب جزتما ام نأ انررق ثيح «نييعابطلا

 ددرلا « هيف لوقلا ميسقت عم سشتقم لإ جارتمالا راقتفإ نم انررق امو . هثدح

 « ًادعصتم لزي مل دونلا نأ متسعز اذإ : مهل لوقت مث ءافرح افرح ةيونثلا ىلع

 مح ىف نوكي نأ امإ واخي ال امهيدح نيب ىذلا وجلاف « الفستم لزي مل مالظلاو

 نادادزيو نادعابتي الاز ام امهنإف « ىهانتملا مح ىف نوكي نأ لطابو « ىهانتملا
 . اعطق ةبابنلا ني اذهو « لوأ ريغ ىلإ انيابت

 [مطقو [هجارتما روصتي فيكف ؛ ىهانتي ال كح ىف امهنيي ام نأ اومعز نإو
 ؟ ىهانتي الام مح ىف رهام

 ركرم ىف مالظلاو « هنم ًاعافترإ دادري ال ركرم ىف رولا نأ اومعز نإو
 سلف «هعبطب دعصتي رونلا نأب اوكح اذإ مهنإف . الطاب كلذ ناك « لفستي ال
 ىلإ ريصملاف « مالظلا لفست ىف لوقلا كلذكو . رخآ ىف هنم ىلوأ وج ىف هدمصت
 نييعئابطلا ىلع كلذ حضوتسو « لفستلاو دعصتلاب لوسقلا لاطبا فوقولا
 . زكارملا باحصأو

 ثدح تابثإ ىف مهيلع درلا هجوف « لدعملا تايثاب نولئاقلا : ةينوبقرملا امأو
 نركب نأ امإ واخي ال لدمملا اذه : لوقتف مالكب مهصخنو . قبس اه مامجألا



 -_ .37٠و

 مل #44

 ًاقفاوم ناك نإف . امل ًافلاخم نوكي وأ « ةلظلل اقفاوم نوكي وأ « رونا ًاقفاوم

 وهف مالظلل الثا ناك نإو . مالظلا ةرفانم هككح نمو « رونلا نم وهف | رونلل

 لدعم ريدقت نم ديالف « امل ًارفانم ناك نإو . روثلا ةرفاثم هعبط نمو « هئم

 ىلإ لوقلا لسلستيو « مالظلاو رونلا نيب لدعم ريدقت نم دبال م «امبنيبو هنيب

 . هل ةيابن ال ام

 .مهيلع موههذم باقبنوصصخيو 4 ةيونثلار ئاس لع درلا6 :ةيناصيدلا ىلع درلاو

 اويلعاو .العق مويهذمو كلذ نيب نودجالف رات مالظلاو ادا رولا ردقنف

 ىلع ريوجتلاو ليدعتلاب قلعتي ةيونثلا بهاذم نم رشلاو ريخلا ىف مالكلا "لج نأ

 . هللا ءاش نإ قأيس ام

 سكعن مث « قبس نم ىلع مالكلاك رونلا مدق ىف مهيلع مالكلاف ء سوجيا امأو

 نم لع نوركنت مب : لوقتف . اليبسم هيلإ نودحي الف لصفلاب مويلاطتو مهبهاذم

 ؟ مالظلا صاخشأ ضعبل ترطخ ةنسح ةركف نم رونلا ردقيو «مالظلا مدقب كي

 . الصف كلذ ىف نودحي الف

 ؟ رش مأ ريخ « ناطيشلا اهنم دلوت ىتلا ةكشلا وأ ةركفلا : مهل لاقي م“

 ؛ كلذزاج ولو « ًارش ريخلا دلو فيكف : مهل ©) ليقف ءآريخ «') هوردق نِإف

 . ةركف ريدقتريغ نم ًارش ًاضيأ رونلا داوي نأ زاجل

 نودي الف ؟ ابلبق مالظ الو امدّشلو ىنلا اف : محل ليق رش اهنأ اومعز نإو

 مهيلع مالكلاو . © طقاستتف ء ضعبب مهبهاذم ضعب لباقن م . ًاصيخ كلذ نع

 ىف ةعنقم لمج «©هذهف . هللا ءاش نإ ريوجتلاو ليدعتلا ف ىصقتسي رشلاو ريلا ىف

 لقف : ب (؟) هوررق :ب )١(

 مذهو :ب (4) طقاستف :1 (©)



 هما ا” 5 نهض

 هانركذام دشرأ « ءىث اهنم ”ذش نإو « مالسإلا نلاخم بهاذم ليصاةثىلع مالكلا
 . هركذن مل ام لإ

 لصف

 ىلع لمتشم

 ابنع لاصفنالاو عمللا ىف انخيش ىلع غيرلا لهأ نعاطم

 ؛عبلاا ىلع ريقنتلاو صحفلاب ارعلوت ءا وهالا وعدبلا لهأ نأ هللا مكققو اوباعا
 اوضرعتي ملو « باتكلا لوصف ىلع نعاطملا ركذ ىف دهجلا هنك غارفتساب اورط م
 ىلع ىوطني همالك نم طوسبملا نأب مهنم الع « انخيش تافنصم نم تاطوسببلا
 : ًابرطضم نعاطل 2 ردانن الو . هبقلا نع ىصقتلاو مالكلا بناوج باعيتسا
 حضوو « باتكلا لوص# ىلع نعاطملا نم هوهجوام ةلم هللا ءاش نإ |ركذن نحو

 . ابتم لاصفنالا

 تناك اذإ ةفطنلا :ملاعلا ثدح تابثإ ىف هركذ ام ىصقأ : اولاق نأ هوهجو ايف
 , ريغتيال ميدقلا نإف . ةثداح نوكت نأ ىغبني « لاتعالاو بالقنالاو ريغتلل ةلباق
 ةروكذم ةدرج ىوعد هوركذ ىذلا اذهو ٠ ابنع واخي ال تارييغتلا لبقي ال امو

 « ضارعالا تايثإ ىلإ دنئسي مارجألا ثدح نأ كلذو . جاجا 29 ةغيص ىف
 هباتك ىف كلسي ملو « ابثدح ىلع ةلالدلا حضوي ملو « اهتايثإ ىلع ةلالد مقي مل وهو
 قيرطب كسقلا لع هسفن لمح نأب « بهاذلا درج ركذ ىلع راصتقالا كلسم
 نع ًاروصقو « رظنلا دح نع ًاجورخ كلذ ناكف ء ابممتي مل مث « ججحلا
 05 جاجمحلا دح

 نم تارصتخلا نأ مسي ققح لك نأب كلذو 3 لطاب هوركذ ىذلا اذهو

 ةعئص : ب (؟) رداغت : ب )١(
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 دس جا سل

 . تأطوسببملا هيلع لمتشتام مالكأا بناوج قارغتساو طسيلا نمل متحتال تافئصملا
 راثي] عم دصاقملا ىلع ةيبنملا ةزيجولا تارابعلا ركذ ؛تارصتخما ىف نكميام ىصقأو
 ٠ راثكإلا بنتو نع اصوخالا

 ممرظأ نيب اميف نولخي ال مهريغو ةلرتعملا نم نينعاطلا نأ كلذ حضوي ىذلاو
 ناكرأ باعيتسا ىلع ىوطنت ال اهنأب عطقلا عم « ةزيجو تادقتعم فيلصت نع

 نيفدصالا ةامج قافتا نع جورخ وهو « راصتخالا عنم آذإ هوركذ امفف . ةلدآلا
 ىلع هيبنتلا انخيش مالك ىف : هييلتلاب ءافتكالا زاوج حضو اذإف . معلا نوتف ىف

 . حيرصتلا نم ًابرقم هيلإ جاتحيام لك

 نإف « تاوذلا ريسغت ىلع ضارعألا تايثإ ىف لوعملا نأ : كلذ حضري ىذلاو
 هذع هللا ىضر أموأ دقف . ربذتلا لاحتسال تاوذلا سفنأ ىلإ تعجر ول ضارعالا

 لاوحألا بقاعت ركذ امل اهثدح ىلع هّينو « ضارعألا تايثإ ىف لوعملا هيلعام ىلإ

 ثدحو « هورط] ىراطإ] ثد# معلا ىلإ اهثدح تايثإ ىف عوجرملا ذإ « ةضقانتملا .

 اليلد كلذ ىلع بصني ملو « مدعبال مدقلا ذإ « هدض ءورط دنع همدعل هلبق ىذلا

 . هيلع ًاقفتم ناك ام

 نع © رييغتلا ليقي ام جورخ ةلاحتسال ضرعتلاب هلع هللا ىطر حرصو

 ىلاعت برلا نأ كلذ حضوي ىذلاو . دصقملا ةلمج ىلع هب دقف « لاوحألا بقاعت

 سمشلاو مجنآلا ثدح ىلع هيلع هللا تاواص ميهاربا جاجتح] هباتك م ىف ركذ

 ءاضقنا دعب ىلاعت برلا لاق مث « اهلا نع اهلاقتناو « ابعواط دعب ©« املوفأب

 مدقتام ىمسف , 29 هموق ىلع ميهاربا اهانيتآ انتجح كلتو د هجاجح ركذ

 ضرتعملاو . مالسلا هيلع ميهاربإ ةلأسم نيع انخيش هركذ ىذلاو . ةجح هركذ

 ٠ ميهاربإ ىلع ضرتعم هيلع

 اهاوقأب : ب (؟) ريغتلا ؛ ب (1)

 مث :5 س(9)



 سس 91 ول م

 تابثإب نيلئاقلا لع ةلالدلا بصن مار هنع هللا ىضر هلعل : لوقن انأ لع

 هيلع نيعتي سيلو .رصنعلا باحصأ مهو « اهثدحب لوقلا ىلإ نيرئاصلا « ضارعألا

 حضوأ نم ةفطنلا ركذل هضرعتو « ةغللا صنم ىف فئاوطلا ىلع مالكلا باعيتسا

 «ةوقلاب ىلويهلا ىف ىلاعلا نأب نيلئاقلا ىلويحلا باحصأ ىلع مالكلا همورىلع لئالدلا

 تايثإ ىف لوقلا طسبي مل كلذاف « ةوقلاب ةفطنلا ىف ناسفإلاو « ةاونلا ىف ةلخنلأو
 . اهثدحو ضا رعآلا

 لع نم نكلو 2 ضارعالا تاششإ ىلع ملاعلا ثدح تورث فقوثي ال : لوقن م

 ىضفب اذهف.اهنم هورع ةلاحتسا مع « تاوذلا ضءب ىلع ةضقانتملا لاوحالا بقاعت

 اهنوكو تادوجوم لاوحألا نوكل ضرعتي مل نإو « تاذلا ثدح ىلعلا ىلإ هب

 ٠ ضارعألا تاثإ لع رهاوجلا ثدح تاشثإ اذإ فقر ملف . تاذلا ارايغأ

 هنا هاثلق امب نابتساف « امبنع هللا ىضر ىضاقلاو 2*2 دهاجم نبا لات اذك؟كمه

 تبي دصقملا نإف ؛ ضارعألا توش علا لع ماعلا ثدحت معلا فقوش ال

 . كلذ نود

 . اهددجتب معلا ةطاحإ نم دب الف « لاوحألاب متيفتكا نثل : لئاق لاق نإف

 لوقلا انردق نإو انإف . دصقملاو 22ضرغلا نع ءىثي اهيقاعت سفن : انلق

 انردق مث « لاعع ريغ قف ضارعألا توبثب لوقلا انردق وأ « روهظلاو نوكلاب
 . لاوحألا بقاعت نع ةدسافلا | تادقتعملا هذه عم تاوذلا ىلخت الف  اهلاقتن]
 نم ءىش ىلع رهاوجلا ثدح معلا فقوتب لف. ابثدح نم دصقملا لإ ىضفملا وهو

 ةيربلا مظعم ليفكت مزلل « هانلقام الولو .هب ءافشال حضاو اذهو . لوصألا هذه

 سفنلا, ضرعلا مايق ةلاحتسساو روبظلاو نونكلا ىف ملكتي مل ذإ مهنم ءىبتلاو

 ضرعتلا :6(1)

 . ىرصبلا دهاجم نبا - دمع نب دحا نب دمت وه دهاجم نبا (*)

 الفرا



 د 9#عغم

 ريفكتلا انركذ دنع كلذ ىف لوقلا طسبنسو « رصعلا لهأ نم ةمذرش ©"0الإ

 . امبيضتقي امو ليلضتلاو

 «ثدحلاوثدحلا تايثإ لع ىوطنت ةزيجوةلالد هنع هللا ىضر انخيش ركذدقو

 هنأ كلذو « لاوحألا بقاعتب ءافتكالا نم هانمدق ام ىلإ مذنتل اهركذ ©؟)انرثآف

 ©)ًادولوم نكي ملو « ةفطن هلصأنأ انباع دقو  انم دحاولا ىلإ انرظن اذإ : لاق

 . الوأ ردقن وأ «لوأ ريغ ىلإ اذكهرم الا ردقن نأ امإ ولخم الف داو دعب الإ

 ىذلا دحاولا قيسم ول هنإف . ةرورض الاحم ناك « لوأ ريغ «©2ىلإ كلذ انردق نإف

 ةيونلا ىهتلت ىتح « ©0مّبَي ون *”تفرصنا املا مهل ةيابن ال نودلاو مالكلا هيف

 ءاضتقاب نوكي نأ امإ واخ ال لوآلا كلذ مث . الوأ انل نأ نابتساف « اذه ىلإ
 كلتب انتقو ىف روصتن ىتح قبت نأ ىغيذيف « ةدق تناك نإ ةعيبطلا كلتف « ةعيبط

 . ةرم لوأ ىف كلذ ققحت اي « ةفطن قيس ريغ نم ناسنإ ثودح ةيعيبطلا ةوقلا

 . تقو نود تقو ىف ناسنإ توبث تضتقا املاب ام ةعببطلا كلت نإف ًاضيأو

 ©0عيمجتل ةطقن ريغ نم ءادتبإناسنإ توبث ىضتقاكلفلا نإ : لئاق لاق نإف

 ق كلذ ناكو « هجو نود هجو لع أبتعشأ حراطم تول وأ 5 ةربدملا جيلا

 ٠ تاقوأآلا ضعءب

 ىهئتئسو الإ أءاتجا مت”الل تبثي الو « أابسانتم مجنالا ريم سيلأ : لاقيف
 هوم ردق ىذلا عامجالا لوق نوكي نأ ىغيليف . ودب لع ًادوع ىرخأ ةرم هيلإ

 ىبتلت ىتح ىضفني فيكف « لوأ ريغ ىلإ هلبق ىذلا كلذ لبق كلذكو « هلثم عامتجا
 « ةيكلف | ةعيبط رثأ نم ناسنإلا نوكي نأ لطب دقف ؟ مالكلا هيف ىذلا ىلإ ةيونلا

 ىلع صوصخم تقو ىف مدسعلاو دوجولا زئاج نقتم 5< ثداح توبأ ليحتسو

 انرثآو :ب (؟) كإ:ب )١(
 لا : ب (4) هولوع :1 (5)

 عمجتل :ب (3) مموبأ:أ (0)



 ب ؟يؤ ب

 الإ قب لف « عئابطلا ءاضتقا لطب دقو « ىضتقم ءاضتقا ريغ نم ةصوصخم ةفص

 ثدحلاب ملعلا ىلإ ترجو « هانمدق ام لك نع ةتكنلا هذه تذغأف . ثدحملا تايثإ

 . ثدحملاب معلا تدضتو ؛ عئابطلاو ىوقلا لاطبإو

 لواحت وهو - رظنلا سلاجم ضعب ىف هنع هللا ىضر انخيش هركذاممو

 اهرعوو ابابمو « اهراحيو اهلابجي ضرآلا مدقب نيلئاقلا ةدحلملا ضعب ةرظانم

 ةعسشأ بقاعتو « حايرلاىلاو:و ءراطمألانأ نودعزت مسلأ ؛ هنع هللا ىضر لاقف

 ةيئرملا تارخصلا نأو « اهبكدكدتو !مضرضرتو اباقاقت مصلا روخصلا ىلع سمشلا

 تنام ولف « اهارذو ابلاق نم 9 ابيلإ ةروهدتم ىه امنإ 610 [لابجل ا[ ضيضح ف

 00ردقي مل« ىهانتي ال ء صقن هيلع طاست ام نإف « ءىش اهنمقب امل « صقنت لزتمل

 . نيدلا لبقتو « دحلملا محفأو « ًائيش هنم

 كيرض ةلدآلا نم تارصتخلا ىف برضال قرطلا هذه انركذ امنإو

 .٠ تاطوسملا َْى

 ؛ةميدق رهاوجلا تناك ول : لاق نأ ًارجوم هنع (9هلاىضر انخيشدركذ امو

 (ةقرافمالو ةعمتجال وأ «ةق رتفمةعمتج وأ « ةقرتفمامإ وةعمتجب امإن وكتنأامإ : لت

 لقعلا ةرورضب كلذكو « ًاعمةقرثفم ةعمتجب اهتوك ةلاحتسإ ءنلقعلا ةدورضإ ؛ ]و

 « ةعمتجب اهنإ : اولاق نإف . ةدعابتم الو ةينادتم ةقصالتم ال ©©0اهتوك ةلاحتسا لعن

 تيقب ام عاتجالا فصو نع اهواخ ليحتسيف « ابسفنأل عمتجم نأ امإ : ولخض الف

 تبث ذإ ٠ ًامدق ىنعملا كلذ نوكي نأ بحي مث « ىنممل عمتجت نأ امإو « اهسفنأ

 ىراطلاق اريفالا سيل ذإ « مدعي ملومزلل « ميدق عاتجا تبث ولو . أيل زأعاتجالا

 « أرطي ال ىتح©و « قارتفالل ميدقلا عامتجالا فن نم ىلوأ ميدقلا عامتجالا قي

 هيلا : أ (؟) ليج :بءعأ )١(

 هللا < : ب (4) ردني :١ ب (0)

 واو - ؛: ب (5) الاس :1 0



 0 "و

 « ةقرتفمتردق وا كلذكو . لزألاف اهعاتجاب لوقلا لطب ملاعلارهارج تقرا الف

 قارتفالاو عاتجالا ثارث|لاحتسا اذإف . هانمدق ام لثل ًادبأ عمتجت ال نأ |ىنبنيف
 رهاوجلا نب لوقلا الإ قبي ملف « امهنم ولخلاو اميب فاصتالا لاحتساو ؛ ًاديمج

 . امعيمج لطب ىذلا ماسقألا دحأ نع لخت مل تقبث ول اذإ « لزآلا ىف

 : لاقو « ةفطنلا ريذت ىلع لاوحألا راوتعاب كبحاص لدتسا دق : لئاق لاق نإف
 ؟ مدقلا ريغ عدم لع مايلد ام ع« تربعت امل ةمدق تناك ول

 ليبسو . زاميإلا رخآلاو , طسبلا اههدحأ ؛ نارجو ©2كلذ ىف انل : انلق
 « مدقلا مدع ةلاحتسإ انحضوأ انآل كلذو « تقبس لوصأ ىلع ةلاحإلا طيبلا
 ةمودحملا ةفصلا مث . ىرخأ توبثو ؛ ةفص مدع كلذ ىضتقال ميدقلا ريغت ولو

 قأيسو . لاحم كلذو ؛ ثداوحلل مدقلا لوبق مزلل : ةثداح تناك ول « ًاريدقت

 ليلدلا حضو ©)دقف « ةميدق ةفصلا كلت تناك نإو . عفاصلا تابثإ دعب هحرش
 , ميدقلا مدع ةلاحتسا ىلع

 تافص بجي « هدوجوب حي ايو « هدوجوبجاو مدقلا : انلق انرجوأ نإو

 . هذوجو تافص لاوز ليحت « هدوجو لاوزليحن امو؛ هدوجو

 كلذ ضتقي مل مث « لسعفي مل نأ دعب لعف ىلاعت برلا سيلأ : لئاق لاق نإف
 ؟ اهريذت ىضتقت الو نكت مل تافص ةفطنال تبثي كلذكف « هتاذ ىلإ ًاعجاد ًاريغت

 ةفطالا ىلع ةراطلا تافصلا نأ اهيرقأ : هجوأ نم لطاب هومتلق ىذلا ؛ انلق
 فناللتخا انقيتساف 3 ابفالخ ىلع اهانكردأ م تافص ىلع اهاتكردأو 0 ةفطنلاب تماق

 ًاريغت كلذ ضتقي مل) العف برلا لعف اذإو . ةفطنلا تاذ ىلإ ةعجارلا تافصلا

 دقواب (0) كاذ حب )١(



 تأذأا لب « هفوصوم معي مل نأ دعب هيلع تاذا هيلءيف 60 « 0)هتاذ ىلإ ًامجار
 . تاذلاب مئاق ريغ لعفلا تبث ذإ « لعفلاب تافص ابيلع أرطت مل

 منمأ اذإف «٠ ةكرتو ءىثلا لعف نع 0)واخي ال انم رداقلا سيلأ : لئاق لاق نإ
 مزايف « لعف لعفلا كرتو « لعفل كرت وألعف نع ولخي ال هنا : اولوققآر داق مدقلا
 . لزآلا ىف | ثداوح تابثإ كلذ نم

 (©لمفلاب هفاصتا بجي مل ائم دحاولا نإف « هل لوصحم ال هيومت اذه : انلق

 ةبقاعتملا تاداضملا موقت ثيح نم كلذ بجو امن لب ؛ ًارداق ناك ثيحنم ةكرتو
 ًارداق ناك ءاوس « اهعيمج نع ولخي ال « تاداضتملا لباقلا « تاذلاب مئاقلاو « هتاذب
 ةمئاق ريغ ابلعفي لب «هتاذب هلاعفأ موقت ال ىلاعتو هناحبم مدقلاو. ًارطضم «)وأ
 . اهئادحإ ©0درب مل اذإ اهثدحب الو « ءاش ىم امتدح هب

 انردقو « لاحم ريغ ىف العف انسفنأ نم انححص ول انأ : كلذ حضوي ىذلاو
 نعو هنع ىرعي نأ زاجل « دلوتلاب لوقلا ىف نييمالسإلا ضعب هيلإ راص ام ضعب
 هولاق ام ىصقأ نأ ىلع . هجو لك نم مههيومت عفدناف ؛ انب مقي ل تيس نم هدض

 . هلاطبإ انحضوأ دقو ؛ امبنيب عماج ريغ نم بئاغلا ىلع دهاشلاب داهشتنمالا

 لصف

 هتقيقحو ثداملاو 1 هانعمو مددقلا ركذ ىلع لمتشم

 ميدقلا نإ : انضياشم نم نومدقتملا لاقف . هانعم ىف !وفلتخا دقف مدقلا امأف

 .٠ هدوجول لوأ ال ىذلا دوجوملا وه

 هتافب مقي مل لح : ب (؟) نيسوقلا نيب ام : ب )١(

 وأ: ب (؛) قليال : ب (؟)
 هوياأ (5) وأ -:ب (0)

 له



1١1/ 

 دل بها دس

 . ثداحلا كلذكو  ةفاضإلا ءامأ نم ميدقلا نأ ىلإ *دابع نب رمعم بهذو
 ردّقم ردق ولو « تاثدالا ثودح ليق ىرابلل ققحتي ال مدقلا فصو نأ معزو

 لري « هدقتعم ىف ثودحلا فصو حصي ما « ًامددق دقتعي ملدا لوأ هل ًادوجوم
 لوقلا كلذكو « تحت الو ©22قوف ققحتي الف « تابجلا ةلزئم ثودحلاو مدقلا
 . تابجلا رئاس ىف

 ثدحأ نم لوأو « هلإلا وه مدقلا نأ لإ ةلرتعملا نم نو رخأتملا بهذو
 هناحبسم ىرايلا نإ : هلوقب تافصلا قن ىلع هسفندنع لدتسا املهنإف . قابجلا كلذ

 صخأ ىف هتكراشل ةميدق ةفص تبث ولف ء هفصو صخأ همدقو « ميدق ىلاعتو

 . فاصوألا رثاس ىف كارتشالا بجوب صخالا ىف كارتشالاو « فصولا

 فاصوأ صخأ نأ تدعز اذإ : هب هيلع ضرتعا ام ةلمج ىف هل ليقف
 مرلأ ام بكرف . مدقلا ةيملإلاةقيقحو | مردق هنأ هلإلا ةقيقح نإ لقف ؛ همدق هلإلا
 . هيلإ قبسي ملبهذم اذهو « مدقلا ةيملإلا ةقيقح : لاقو

 ىلع دوجولا ىف مدسقتملا وه : ميدقلا ىف هنع هللا ىضر انخيش هراتخا ىذلاو

 ©0قاطيو « هيلعقاطي,لب ءهدوجول لوأ الىذلاب صصختب سيلو « ةغلابملا ةطيرش
 ليلدلاو « حصالا وه هراتخا ىذلاو . ثداوحلا نم مداقتملا مدقتملا ىلع ًاضيأ
 ىلإ اهاضتقمو اهانعم ىف «©9ريصملاف « ةيوفل ةلك هيف (0ًاعزانتىذلا نأ : هيلع
 . ًامدق قتعو مداقت ام ةيمست مهنم رهتشاو رهظ دقو « ناسللا باب رأو ةغللا لهأ
 داع ىتح ) : هباتك م ىف ىلاعت لاقو « ميدسق زعو , ةميدق راد : محلوق هنمو

 قاطتيو : 1 (0) اي: ب )١(
 ريصلاب ؛ 1 (4) انمزانتي :أ (؟)
 . الدع ًالاع ناك ءهيردقلا ةلزتمم-ْنم وهو . ه *؟٠ ىفوت . ىماسلا دابع نب رمعم ه

 تاقيط + 57 س ١ ج للملا ١٠ىلاعت هللا نم هرششو هريخ ردقلا ىننو تافصلا ىننب كاق

 ٠ ( ىفتراا نبال ه5 - ه4 س ةريمنأ



 - بوه م

 مب نابتساف . (00مدق 220كفإ اذه) : لئاق نم رعلاقو . (©20مدقلا نوجرعلاك
 : لوقي نأ الإ كلذ دعب مصخلل قب ملو « ادق لوأ هل ام ةيمست زاوج هانلق

 ليبسو . اهتقيقحو ةغللا عضو ىلع ىرجمب سيلو« عسوتو زوجت هومتركذ ام

 « ذاوشلا نم دعي ىلو « هلاعتسا ربظ ام لك : لوقن نأ كلذ نع لاصفنالا

 هب ًازوجتم الوقنم ةغللا ىف تبثي ملو « دراوشلا «©9ربخ نم نكي ملو
 © زوجتلا ىعدم ىلعو « ةقيقملا ىلع هلح بجيف « ةغللا ىف رئاس لصأ نع
 زاجل « ليلدلا مدعو لامتسالا روبظ عم زوجتلا ءاعدإ غاس ول ذإ . 22ليلدلا
 لوق هيف نحن ام ىلإ دهاوشلا برقأ نمو . ةخللا قئاقح ةلمج ىف كلسملا اذه كواسم
 لاق واف . مدعلل ضرعملا« هدوجو حتتفملاثداحلا ىلع قاطني اذبف « قاب اذه : لئاقلا

 دعسأ نكي مل ٠ ًازاجم ناك « لاوزال ةضرع ناك ام ىلع قلطأ اذإ قابلا نإ : لئاق
 . قابلا ىف كلذ دقتعأ نم ميدقلا ىف الاح

 باتك ىفتدرو ةظفل لك نأ لع لوصألا بابرأ قافتا هانلق ام حضوي امبو
 زوجتلا ىعدي نم ىلعو . ابتقيقحرلع ةارجبىبف « اهب زوجتلا ىلع ةلالد مقت ملو هللا
 مصخلا ًاعزاو كلذ نوكيل 2 باتكلا رهاظب انكسمت انصصخ امو ٠ ليلدلا ةماقإ

 18 لالدتسالا ىف ىنتكملا نإف « ةلالدلا بصن نع رجعلا عم | زوجتلا ىوعد ىف
 ريغ هأوعدب فستيو زوجتلاىعدي نم مالعلا ال« تاغللالمأ «0/) زواج ف ىرابلاب

 .ليلدب حاضيإ

 « ًامردق ًاثداح ءىثلا نوكي نأ هنم مزال « هومتلق ام حص ول : لئاق لاق نإف
 صضقانت اودقتعإ « مدعلاو دوجولا ضقانت اودقتعا 6 ءالقعلا ذإ . ضقانتم اذهو

 . هتحت لئاط ال بيغشتو عينشت درج هولاق ىذلا أذهو . مدقلاو ثودحلا

 كنأ ب (؟) ميتعت (1)

 زيح: ب (4) ١ك:ع5 9

 لواجت :ب (8) ليال: (5) زاوجتلا : أ (0)



 هس "ع 10

 « ثودحلا 27 شضفانب مدقلا نأ نومعزت : لاقي نأ مالكلاب مهتحتافم ليبسو

 20 عجري ضقانتلانأ نومعرت مأ « امبيسفن ونيظفللا اذ ىلإ ضقانتلا عجربو

 ضقانتلا ف رص بجو اذإف « نيظفالا ىسفن نيب ضقانتلا ءاعدا ليحتسيو ؟ امهيتعم

 نإف « ثداحلا ىنعم نيبو هانلق ام لع ميدقلا ىعم نيب ضقانت الق « نينعملا ىلإ

 . نيينعملا نيذه نيب ةضقانم الو « لوأ هل ىذلا وه ثداحلاو « مدقتملا وه ميدقلا

 :'لاقب لاني ىحةيلوألا هنع تيفنو « ءىثلا ةيلوآلا ©9تقبث اذإ ةضقانملا ققحتت امن و

 وتبث, نأ دعبالإ ضقانتلاىوعد مه مقتست الف «هللوأ الوك©[لوأ] هل ءىثلا نإ

 . عزانتلا هيف ام اذهو ؛ هدوجول لوأ ال ىذلا وه ميدقلا نأ

 «ملاعلا مدقب لوقلا هومتلق ايف : !ولاقو(60بيغشتلا ىف رخنآ اكاسما وكلس نإو

 حاصفإلا قو « ملاعلا رهاوج ىف ققحتم اذهو « داتا رم مدنع عيدقلا نإ

 0 تايمسنلاعبتتو ©0تارابعلا قالطإف ةيرهدل |عم فالخل ناك ول اذه : انلق

 هيلع اووطناو هودقتعا ام لاطي] موتجاحم نم باطملا نإف . كلذك رمآلا سلو

 ضرعي امر ذإ ؛ تارابعلا قالطإو تاغللا تايثإ ضرغلا سيلو ٠ ةيلواآلا ىن: ىف

 نابتساو « هومتمرلأ ام عفدناف . ةيرهدلا نم برعلا ةنل فرعي ال نمرلع فالحلا
 . ىرعد درج هنأ

 : لاقي نأ هنم مزل 3 دوجولا ىف مدقتلا ىلإ مدقلا عجر ول : لئاق لاق نإف

 ىف ادق هنوكب فصتي ىلوآلا ةلاحلا ىف | ثداحلاف نيتلاح ىف ناثداح بقاعت اذإ

 . هل لوصع ال هوركذ ىذلا اذهو , ىناثلا ثداحلا ىلع مدقت هنإف « ةيناثلا ةلاحلا

 نم [-:ت (0) شقانتي : ب )١(
 نيتخسفلانم«لوأو - (4) تتيثأ : ب (5)
 تايراجلا ؛ ب (3) بيعشتلا ع ب (8)



 - ؟ةجهودم

 قيتعلانومسي مانيأر دقو « ابلهأو تاغللا ىلإ هانمر ام تابثإ ىلإ ©"0انعجم نإف

 نيتفيطل نيتلاحف دوجوملا نوءسي الو « ادق: هئاقب ةدم تدتما ىذلا « مداقتملا

 ابعلصفتبف « ةياقع ةيضقب مسإلا اذه تشب ملو ؛ ًاتاثإو ًايفن ةغلاا انعبتاف « ًامدق

 كلذىضةقاف ؛ ةنلابملا ةيفبأ نم وهو  ليعف ءانب 29ىلعويدقلا نأ ىلع . هيلع مزلي
 . هدوجول لوأ ال ميدقلا : لاق نم ىلع مالكلا هجو أذبف ؛ مدقتلا ىف ةغلابم

 ؛ كلذ تعز مل : هل لاقيف ةفاضإلا ءامسأ نم ميدقلا نأ معز نم امأو
 3 ةيلقع ةلالد رابظاب بلاطيو 01 الفقع تاغللا تابثإ ىلإ لبيس الو؟ هيلعكليلد امو

 ءامسأ نم ميدقلا نأ ىلإ ريصملا غاس ولو . ةغل بجوم هيلإ راص امل دبشي الو
 ءايسأ نمملاعلاو , رداقلاو « "ىحلا : لاقي نأ زاج « هضيقن ققحتي الو « ةفاضإلا
 . لهاجو ٍ؛ زجاعو « تيم ققحت دنع الإ ملاع « رداق « ىح ققحتي الف « ةفاضإلا
 نع الإ مدع ققحتي الف 2 دوجولا ىلإ فاضم مدعلا نإ : لئاق لاق ول كلذكو

 . ملاعلا ثودح لبق ققحتي ال نأ كلذ نم مزليو « قباس دوجو

 « ميددق ىلع هدقتعم ىوطنيال نم نأ دايع نب رمعم هلاق ام داسف حضوي امو

 سولو . ث.>دقف « مدع نع دجو ىذأا نأ ًاعطق معيف ؛ نكي ملام ثدح هنأ معو
 2 ةرورمضأاا دحأج كلذ ركذمو ٠ . مرق مدق هل رطخي نأ 2( هلل هيلع ط رش نم

 . ةفاضالا ءاعسأ نم ثدخحلا نأ لإ ريصملا ف هفذل ضقان هب فرتعملاو

 مييلع درلا ©)هجوف « مدقلا ةيملالا ةقيقحو ءهلإلا وهم.دقلا نأمع ز نم امأو
 اهتايثا فو « ةعدقلا تافصلا تابثا ىلع ةادالا بص نأ اهدحأ : هجوأ نم

 # ةملآ اهنوك ةلاحتسإ عم  اهتويث ىلع لادلا ليلدلا نإف ٠ لصالا اذه لاطيإ

 ىلع ميدقلا نأ ىلع د 1 ب (0) هرم 1 با (1)

 ٠ دجوف : ب 6#



 دل نافاس

 بايك قشاءاشنإ ةلدآلا ىصقتسا و ( هلإلا ره ميدقلا نإ :لاق نم|لوةنالطب حضوي ركل

 , « تافصلا »

 ةلةلعئم هلل ةفص ابقالطإ حصي, ةيهلإلا : لوقن نأ درلا نم رخآلا (1)هجولاو

 (©0قلخلا ميدق لوقن نأ نسحيالو )قاخاهإ]:لوقننأنسحي ذإ «ةقيلخلاو ةيببلاب
 . ًادحاو ىرجم نايرحال نيظفللا نأ نايتساف . لوألا ىنعملا ةدادإىلع

 دوجو تايثإ ىلإ عجري مدقلا ىنعم :لوقن نأ هولاق ام داسف ىلع ليلدلا نمو
 كراشي نأ بجيف ؛ دوجولا ىلإ مدقلا عوجر تبث اذإف « ةيلوآلا ىفن عم مئاد
 ناك ثيح نم «لزي مل هلإ ىرابلا : لاقي ىتحو . دوجولا ىف كراش نم ةيبلالا ىف
 « لوأ نع ًادوجوم ناك ثيح نم «لوأ نع هلإ ثداسحلاو ؛ لزي مل ًادوجوم
 نئاج ) ثداحلاو ؛ دوجولا بجاو ناك ثيح نم« ةيبلالا بجاو هلإ ىدابلاو
 مدقلا نأ : كلذ ىف لوقلا قيقحتو . دوجولا زئاج ( 22ناك ثيح نم ةيملإلا
 ىف: ىلإ ةيبلإلا ىعم فرص «9ليحتسيف ةيلوآلا قنو دوجولا نع ءىنب
 . ىفنب اهقيقحت لاحتساف « ةتباث ةفص ةيبلالا نإ « ةيلوآلا

 نم ةسيبلإلا دقتعال ءامدق تناك ول ةييبلإلا ةقيقح نإ : هانلق ام حضوي امو
 دوجولا ةقيقح ملعي نأ ليحتسي ذإ « هب ملاع ءىثلا ةقيقحي ملاعلا نإف . مدقلا دقتعا
 ةيرهدلا نأ ملعن نحنو . رهوجلا ملعي مل نم رهوجلا ةقيقحو ء دوجولا ملعي مآ نم
 . ةبل 1 اهنأ نودقتعيالو « ملاعلا رهاوج مدق نودقتعي

 ىرن دقو « هيلع رادتقالاو عارتخالا ىلإ عجرتال مكدنع ةبلالا : اولاق نإف
 عمستالو « رصبتالو « عنصتال اهنأب ©©0ابتيبلا نودقتعي مانصالا ةدبع نم ةفئاط
 . ًائيش اهتدبع نع ىنغتالو

 نيسوقلا نيام ح: ب (؟) هجولاف : ب )١(
 ليتسو : ب (4) نيسوقلا نيبام - : ب (؟)
 اتا : ب (ه)



 بواب سم

 ؛ةيبلالاةقيقح ىف ًادقتعم مل دبن مل اناف « رظنلا دح نعركنم جورخ اذه ؛ انلق
 مائصألا ةدبع نأ كلذو « هيف نولاز مكنأ ىلع . مكينغيال اميف متم ضوخ اذبف

 © م:سياميفابيلانواهتبيو « نيباارقلابابيلا نوب رقتيو « عفنتو رضت اهنأ نودقتعي
 ةمذرُد مهيفد ٠ اهوديع كلذ نمو « تامهملا نم ممل نعيو « تاجاحلا نم مهل

 مظعملا بارحناك اهايإ نيذختم ء ام 0نينميتم ءايبنالا روبق ىلع مانصالا تذخت]
 . هب انوضراع ام عفدناف ,ةملآ اهنأ نوبعزبال ءالؤهو , دجاسملاو

 ىلع بجو ؛ هلإلا فاصوأ صخأ ناكول مدقلا نإ : هانلقام ىلع ليلدلا نمو

 كلذ ملق اذإ مه .©0مدقلا فصوب كداحلا فلاخي ميدقلا نأ : ماصأ درط
 . ميدقلا ف لاخضال ثداحلاو « ثداحلا فلاخي مدقلا نأ اوبعزت نأ امإ : نرلختال

 فلاغام نأ ةهيدب ملم انإف . لقعلا ةرورض نع متجرخ كلذ ملف نإف
 ؛ ءىثلا كلذ هداض ايش داضام نأ ملعن ا. « ءىثلا كلذ هفلاخ ًائيش
 ؛لئاقلاو رياغثلاك نيئيشب الإ قلعتب ال فصو لك ىف كلذ درطيو
 نم (©دبالو مدقلا فلاخي ثداحلا نأب اوفرتعا نإو . داضالاو فالتخالاو

 فلاخ اي , هثودحم معدقلا ثداحلا فلاخي نأ ىغيفي :مهل ليق « كلاذب فا رثعالا
 صخأ ثودحلا نوكي نأ مرا  كلذب اوحرص اذإ مث . همدقب ثداحلا ميدقلا
 نأ كلاذ درط نم مهمزأي م“ ٠ ميدقلا فصو صخأ مدقلا نأ ؟ « ثداحلا فصو

 اآذهو « صخألا ىق اك رثشا ثرح نم ثودمحلا فصو ناعمدج نيثداح لك لثاني

 توب نم عناملا ام « اهصاوخ فالتخال ةفلتخم ثداوح زاج اذاف . هنم ساخم ال

 ؟ ابصاوخ فلتخأ ثيح نم فلتخلا م ىف ءامدق

 ناك« هثودحي ال ًارهوج هنوكب مددقلا فلاخي امنإ ثداحلا رهوجلا ؛ اولاق ناف

 نيميتم : ب (؟) حشينأ (01)
 الف : ب (4) ميدقلا : ب ()

 1 ل



 نفر

 ىف فالتخاللء ضرعلا رهوجلا ةفلاخم زاج اذإ هنأ :اهدحأ : هجوأ نم الطاب كلذ
 مف « ثودحلاو ةيئيفلا ىف كارتشالاو دوجولا فصو ىف لثاقلا عم صخالا
 رئام ىف امهفالتخا عم صخالا ىف نيئيشلا كارتشإ زوجي نم ىلع نوركذت
 ؟ فاصوألا

 ىف كارتشإلا لاب اف ,هتلع نود تبثي | ال لوامملا حلاو ء صخألا فصولا
 . لئاقلاو كارتشالا بجوت ةلع ديغ نم تبي ثودحلاو دوجولاو ةيئيمثاا

 ميدقلا فلاخي ناك ول ثداحلا رهوجلا نأ هبلا اوحورتسا ام داسف حضوب اممو
 ملاعلا نأ لعن نحنو . هزيحت نع لهاذلا هثدحب ملاعلا هل هتفلاخع لع امل « هتيرهوجب
 أآذهو « ميدقلل ثداحلا ةفلاخمع معلا ىلإ رطضي « هزيحش لماجلا رهوجلا ثدحن

 . هولاقام داسفإ ىف حضاو

 ناكو « ©0مدقلا فصو ىف ثداحلا فلاخ اذإ ميدقلا نأ كلذ حضوي امد
 ثداحلا ةبج نم ةفلاخلا ءاضتقإ هجو نوكيف ء هل لوأ ال هنأ هفلاخا ءاضتق] هجو
 نايتساف . ةيرهوجلا نم مدقلا ةفااخمب صخأ ةفلاخلا هذه نإف « «0الوأ هل نأ
 00 ًاضيفتسم قأيسو لثاعلا ماكحأي قاعتت ةلأسملاو ٠ لييس لك نم هولاق ام نالطب

 . هانعمو مددقلا ىف «©9لوقلا زاحيإ اذهف . هللا ءاش نإ

 [ ثداحلا ىنمم ىف لوقلا ]

 نورئاص راصف . هتقيقح ركذ ىف ةمثألا تارابع تفلتخا دقف ثداحلا امأو
 مث نكي ملام ثداسحلا نأ ىلإ نورمخآ بهذو . نكي مل نأ دعب نآك ىذلا هنأ ىلإ

 لوأ: ب (0) مدقلا - : ب )١(
 ردقلا : ب (4) ىمقتسم ؛ ب وف ]
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 ٠ هوجو حئتفملاره نورخلآ لاقو . لوأ هل ىذلا دوجوملا وه نورخآآ لاقو . نآك

 ثداحلا ؛ لاق نأ اهانمدق يلا تارابعلا نم هنم ةبغر ريغ نم انخرش هاضترا ىذلاو

 مادو . ىلزآلا نع هدوجوب رخأتملا وه : لوقلا طسبنا اممبرو « رخأتملا وه

 ىح اهدروأ *©0ساقرباألو ”ىدنوارلا نبال تابيغشت عطق ةرابعلا هذه رايتخاب

 نم «)هانمدق ام ىلع ىدناورلا نبا هلأس امف « ةيرهدلا مالك هضقن ىف ©) ىوحتنلا

 ىلع ءىش بيترت « نكي مل نأ دعب ناك ام ثدا1لا لئاقلا لوق : لاق نأ تارابعلا

 ةفص ىلع رمتسم ريغ ض< ىف نييمالسإلا مظعم دنع مدعلاو . هب هبيقعتو ءىث

 ناكام : لئاقلا لوق نيب قرف الو « هيلع ءىش بيترت ققحتي الفءتابثإلا تافص نم
 . 0©2ناك ىثال دعب | ناكام هلوق نيبو 5 نكي مل نأ لعيب

 هيلع هجويف « ءىث مودعملا نأ ىلإ نيرئاصلا نم دحلا اذهب كسمتملا ناك نإو

 ( هثودح لبق ائيش ثداحلا ناك اذإ : هل لاقي هنأ كلذو . مدقت ام حضوأ لاوس

 . ناكف « نكي مل نأ دعب ناك : هيف ليق مث

 ىدنكلا؛ 5 (؟) (1)ى ةحضاوربغ )١(

 لاق : ب (؛) ءامه-: ب (©

 ىلإ هيسن ) ثدع ىنوطالفأ ىتثو فوسليف .سيلكرب وأ ساقرب وأ : سلقربأ *
 هسفت وطسرأ عراشيام نييمالسالا رئاود ىف ريبكلا رثألا نم هل ناكو . ( ةثدحلا ةينوطالفألا

 هنأو 4 قوطالفأ » هنأ اوركذ ا عهمسا ةنسافال نويمالسالا نوخرؤاا فرع دقو

 .«© ضخلا ريخلاو « هيبوبرلا ىأ ايجولؤاثلا 3 اهنمو هبنك ةعاق اوفرعو . « رهدلاب لئاقلا »

 « 54# تسربفلا <« 5 ص رابخأ . ىطففلا ء9135: 9 ركفلا ةأعن رظنا )

 .(4*؟ : ؟ للملا

 ىلع هدر نم <« سواوب وليف ىيحي » نوملسملا نورؤملا هفرع : ىوحتلا بحي ©
 ٠ قيرطبلاب فورعملا يمايدلا ىودنلا يبحيريغ وهو « ةيردنكسالا نم « رهدلاب لئاقلا سلقربأ

 (رودرءاك كون ركفلا ةأن)

 ليف
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 سدس ة[و اد

 . نيبلا ضقانتلا نم !ذهو « هسفن دعب هسفن ناك : ©0)ليق

 ةرابعلا الخ تازابعلا رئاسل ضرعتلا ىف كلسملا اذه نم ابيرق كلم هنإ م

 دقو « بيترت نع ءىني« ناك مثنكي ملام لئاقلا لوق : لاقف . انخيش اهاضترا ىتلل

 لوأ هدوجولامثداحلا : لئاقلا لوق نأ اضيأ معزو . بيترتلا ةدارإ نالطب قبس

 :هسفنلوأء ىثلانوكينأ ل يحتسي و « هسفن نييفالسالا دنع ثداحلا ل وأن إفءضقانتم

 هلو امداحل وألا كلذ نوكي نأ مزايف « هريغوه الوأ ثداحلل تبثم تبنأ نإو

 . ةيرهدلا مظعم ةيغب وهو « احل ةيابن ال ثداوح تايثإ هنم مزلي مث « لوأ

 ,عونتتو ءاهسفنأ ىف مسقنت تاضارتعإ لوقت نأ هركذ ام ىلع مالكلا ليبسو

 « تارايعلا اهيلع لدت ىتلا ىناعملا ىلع ضارتعإلا اب ضرغلا ناك امبرف « ابعقاوم

 عقومو . ىنعملا ىف قابفتالا عم ©9تارابغلا ىف ةشقانملا ابنم ضرغلا ناك امبدو

 ٠ همالك قاعي ملد « 00 ضرتعملا فقوم فقو نم لكو « نيذه ريغ تاضارتعإلا

 ٠ ضارتعإلا دصقم نع ادئاس ناك 2 ىنعم الو ظفلب

 دحج بلطي لئاسلا ناك نإ : انلقو ء ائدصقم هيلع انيتر كلذ حضو اذإف

 ةرورض مولعم«حئتتفملا دوجولاوثودحلا ىنعم ذإ . ةتمأكم طقستف « ثودحلا ىنعم
 ىف حدقلا ضرعتلا لئاسلا دصق نإو « فستم (؛03هغأ ع هيف ركانملاو ةدبو

 لعن نحنو . ناسالا باحصأو ةخالا بابرأ ىلإ ابحيحصت ىف عجرملا ناك « ةرابعلا

 ' اهانغم مهف ىلإ اوبدتنال « ناسللا لهأ ىلع تضرع ول اهانمدق ىتلا تارابعلا نأ
 ؛ هدراوتشو مالكلا ذاوش نم/اهوّدع املو « اهاندروأ ام بسح ىلع اهاضتقمو
 . عجنم تاضارتعالل قبي مل ؛ ابلهأ دنع تارابعلا تماقتساو ىتاعملا تحص اذإف

 ءىني ام ىصقأن إف . طقاس. نيئيشتايثإ نمضتي بيترتلا نأ نم هركذام نأ ىلع

 تارايلا : ب (؟) لبق : ب )١(

 ازءهنأ (4) نيضرتمما : ب (؟)



 ت م51

 مولعم ثودحلا نأ 8 مولعم مددعلاو , 20 موادمب مولعم بيعت 3 بيئرتلا هنع

 نيتاذ نيمولعملا نوك طارتشا امأف . مولعم ىلع مولعم هجولا اذه نم بترت دقف

 . ىئاعملاو تاغللا لهأ ىلع (25دتم هطراشو  تاغللا0هيضتقت0ال امفنينيش

 ( نيتملك مظن نع هدضب هلاؤسس درط ىلع انكلسم لئاسلا عم اًنْْتَأ كامم مت

 :« تبشتم هب ثبشت ول « جبنملا اذه نإف . 02الاصفناو الاؤس « نيمالك فيلأتو

 انأ كلذ ©حاضياو . مالكلا بهاذم هب تقاضو ؛ زاوجلا باوبأ هب مسحنال
 « ةراشالا ءامسأ نم اذه (9كلوق : حييحص ريغ دحلا اذه لاق نإ لئاسلل لوقن

 ىلع لدي حيحصلاو « نيريغ تاسبثإ نع ءىني حيحص ريغ كلوقو ؟ ريشت مالإف

 ىهاضت« تابلط هيلع ©0هجوتت الإ ءىشب قطني الف « صوص هجو ىلع بكرتم
 ثيح ائخيش هاضت:را ام ىلع هج وتب سيل تاسخشتلا نم همدق أم لك مث « هدضاقم

 : لاق نم لوق ىلع هب ضرتعا ام لوأو . ىلزآلا نع رخأملا وه ثداحلا ؛ لاق

 تيثأ : لوقي نأ دحلا بحاصلو . هل لوصحم الف ءلوأ هدوجول ام ثداحلا

 لوأ نع لس نإو .هيلع مدقتم ثداح ىلإ هب ريشيو « هريغ وه الوأ ثداحلا

 . ثداحلا دوجو نم لوأ وهو « هل قباس لاعتو هناحبس ىرابلا دوجوف ثداوحلا

 لوق ريدقت نوكيو « ثداحلا سفنب قاعتي ام ىلإ ةلوآلا فرصت نأ نممحالاو

 « لوألا تقولاب هدوجو صتخم ثداحلا ىأ « لوأ هدوجول ام ثداحلا : لئاقلا

 عم تاراسعلا ىف باشنطالا ىنعمالو . اهريدقت وأ تاقوآلا ىلإ ةيلوألا عجرتف

 + أهتم دصقملا حوضو

 ناك نإف ؟ هيلع دئاز فصو وأ ثداحلا دوجو نيع ثودحلا : لئاق لاق ناذ

 ةيضاقتال ل : ب (0) مولعم ىلع : ب )١(

 كش :ب (1) لهأ ل :ب (0)
 حاصتا : ب (5) الاصتأ : ب (ه5)

 هجوتم : أ (0) دلوف : ب (؟)



 2 لا

 نإو « هثودحب ام اء|ثداحلا دوجوب ملاعلا نوكي نأ بجو ؛ ثداحلا دوجو نيع |

 وأ ًادوجو فصولا كلذ نوكي نأ امإ لخي مل هيلع دئاز فصو ىلإ عجري ناك

 لئاسلا مار نإو . هنع باوجلا فاس دّقف « ةيرهدلا نم لاؤسلا ناك نإف .٠ ًامدع

 : هنع هللا ىضر ىضاقلا هاضترا ىذلاف . ةمثالا باوج فاتخا دقف « ًاداشرتسا

 نم بجالو ؛ مدع قاثلاو ءدوجو انيهدحأ : نيمواعم نع ةرايع ثودحلا نأ

 مع ريغ نم ًارارطضا دوجولاب معلا ركتتسنالو . ىناثلاب معلا اههدحأب ةطاحالا

 ٠ هلبق مدع دوجولاب ملاعلل نيبتي مل اذإ « ثودحلاب

 فرعي دقو « صوصخم دوجو نع ءىني ثودحلا نأ ىلإ ةمثآلا مظعم راصو

 هاضترا ام قرطلا )١© دسأو . صوصخ- فصو ىف هلهجي نم مومع فصو ىف ءىثلا

 ديالو « تاذلاب معلا عم أم لبجلا ققحتيل هدنع لاح سيل ثودحلا ذإ « ىضاقلا

 009 ثدح تابثإ ىف ةعنقم ةلمج هذهف . نافلتخم نايلع (م قلعتي نيمواعم ريدقت نم

 انرشأدقو .اهنم زجوملاو 29 قرطلا نم حورشملا ىف ًابرضو ًازاجيإ و ًأطسإ ىلاعلا

 ىن دنع اهوركاذ نحنو « ناوكآلا دنع ةلأسملا فارطأ ىف دصاقملا مظعم ىلإ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هانعمو فيلأتلا ىف لوقلاو « مدجتلاو هيبشتلا

 عناصلاب ملعلا تايثإ ىف لوقلا
 .حناصلاب لءلاءإ] لصوتلا ىف نيكلسم اوكلسلوصألا ةمئأ نأ هللا مققو اوءاعإ

 ملعلا 69 دائسإ قيرط نورخآ كلسو « ةلخجا ىلع لالدتسسالا قيرط موضعي كاسف

 حضون نحنو . ملاعلا ثدحب ملعلا ريدقت عم اهئادبو لوقعلا تارورض ىلإ ثدحماب

 ءاسش نإ ةيناثلا ةقيرطلا حاضيإ لع فطعنن مث , الوأ جاجحلا جابنم

 . لجو رع هللا

 ثودح ؛ ب مز لدسأ : ت()

 دانتسا : ب (غ) قيرطلا ؛ ب ()



 ل

 ابعيمج عجرف «ثدحلا لع ةلالدلا بصن ىف تذيابت وأ تفلتخا نإو تارابعلاو

 تقوي هنوك صتخاو ؛ نكي مل نأ دعب ناك ام : لاقي نأ ىهو « ةدحاو ةتكن ىلإ

 ردو أ « ًابجاو نيعملا تقولا ىف هدوجو ردقي نأ امإ : واخ الف تقو ريدقت وأ

 كلذ ناك « ًانيعتم ًابجاو صوصخما تقولا ىف هدوجو | ردقم ردق نإف .أزت
 وه ناك ال ء«صوص#ع تقو ىف دوجولا هل بجووأ هنأ :اهدحأ : هجوأ نم الطاب

 ىف اهؤاوتسا تالئاتملا كح نم ذإ « هلثامي ام رئاس نم ىلوأ هل دوجولا بوجوب
 لك ىف كلذ مزا « تقو ىف رهوجل دوجولا بجو واف . تازئاجلاو تابجاولا
 «ةسناجتملاض ارعألا ىف لوقلا كاذكو . ةدحاو ةعفد رهاوجلا دجوت ىتح رهوج

 كاذب نابنسا « ابضعب ©رخأتيو ابضعب ©) مدقتي [ تالئايملا ] ©) اندجو املف
 . اهنم ©0 ءىثب بجاو ريغ 20 دوجولا نأ

 هلبق تقو ىف هريدقتك تفو ىف دوجولا بوجو ريدقت نأ كلذ حضوب امبو
 ابضعب ىف بوجولا ءاعدا هجوو « ةلثاتم نيعتي اميف تاقوألا ذإ « هدعب تفو وأ

 ىعم الف ءهسفن ىف توافتي سيل دوجولا بوجوو « اهرئاس ىف هئاءدإ هجوك
 « هب ءافخ ال حضاو اذهو . تقو نود تقوب دوجولا بوجو صاصتخال

 ؛ بوجولا ىلع نيكمملا دحأ تويث ريدقت : زاج ول هنأ : ًاضيأ كلذ ققح ىذلاو
 ةروثعملا ماكحألا ىف كلذ درط مرل « ضقم ءاضتقا نع هبوجوي بجاولالةتسيل
 كرحتلا هل بجو دقف « تقو ىف رهوجلا كرحت ©00اذإ : لاقي ىتح « رهاوجلا ىلع
 قن لإ ىضفي اذهو . كرحتلا هل ىضتقي دئاز ىلإ رقتفي الف «نيعملا تقولا كلذ ىف
 . اهتايثإ قبس دقو ضارعألا

 امل « الدج نيعم تقو ىف دوجولا بوجو انيلمم ول انإ : هانلق ام حضوي. اممو

 مدقتب : ب (؟) دجو :ب )١(

 دوجو : ب (:4) رخأتب : ب قرف

 ذإ :ب() ءيشل : ب (©)

 ركل
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 ىلع دوجولا بوج ىف ةلالدلا تدرط الو « ةلالدلا نم اندصقم ىفكلذ حدف
 ىعدملا هاعدا ىذلا بوجولانأ :كلذ حاضيإو .دوجولا ىف تدرطا اك هب نيلئاقلا

 ملا اذه ثبثي ال نأ ىغيخيف « هريغ ىلإ هتفاضاك تقو ىلإ هتفاضإو « ثدحتسم

 . ىزتقم ءاضتقاب الإ - بوجولا ىمعن©0و  تدحتسملا

 « دوجولا بجاو ثداحلا ناكول : لاف رخآ اكاسم ةمآلا ضءب كاسو

 .ثدحملا © ثداحلا دوجو نع مدقلا دوجو زيمت امل « دوجولا بجاو مجدقلاو

 زاج ولو « هدوجو رئاج ميدق زاجل « هدوجو بجاو ا ثداح ©9 زاج ناك ولو

 . ميدقلا مدع ةلاحتسا ىلع ليلدلا حضو دقو . همدع زاجل ميدقلا دوجو

 ىضفي ثداملا دوجو بوجو ىلإ ريصملا : لوقن نأ اهالوأو قرطلا نسحأو

 لئاقلا لوق نأ كلذ حاضيإ و « لقعلا ةرورضب هزاوج ىلع ام ةلاحتساب لوقلا ىلإ

 ريدقت ةلاحتساب لوقلا هيلع بجو» «صوصخم تقؤ ىف ثدالا دوجو بوجوب

 . دوجولا نع الدب نيعملا تقولأ ىف مدعلا رارمصا

 ىف مالكلا ضرف مث «لوأ ريغ ىلإ ًاقباس همدع ققحتي ىذلا نأ معز نمو
 آزئاج مدعلا ناك : لاقؤ « ابنم هدعب ام لك اشو تاقوأآلا نم هليق ام لا ثقو

 « نيتقولا لثامت عم تقولا اذه ىف مدعلا لاحتسا مث « اذه لبق ىذلا تقولا ىف
 ضتقم بجوم تبثي 15 6 دوجو وأ مدع نم امهيف قةحتي اميف اههريثأت مدعو

 « نيعملا تقولا ىف مدعلا رارمتسا ليحتسي دعاوقلا هذهعمو :«4) لبق باث نكي مل

 . لّقعلا ةرورض نع جرخ دف

 ريصحلاو..ميدقلا دوجولا رارمتسا ءاعدأ لييسك مدعلا رارمتسا ءاعدإ ليهسو

 تقو ىف ميدسقلا مدع بوجو ىلإ ريصااك « همدع تبث ام دوجو بوجو ىلإ

 ىلإ بهاذلا ؛ميدقلا مدع بوجو ىلإ رئاصلا نأ قبس اميف انحضوأ دقو ء صوصفع
- 

 ثداحلا ل : ب (؟) - واو -:ب()

 ليق ؛ ب (4) ناجح : ب (0)



 . لوقعملا نع جراخ «مدعلا ىذتقي ضتقم ءورط ريغ نم هذوجورأر متسأ ةلاحتسا
 تبث اذإو . دوجولا بجاو ثداسحلا نإ لوقي نم لوق نالطب هانلق امب نابتسأن
 ناك اذإف . هدوجو نع الدب همدع زاوج هاضتقم نف « ثداملا دوجو زاوج
 ققحت اذإف ء رخآلا نم ىلوأ امهدحأ نكي ملو « نيزئاج ًاعيج دوجولاو مدعلا
 « هزاوجل وأ ءهب مئاق هيلع دئاز ىنعمل وأ هسفنل ققحتي نأ امإ : لخم مل ؛ دوجولا
 دوجولا نأ ىلإ ريصملا لطبيو . زارهجلل الو سفنلا الو « صصخم صيصختتل وأ
 كلذب صتخا ال ثداحلا سفنل ققحت وا دوجولا نأ ابنم : هجوأل سفنلا تشي
 سفنألا ىواستل سنجلا عيمج ىف حلا اذه دارطإ | بج ولو « سذج نم داحآ
 .رهوج لكز يحتي نأ بجو «هسفنل زيحت امرهوجلا نأ م اذهو. تافصلا ىف ةلئاتملا
 نأ ىلإ ريصصملا نالطب كلذب حضو « اهضعب رخأتو رهاوجلا ضعب مدقت انءلع ايلف
 . هسفنل دجو ابنم دجوب ام

 20 مزلف « هلثم ىلإ هتفاضاك تقو ىلإ سفنلا ةفاضإ نأ كلذ حضوي ىذلاو
 . ثداحلا مدقب لوقلا ىلإ ىضفي اذهو ٠ تاقوألا عيمج ىف سفنلل دوجولا توبث
 ردصي نأ ام] واخيال هسفنل ءىثلا ثدح : لئاقلا لوق نأ : كلذ ىف لوقلا قيقحتو
 نك ناف . ثدحلا لبق سفنلا قث نع ردصي وأ « ثدحلا لبق سفن تايثإ نع
 اذه عم لاق مث « سفن هثدح لبق مودعملا نأ دقتعي نم لاؤسلا اذه ىلإ بهاذلا
 ثدحل ؛هسفنل ثدحول هنإف . ضقانتلاب هنم حاصف] وبف ؛هسفنل ثدحب هنأ :دقتعملا
 ناك نإو .هب ءافخال اذهو ,هثودحلبق ًاسفن هنوك ققحت دقو « هسفن تققح امبه
 ملو ًاسفن راص م : هإ لاقيف ًاسفن ريصيو « سفنب سيل مودعملا نأ دقتعي لئاسلا
 هريصمنإف « مالكلا وغل نم كلذ ناك « هسفنل ًاسفن راص : لاق نإف ؟ ًاسفن نكي
 ءاسفن راص هنآل ًاسفنراص امنإ هنأ ىلإ مالكلا لوصحم لآف ًاسفن هنوك نيع اسفن
 اذه لوصح لوؤيو « تايضتقملا ءاضنقا بجومو ليلعتلا اياضق نع جراخ اذهو
 . هومهفاف ء ضتقمل الو ةلعل ال ثدح ثداحلا نأ لإ ملا

 مزليف : ب )١(
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 قرا

 هافك

 ؛ىنعملا كلذ عجور :هثودح بجوأ ىنعل ثدح ثداحلا نإ : لئاق لاق نإف

 معز نإف ؟صصخغ نع هب تريع وأ 2 لانأب ةمئاقلا ضارعأالا نم وهأ : هل ليقو

 عزانتلاو شقانتلا عجدو ىنعملا ٌْى فالخلا عفترا دف ؛ صرصمخغ نع هب نابع هنأ

 كلذ ناكءضارعألا نم ضرع ثداحلا ثودحل ىضتمملا ىنعملا نأ معز نإو

 : هجوأ نم الطاب

 |امدق ناك نإف . ًاثداح وأ ًاعدق نوكي نأ امإ :ولخيال ىنعملا كلذ نأ اهدحأ

 كاذ ناك نإو 7 هيجوم ىلع مدقتي ال بجوملا نإف « ًاعدق هبجوم توب مزل

 مث « ثدحلا هل ىضةقي رخآ ىنعم ىلإ رقتفي نأ ©7بجو « © ًامداح © ىنعملا

 . اهل هياهت ال ثداوح تاثإ ىكإ ىضفيو « لوقلا لسلستي

 لوقلا 69 متنمأولف .هب ماقامل هلا بجوي امنإ ىنمملا نأ : كلذ حضوي ىنلاو
 ابم موقتال ذإ 4 ضارعالا ثودحم لوقلا حص 4 2 موي ىنعل رهوجلا ثودحي

 . ًاعيمج رهاوجلاو ضارعالا ©)ثدح ء ائمدق امف انحضوأ دقو «ضارعألا

 :هجوأ نمالطاب كلذ ناك « هزاوجل تبثي امنإ دوجولا نأ لئاسلا معذ نإو

 دوجولا تبث ندلف .دوجولا ىف هققحت مدعلارارمتسا ىف ققحتي زاوجلا نأ : اهدحأ

 .اييففاتخم ريغ زاوجلا هجو ذإ « ًاضيأ هزاوجل مدعلا ققحتي نأ بجو « هزاوجل

 ثيح نم مدعلا رارمتساو « زاج ثيح نم دوجولا توبث ء كلذ لوق نم مزليو

 . مدعي ام © ريغ دجويف « زاج

 ىضتقاواف « ثداوحلا عيمج معي دوجولا زاوج نأ : كلذ داسف حضوي ىنلاو

 اثواح سس :1() 1 ىماذأ ()

 رعجسأ : ب (4) بجوأ : ب (؟)

 نيع : ب (5) ثودح : ب (ه)
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 اضأو . زاوجلا م ابمع ثيح نم ثداوحلا ةلمج دوجو مزلل « ًادوجو ”ناوج
 لطيف « تقوب صتخم دوجولاو « تقو نود تقوب صتخ ال دوجولا ناوج نإف

 . تاقوالا معي محي تقوي سصئخع ليلعت

 نوققحلا.برحت كلذ دنعف « ةلعل الو ضتقملال تبث ثودحلا :مصخلا لاق نإو

 . تارورضلاو ةئادبلا دحج ىلإ لئاقلا اذه ةيسن ىلإ مهنم مظعم ا راصف : نيبزح

 مدعلا رارمتسمإ زاوجو « ثداحلا دوجو زاوج لئاسلا لس امبم هنإف

 ؛مدعلاو دوجولا ىف اهريثأت مدعو تاقوألا لثاتب فرعاو « ثودسحلا نم الدب

 صصخعو ضتقم ريغ نم صوص تقو ىف دوجولا توب كلذ عم لاق مث

 هيلع كلذ فشك حضتيو . ةرورطغلا دحج دقف « ثوم ريثأتو بجومو

 غومسنف. تاومسلاو نيضرآلا ىف تايآلا نم تاكحناو « عنصلا عئادبل ضرعتلاب

 تاكرحلا نم هيلع امب ابصصختو ؛ نكت مل نأ دعب © ابنوكتو ءامدلا ثودح

 نه ءاضتقا ريغ نم تقو ىف اهنوك قفتإ : لاق مث « ةعيدبلا تافصلاو « ةبسانتملا

 ٠ ًاتهابم ناك صصخم | نم صيصختو « شضقم

 مسرلا ىرج نكلو 3 لصحتنم هلحتني لو ( كقتحم هدقتعي مل مسقلا اذهو

 . دحأ ابضعبب لقي مل نإو « مالكلا ىف ماسقألا 60 باعيسماب

 : لاقف ليلدلاب مسقلا اذه لاطبإ مارو « ىرخأ ةقيرط نيققحما ضعب كلسمو
 زاج ول ذإ « ضارعالا ىنب لوقلا ىلإ رجب ضتقم ريغ نم مح توب زيوت

 كرحتلا]و] «ضارعألا توبثزاج « ىضتقم ريغ نم مدعلا نع الدب دوجولا توبث

 , ٠ علقم هيف ام ضارعألا تابثإ ققيبس دقو «ضةقم ريغ نم نيكسنلا نعالدب

 ىف عدم ققحتي لو « هلم ريغ نم ثداحلا ثدح ول : قحسا وبأ ذاتسالا لاقو

 ةلاحال عمي نأ بجو « دصق نعالو ضتقم نع ال عقب اموهو « تاقوألا رئامم

 .م.لقلاكت وبلا بجاو ناك« ءاضتقا ريغ نم تبثيام نإف «عناوملا عافترا دنع

 ؛داعبتساب : ب (؟) اهبوكت : ب )١(



 سس إس

 صخخت ال ىضاقملاو ةلعلا ءافتنا : لاقف ابيضترن ال ةقيرط ةمئآلا ضعب كلسو
 «' هلبق همايق بجول « تقو ىئ ةلعل ال ثداخلا دجو ولف « تقو نود تقوب

 ريغ ةلسعلا ىفان نإف . رظن هيف اذهو « نيتقولا ىف ققحتم ةلملا قن ذإ

 امبم دجول « تقو ىف ةلعلا قن لجال دسجو ول : هل لاقي, ىتح « للعلا نب للعم

 ىلوألاف « ضارعألا تابثإ ىف هيف حدقلاو لاؤسلا اذه اندروأ دقو . ةلعلا تفتنا

 . هانمدق امب ءارتجالا

 لاؤس

 [ مودعم ىلإ مدعلا رقتفي له ]

 0 هومتمدق ىذلا مسقتلل ثدحم ىلإ ثودحلا راقتفا بجو ول : لئاق لاق نإف

 . مدعم ىلإ مدعلا راقتفا بجو

 هب اونعت نأ امإ : هيف نولخت ال مدعلا نم انومتمزلأ ام : لوقن نأ باوجلا

 انومتمرلأ نإف . دوجولا ققحت لبق مدعلا اومزا: نأ امإو « دوجولا قبس دعب ام

 همدعل خي ملمدع اذإ دوجوملا : لوقننأ هيف لوقلا ل يصفتف « دوجولا قبسم دعب مدعلا

 الف « ًابجاو مدعلا ناك نإف . ًآازئاج وأ ًابجاو نوكي نأ امإ : نيرمأ دحأ نم
 ىف مالكلا انضرف انإف . ةلالدلا درط ىلع كلذ مزلي سيلو ٠ صصخم ىلإ رقتفي

 نع هبوجوب لقتسسسا بجاولا ذإ | ب<ي ام هيلع مزلي الف « زئاج كح توبث
 صصخم نع هدوجو ىف ىلاعتو هناحبم مدقلا ءانغتسا بجوي كلذلو ء صصخع

 « لعافلاب قلعتي البجاولا نأ ىلع اوعمجأ ءالقعلاو . دوجولا هل بجو ثيح نم
 بجوملا محلا نأ ىف اوفلتخاو . ًازئاج ناك ام صصخلا6)و لعافلاب قاعتي امنإو

 ؟ رئاجو بجاو ىلإ مسقني له ةلع نع

 وأو - : ب )١(



 سا لاو سس

 ؛هبوجول هليلعت عدتمي ال ماكحألا نم بجاولا نأ : قحلا لهأ هيلإ راصىذلاف
 . هزاوجل هليلعت حدتمي ال رئاجلا نأ 6

 ف ؤ لوقل طيسنسو . ماك-ألا نم بجاولا ليلعت عدم ىلإ ةلزتعملا 2)تبهذو
 . هللا ءاش نإ « تافصلا ىف لاعب ال امو « لاعب ام انركذ دنع كلذ

 باررأ قافتاب صصخلاو لعافلاب قلعتي ال بجاولا نأ هانمدق ام جرخف
 حضو دقف « قحلا لهأ دنع للعلاب ماكحالا نم بجاولا قلعت نإو «بابلألا
 مصخلا لصفتسا نإو . نيزئاجلا لباقت ىف ةضورفم ةلالدلا ذإ « لاؤسلا عافدنا
 لصفلا حاضيإ انلحأ « ةلعلا مف بعل نيبو صصخلا مح ىف بجاولا نيب
 بجاولا مدعلاو . ًابجاو مدع انمازإإ] مصخلا دارأ ول اذبف . للعلا با وبأ لع
 « ازئاج ًامدع انمزلأ نإو . اهئاقب ةلاحتسا لإ نيرئاصلا دنع ضارعألا مدع
 . رهاوجلاب صتخم ءاقبلا 9زاوجف « هؤاقب زوجي ام مدع وهو

 : اضيأ دوجولا رارمتساو « زئاج هدوجو دعب رهوجلامدع : مزلملا لاق اذإف
 نم ققحتب نأ امإو « صصخملا سيصختب نوكي نأ امإ : لخي مل مدعلا ققحت اذإف
 لع ةلالدلا ممضقن دقف « صيصخت ريغ نم ققحتي هنأ عز (0نإذ . صيصخت ريغ

 « صيصخت نود ققحتب الرئاجلانأ لعابيف مكل وعم ذإ ء صصخل ىلإ ثدحلا راقتفا
 . صيصخت ريغ نم زئاج مدع متمزللا دقو

 ةيضق ىلع الطاب كلذ نك « صيصختب تبث ؛ مدملا نأ تعز نإو : اولاق
 ةفصالو « هسفن ف فوصوع سلو « هجو لك نم ض# قف : مدعلا نإف ؛ مكلصأ

 ؛؟ ذإ هي(69 صيصختلا قلعتل ىعم الف « توب | هجو هيف قلعتي مل (0اذإف . هريغل

 زاوجو : نيخسنلا ىف (؟) بهذو : ب )١(
 خان : أ (:) | ناو : ب (0)

 . سصخيتلا : ب )ع(
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 ل انني

 .٠ قدنم مودعملاو تباث صصخملاو « صصخ نم صيصختلا دب ال

 زئاجلا مدعلا ققحتي امنإ : لوقن نأ اهدحأ : هجوأ نم هولاق امع باوجلاف

 هللا ىضر ىضاقلا ابكلس ةقيرط هذهو « دجوك زئاجلا دوجولا ققحتي اي « مدعمب

 نم هريغ راص دقو . هيلع ديز, ءاقبب ال ء هسفنل قاب قالا نأ راتخا امل « هنع

 نع ءاقبلا عطقب ءالؤه دنع مدعلا ققحتي امنإو « ءاقبب قاب قابلا نأ ىلإ خياشملا

 ققحتي فيك : دوجولا سفن ىلإ ءاقبلا فرص راتخا الل ىضاقلل ليقف . رهوجلا

 : اهدحأ : لاصفنالا ف ًاقرطهسفن ىلعلاؤسلا هبيجوت دنع ركذف ؟ كدنع قابلا مدع
 م ًارودقم« ًادوصقم « ًادارم مدعلا نوكي, نأ عدتمي الو « هايإ هللامادعإب مدعي هنأ
 ةشقانملا تيقتبو « ةلالدلا ىلع لاؤسلا عفدنا « ةقيرطلا هذه انكلس نإف . مولعم هنأ

 ؛ ةلأشملا نع جورخ اذهو . ضح# قن وهو ًاصصخم نوكي فيك مدعلا نأ ىف

 ٠ اهب قلعتب ال ضرعتو

 .ادارم مدعلا نوك عدتمي الو « ةدارإلا الإ صيصختلا ىنعم ال : لوقت انأ ىلع

 ىنعم ال هنإف « توثلا ةفص نع ءىنبي صصخملا نإ لئاسلا لوقل لوصحالو

 [نوك] نأ اي « هتوبث ىضدقي ال ًادارم دارملا نوكو . ادام هنوك الإ صصخبلا
 كلذكو « مدعو دوجو : ىلإ مسقني مواعملا ذإ « هتوبث ىضتقي ال ًامواعم مولعملا

 . ىضاقلا ةقيرط انكلس ول اذبف . دارملا

 قاض ال نأب مدعي ام] رهوجلا نأ لإ انرصو« خياشملا راس لاق امب انلق نإو

 مدع نأ : امهدحأ : نيقيرطب كلذ ىلع لاّوسلا نع لاصفنالا هجوف « ءاقبلا هل

 ءاقبلا هل قلخي « هدوجو ماود دارأ نإ هنإف : نيبجو نم صصخلاب قاعتب رهوجلا

 . هج ونم هدصقب قاعتدقف « ءاقبلا هل قاخي مل « مدعي نأ دارأ نإ و . ًامباتتو ًايلاوت

 انضرغ امنإ و ء« صصخل اب قاعتلا هجوليصفت ةلالدلا نم هانمدق ام ىف انضرغ سيلو

 . ءىراطلا مدعلا ىف ققحتم ىنعملا اذهو « ةلخجا ىلع | هقلعت تايثإ

 ؛ دوجولا عاطقنا ره امنإ مدملا : لوقن نأ باوجلا نم رخألا هجولاو



 لع لإ

 عاطقناب قلعم عاطقنالا نأكو دوجولا رارمتسا طرشش عاطقنا ىلع هانلحأو

 حضاو اذهو « ًاتويث ©22)صصختلا مكحف ىضتقاف « توبث ءادتب|إدوجولاو ؛« طرش

 « توبأب سيل مدعلا : لاق تيحدنع باوجلاهلاؤسنمضلئاسلانإ مش . 20هب ءافخال

 « لاؤسلانع لاصفن الا حضوي هتركذ امنيع : هل لاف . هب صصختلا قلعت لاحتساف

 .صص# ىلإ ر قتشي نأ زاجف « هسفنىف رئاجو هو « قيقحتلاىلع توبث دوجولا نإف

 ثيح نمهي صيصختلا قاعت ةلاحتساب تفربعأ دقو ضحم ىن كمعز ىلع مدعلاو

 « امهنيب قرفلاو دوجولا ىلعمدعلا مازإ] نيب لئاسلاعمج دقف هج ولك نمأيفن نآك

 نإو « دوجولاقيسدعب مدعلا انومراأ اذإ « هيفدلك اذهو . باوجلا ةنوؤم انافكو
 ىف ملاعلا مدع انومتمزلأ نإ : انلقو مييلع مالكلا انمسق «دوجولالبقمدعلا انومزلأ

 انومتمزلأ نإو .هريدقت قيس صصخلاب بجاولاق اعتب الو . بجاو وبف «لزآلا

 هدوجو هتلادارأ امنإو « صيصختلاو دصقلاب دوجولانع الدب لازب ال ايف مدعلا

 نأهادارأ دقف «دجوي مل امو « هتئيشمو هتدارإ ةيضق ىلع هيف دجوب « تقو ىف

 نأ قحلالهأ «7لصأنم نأ لعن نأب كلذحضتيو . هللا ةدارإل دجوي ملف « دجويال
 مدعلاو « ادام نوكي نأ حصي ام لكب قاعتت ةميدقلا ةدارإلاو « ةمدق هللا ةدادإ

 . ةئيشملا ةيضقب لازب ال ايف مدعلا قلعت « كلذ بجوم ىلع مزاف . داري نأ حصي

 هريظنف ٠ ناكف نكي ملز ئا+ دوجو توبث ىف ةلالدلا انضرف امن : لوقن مث

 . ققفحتي نأ دعب ققحت ًاددجتماكح سباف دوجولا لبق مدعلا امأفءدوجو ىلع راطمدع

 ىف نوكي ال دوجولا رارمتسا مث « قابلاف دوجولا رارمتسا مدعلا رارمتسا ريظنو

 144 ىف هب قاعتت الو « هلاح لوأ ىف دوجولاب قاعتتت | ةردقلا ذإ ؛ دوجولا لوأ مكح

 . اهدرط ىف ةلالدلا تدرطاو ؛ هجو لك نم هومرلأ ام عفدناف « هرارمتسا

 ىلع لدا ءثدحم تايثإ ىلع هومتلق ام لد ول : اولاق نأ نوغئارلا هب ىذبم امو

 هب دل مب 6ف] سيفختلا : ب قلل

 لوصأ :ب (0)



 ا ااا د

 ىلع ثدحما ىلع مكمعز ىلع لدت امتإ « اهومتركذ ىثلا ةلالدلا نأ مواعمو . هضيقن
 3 مالكلاكيكر نم اذهو . رظنلا قرطب هصئاصخو ثدحلا تافص تبت م «ةلمجا

 ىلع اسبيضثقت ام اهنمو « ةل+ا ىلعأ !متالوادم نمضتت ام اهنف : مسقنت ةلدآلا نإف

 *: لئاقلا لاق ثيح « ملاعلا ثدح تابثإ ىفمدقتملا لاؤسلا ليبق نم اذهو . ليصفتلا

 8 ثدخلا تقو نييعت ىلع لدل ؛ ثدحلا ىلع لد ول« ثداوحلا نم ىرعتلا مدع نإ

 . اهتداعإل ىنعم الف « باوجلا قرط انمدق دقو

 .ثدحىلإ ثدحلا راقتفاتايثإ ىف مثلا هلاق ام ةلجلعهش هانركذ ىذلا اذبف
 هانمدق ام ىلع اهعيمج ىف لوعملاو « اهنع تارابعلا نيايتئو« ةلدآلا غيص فاتخت دقو

 « مدعلاو دوجولا ىف ةلالدلا ضرفت امبر مث صصخمب قاعتي رئاجلا مكحلا نأ نم

 راختتسماو ثداوحلا ضعي مدسقت ىف ضرفت امبدو . امهيف زاوجلا مكح لباشو

 نم بورضو تافصأأ نم عاونأب ماسجألا صاصّتخا ىف ضرفت ايدو ابضعب

 ولذيال :لاقيف « مسقتلا نم قبس امابعيمج ىف ليلدلا درط هجوو تابيكٌلا وتائيحلا

 تالكشتلاو « تائيملا ف صصختي ام اهتم صصختي وأ « مدقي ام اهنممدقتي نأامإ
 ىلعةلالدلا «2قبمو .ةلعل ال وأ ءزاوجلل وأ « صيصختلل وأ «ىنعملا وأ« سفنلا

 قملا ىلإ ةيضفم ةحيحص اهدجت « هانسرام

 لصف

 [ ملاعلا ثدح ىف *ىرعشألا بهذم نايب ىف ]

 ضرعتلا نآلا انضرغو « عذقم هيف ام ثدحملا ىلإ ثدحلا راقتفا ىف انمدق دق

 قيسو :0(1) تاليكشتلا : ب )١(
 .(ه + 2-3 م١٠ ) ىرشألا 2

 نا قدعسإ نب ليعاسإ نب ىلع وه: لوقف اءاضيإ انه ديرنو قيس امف هيلإ ارشأ لق

 مح سيق نب هللا دبع يسوم ىلأ نب رماع نب لالب نإ يسوم نب هللا دبع نب ليعامإ نب ماس



 ل الإ سم

 ليبسلاو . نعاطملا نم همالك ىلع جو ام ىلع ىمهقتلاو 3 عمللا ىف انخيش مالك حرشل

 « لوصألا نم همالك هب طبتريام نينو هنع هللا ىذر انخش هركذامركذن نأ هيف

 . لاصفنالا قرطو نعاطملا هوجو ىلع فطعتت م“

 نأ مصن نحن |: لاق هنأ اهدحأ : ءايشأ ةثالث هنم ضرغلاف انخيش مالك امأف
 راوطأ ركذو «ةخضم ةقلعلا تراص م «ةقلع تراصف « اهلا- نع تبلقنا ةفطنلا

 [ ىنلا ىه تسيل ] ةفطنلا نأ ىلإ ريصملا : انخيش لاق مث « ةرطفلا حتفم ىف قاخلا

 نع رجع اذاف « هسفن لآن ىلع ردتقبال هلاك ©227لاح ىف صخشلا نإف « ابسفن تاقن
 ىلع لاوحأ ترج دق : لاق مث . رجعأ هلاح روصق ىف هنع ناك « هلاكىف هسفن لقن
 نأ ملعف . مرهلاو لبكتلاو بابشلاك ابنم ءىث ىلع هل رادتقا الو « نيمملا لقاعلا
 لاك ىف لاوحألا نم هدهاش ام ىهاضب « هلاوحأ بقاعت نم طرفو قبس ام
 . هلقع

 نم ةصوصص#ع تائره لع هلكشتو « نقتم مخ ءاني بكرت رظتنا نم : لاق م

 .همالك ىنعم اذبف « اجلاو لوجلا قو , اجراخلوقعملا نع ناك ء صسصخمو ناب ريغ

 ركذب ءازتجالاو اهريخأت انيأر « ,حرشلا» ىف الوصف هللا هحر ىضاقلا ركذ دقو
 . اهعضاوم ىلع اهي ةلدآلا ءاصقتسا ةلاحاو « ايف بهذملا

 لام : ب )١(

 ةقئاطلاهيلإ بسفت مولعلا شعيف كراشم , ماكتم « (نسحلا وبأ) ىرمصبلا ىتامرلاىرعشألا مست

 ةيموطاو ةءيغلاو ةزئملاو ةدحاملا ىلع درو « دادنإ نكسو « ةرصبلاب داو ٠ ةي رعشألا
 ؛ ةريثكلا هقيئاصت نم ٠ ةئاماثو نيثالثو فين ةنس دامب قوتو ٠ مهريغو جرا وملاو

 درلا « ةمسجلا ىلع درلا , لامعألا فلخ « هللا نع نيجراخلاو نيدحلملا ىلع درلا ف لوصفلا
 ٠س ا ج نادمبلا مسمم ٠ نيدلا لوصأ نع نييبتلاو نارتلاو تافصلا ىف ىدنوارلا نبا ىلع

 ءالبنلا ريس ل ىبهذلاو ١1/166. */1 4 ةيعفاشلا تاقبط ىونسألا مجارو < 1589 ةئس
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 سس اال سس

 نإ لاعفألا قاخ ىف كلذ ىتأيسو ءارمهانعمو قولخلاو قالا : هبلا راشأ )مف
 حاضيإ اهنم : ابيلإ انخيش مالك دنتسي ردقلاماكحأ نم لمج ىلإ راشأ مث . هللا ءاش

 مك-حىف زجعلا عوقول ضرعتلا اهنمو « اهرودقم نراقت ةثداحلا ةردقلا نأ ىف لوقلا

 ىأي كلذ ليصفتو . هنع زوجعباا نراقم الإ رجع الف . ةردقلا عقوم نارتقالا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ردقلا ماكحأ ىف

 حصيرال امفو « ماسجالل ًارودقم نوكي نأ حصي ايف لوقلا ليصفت هركذ امو

 ةردقلا نع "حلا واخيالف « ًارودقم هنوك حصام نأ ًاضيأ ركذو . ًارودقم هنوك

 ىلع ةردقلاوأ « رجعلا : ةردقلا دادضأو . هيلع ةردقلا دادضأ نم دض نع وأ هيلع

 ةفآ ال ىذلا "جلاب رجعلا وأ ةردقلا مايق ةلاحتسا اضيأ ركذو . رودقملا كلذ دض

 نم دبالو « هيلا راشأ ام ةلمج اذبف . هب ماق ىنلاب هبلع مدع عم ملعلا نم هعنمت هب

 . انخيش هلاقام ريدقت ىف ابعيمج

 رداقريغ لقاعلا : لوقن نأ لوصآلا هذه ىلإ ًادر انخيش هلاقام اهريرحت هجوو
 امل ء هرودقم ليبق نم ناكول ذإ « هرودقم|/ليبق نم كلذ سيلو « هسفن لقن ىلع

 « هسفن نم هللءعل ةردقلا دضي فصتا ولو . ةردقلا دض نع وأ هيلع ةردقلا نع الخ

 لقنلا ىلع ةردق هسفن نم سحب سيل لقاعلاو « هتشعر نع هرجع شعترملا ملعي اك

 كلذ ناك ول ذإ « ةفطنلا لاوحأ ىف لقنلا قن ىلإ كلذب لصوتي, مث « هنع ارجع الو

 ءىث ناك نم لكو « اهدادضأ اه:إف « ربكلا لاوحأب اضيأ ةردقلا تقلعتل « ًارودقم

 .هل ةرودقم ةصاخلا هدادضأ تناك ءهل (؟92رودقم

 ًاممل ركذو « «لوصفلا هذه ىلإ راشأ امل هنع هللا ىضر ىضاقلا نإ مْ

 :مىسقني عئابطلا ىف مالكلاو . عئابطلاب نيلئاقلا ىلع درلاب فطعنا « «0ابتادأ نم
 قامتيام هئمو « ًامنقم امالك كلذ ىف انمدق دو « ةميدقلا ةعيبطلا تب قلعتيام هنف

 امودارم : ب ةف]



 ْى هبل] رامأ امو 0 هبأب ف هيصةخستسو دلوثلاب طيقرب أذهو « عئابطلا لصأ ْس

 . اهتافصب ابصصختو ثداوملا ىف رثؤت تاقوآلا : لاق نم ىلع درلا مالكلا للخ

 دقعمو « تاعاسلاو تاةوالا ناس هلم برض قلعت 3 عونت» كلذ ف مالكلاو

 , ًارثؤم تقولا نوك عسدمب قاعتي ىناشلا برضلاو . هللا ءاش نإ « ًاباب كلذ ىف

 اهركذ لج هذهف . كلفلاو منال عمابطلا ريثأت عنم ىف لييسلاك هيف ليبسلاو

 ةادآلاءاصقتسا رن ىلف ؛مالكلا فارطأ ضءب ىف لوقلا طسبو هنع هللا ىضر ىضاقلا

 . اهفارطأ ركذب ءارتجإلا الو

 لصف

 [ غيرلا لهأ نعاطم ىلع درلا ىف ] 0

 . ابنع لاصفنإلا هوجوو غيزلا لهأ نعاطم لع لمتشم

 نم ًايورض اوبجو ةلدتعملا نأ هللا مكمصع اويلءا
 ْ انخيش مالك ىلع ةلئسآلا

 ابضعب و « لدجلاو رظنلا كح ىف بيترتلاب اهضعب و « ظفللاب ةشةانملاب اهضعب قاعتب

 ىف كلذ نسحبالو : ًاصاخ ًاباوجو ًاماع الاؤس ركذ : اولا نأ هولأس ايف . ىتاعملاب

 . هيلع ديزي وأ باوجلا لاؤسلا بعوتسي نأ ىغبفي لب ؛©27ضوافتلا ىضتقم

 ىف لاق مث ؟ ًاقلاغ قاخلل نأ ىلع ليلدلا ام : لاقف لئاس لأس ول : لاق دقو

 2 تاةواخلا سشءبب هناوج سقخاف « هراوطأو هلاوحأ ناسنالا لمأتب :باوجلا

 . ابعيمج نع لاوشلاو

 انثي رايك ىلع ةادالا ةماقإب ةيلاطملا هسفن لع هجو لق : اولاق نأ مهتلئسأ | نمو

 متاليال باوجلا اذهو . ًاقلاخ ناسفإلا نوك ىنئل ضرعت م « قلاخل | ىلإ قلخلا

 , تادوجوملا ضءب نع نيقلاخلا ةفص ن هسفن لأبم ام هنإف ء لاؤسلا

 ين رافتلا : با(١)
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 - مالو

 ىف فرأأملا مظنلا سكعو فورعملا بيتل 0©0سكب دق [ام] مهتلئسأ نمو
 . لعفلاو « عنصلا تابثإ لبق عناصلا ىلع ليلدلا ةماقا مار ثيح : تافنصملا
 .ثدحملا ىلإ اهراقتفا تابثإ مث «لاعفألاو ثداوحلا تابثإ ىضتقي بيترلاو

 مدي نيلئاقلا ةيرهدا ىلع درلا «عناصلا تابثإ ىلع هلالدنا ةماقإ ©)نم ضرغلاو
 . ىلوأ الوأ ملاعلا ثدح تيبثت ناكف « ىلعلا

 ىلع رصتقا الو « عنقت ةادأ مكبحاص ركذي مل: اولاق نأ هيلع اوضرتعا امو
 ىصقأو . ًاديدس اجاجتحا جتحا الوءجاجحلا نع برضأ وهالف « تالاقملا درج
 اذهو « بتاك ريغ نم ةباتكو « ناب ريغ نم ءانب رظتنا نم لابجتسا هب كسمتام

 ناعقيال هدذع ءانبلاو ةباتكلا : اولاق نأ مىتئلسأ نمو . ىوعدلا ضدحب ءانتكا

 « هتردق لول انيام عقيم ىلع ردقإل 0 نأ هلصأ نم ذإ ؛ دابعلل (0نارودقم

 داهشتسالل ىنعمالو . اعارتشاالو اباستكاال هلصأ ةيضق ىلع ىابلاب ءانبلا قلعتي الف
 دصقبسح ىلع ةباتكلا عوقويف ةداعلا دارطإب دهشتسي ناك نإو « هلصأ فلا امب
 فارتعالا عم ديحوتلاىركنم لع تاداعلا رارمتساب داهشتسالل ىنعم الف « بتاكلا
 ةداعلا ىف دعيتسي اك : اولاق نأب كلذ اودضعو . غئاس نكمم ةداعلا قرخ نأب
 نم ائدي هللا ©ةردقب ءانب ثودح ركنتسن كاذكف « ىناسس قلعتم ريغ ءانب ثودح

 . تاداعلا دارطإو ريدقت عم ام دصاق دصق ريغ

 هنع رجعبال ؛ هيلع ردقي الام نأ ماصأ نم سيلأ : اولاق نأ هولأس ©"2امو
 ىف هنع ناك ؛ ربكلا ف هنع رجع اذإ : لاق ثيح رجعلاب مهخيش قطن دقو ؟ الصأ

 . هلصأ ضقاني اذهو « رجعأ رغصلا

 ميفن عم|ثدحلا تايثإ مكذم ميقتسي سيل : اولاق نأ ةلبا نع هولأس امو

 -:0(1 نيبتي :أ )١(
 مردقي : ب( ) نيرودقم : ب(

 امو :أ(ه)



 الرباع

 اذاف . دهاشلا ىلإ هدر ايئاغ ملا تابثإ لييس ذ] « ادهاش انم داجناإلاو ثادحإلا
 رداقلا دصق بسح لع لعفلا عوقو مزوجد 2( ًادماش ًاعدبم الاخ متركنأ

 ثدح تايثإ ىلإ نودحي الف « رداقلا نم [أ|داحيإ نوكي نأ ريغ نم هرايتخاو

 رداقلا قاعت قيرطنأ ىلصأ نم :اولاقفرخآضرعمىلاؤسلا اذه اوبجو ارو
 ف . قلخلاو عارتخالاب فصقيو هينع للاعتي برلاو ؛ باستكالا : هلعفي انم

 فيكف « ادهاش هومتعنم « ابئاذ هومتبثأ امو « ايئاغ هومتلحأ « ًادهاش هومتيثأ
 ؟ بئاغلا ىلع دهاششلاب دابشتسالا ىلإ نولصوتت

 هلوق ىهو هللا باتك نم ةيآب مسخيش لدتسا دق : اولاق نأ هب اوضرتعا امو
 : ىلاحت .

 ركني نم نع لالدتسألا غوسي فيكو : اولاق . ( ©0نونمتام متيأرفأ )
 ءهب فوصوملا عئاصلاو نآرقلا ركني هيلع جتحناو ٠ باتكلا نم ةيأب عفاصلا
 دصأقملا نم أبنغْذشي الف مهنعاطم لمج هذهف ٠ نآرقلاب هيلع جاجتحالل ىنعمالف
 نآلا نحنو . مافطلا ىلع اهب سلديو « ماوعلا اهلاثمأب لزتسي تابمومت اهلكو « ءىث
 :ديدستلاو ديبأتلا ىلو هللاو « هنع لاصفنإلا حضونو هوركذام عيبمبج ىلع فطعنن

 :هجوأن م هل لوصحالفءباوجلا صصخو لاؤسلا ىمع هنأ نم الوأهركذام امأ
 ةنيص مومع هيلع ىعدي نأ لإ ليبسالف ؛ مومعلا غيص ركني انخيش نأ:اهدحأ
 نيلئاقلا "نم ناكول هنأ ىلع . ةماعلا ةغيصلا ىننب نيلئاقلا نم وهو «اهلومثو لاؤسلا
 لع ليلدلا ام: لئاقلا لاق ول هنإف  اهانركذ ىتلا ةظفللا ممعت مزل امل « مومعلاب
 فلآلا©)و . معيف عملا غيص نم كلذ سيلو « قلخلا ركذف « ًاقلاخ قلخلل نأ

 واو - :ب(؟) هماةه1(5)



 - ؟الرإا

ضرعتي مل وهو « سنجلا نالخدي دقو « دبعلل نالخدي مالأأو
 ٠ امهنم دحاول 

 ىف مالكلا ضرف ىف ضرتءم هيلع ناك امل «لاؤسلا مومع انيام ول انأ ىلع

اب فاتخيال 22 ضرغلا ناك ذإ 3 نييعتلا لع ةروص
 نوكي ارو 1 روصأا فالتخ

 3 مابفالا ىلإ برقأو لجأ ابضعب ىث مالكلا
 . ماهيإلا قرطل قنأو

 رهو.جلا نأ ضارعألا,توبث ىلع ليلدلا : لاق / نم نأ كلذ حضوي ىذلاو

 ءرظنلا ممر ىف امقتسم مالكلا كنذ ناك « ىنعم ةدايز كلذ ىضثقاء كرحت اذإ نكاسلا

 مالكلابهاذم ىف ركنأن مو . ضارعألاركذ مدقتو ناوكألاب ليلدلا صتخا نإو

 دحج دقف « اهلاثمأ ىلع ةروص ركذب هيبنتلا ء 02ضوافتلاو داوحلا قرطو

 ٠ دحجب الام

 ناسف الان وك«؛) نيل ضرعت مث « عفاصلا ىلع ليل دلاهسفن لأس نإ موق امأو

 ؛ مالكلا قايس نع لئاسلا لوهذ ىلع لد « لاؤسلا نم فلخ اذبف . ًاعئاص

 ءانيلا قلعت ىف ركذ اتخيش نأ كلذو . ليلدلا فارطأ ضب ىلع 60هراصتقاو

 ريغ نم تاثداحلا ©20ناوكت ةلاحتسا هب حبضوأ ام « بتاكلاب ةياتكلاو « ىنابلاب

 . ًاقلاخ ناسنالا نوك قي ام « مالكلا 292فيناصت ىف ركذ مث . ضصخمب قلعت

 « ًاقلاخ ناسنالا نوك قنو ؛ ةلخجا ىلع 0 عفاصلا تابثإ ىلع نيجولا همالك ىوطتاف

 . دازو لأس هنع امع باجأ دقف

 لمفلا تايثإ ميدقت بوجو ىلإ مريصمو 5 سيئرتلا ىلع مهضارتعا امأو

 بيترتلا اذهاوعنمب نأ امإ : نولخال مهنإف . طقاسف «لعافلا تايثإ ىلع ثودحلاو

 شوافتو : ب )١( ضرعلا : ب (1)

 ىغنا :ب (4) هنأ : ب (0)

 نوكت نأ : ب 69) راصتتاو : ب (ه)

 مئاصم : ب(4) فيعاضت : ب ء(9)



 ب ال4

 نإف . هنم نسحأ هريغ نأ ىلإ ريصملا عم هوزيمج وأ « الصأ هوزيجي الو

 ريدقت رظنلا قرط ىف عدتمب ال هنأ :امهدحأ :نيبجو نم هولاق ام لطب «ةلمج هوعنم

 ردقول « ملاعلا مدق ىلإ اوراص نإو ةيرهدلاف .هياع رظن سيسأتو ءالدج ل صأ ملست

 دقو ؛لعاف ىلإ ردقامراقتفا حضون مث .مبيلع ردقيف « هومهف ؛ لعفو ثدح مهيلع

 . رظالا لوصف كلذ قبس

 نم ًابورض تبثأ نم ةدحلملا نم : لوقن نأ باوجلا ىف رخآلا هجولاو

 دقو . صصخم عرخم ريغ نم لعفنت اهنأ معزو اهوحنو ضارعألاك ثداوملا

 بيرق ىلإو . نيلعافلا لامفأب تسيل ثداوح ةلملا ىلإ نيمتنملا ضعب تيثأ

 بص اذإ عدتمي الف «دلوتلاب نيلئاقلا ضعب و « سرشأ نب ةمامث راص كلذ نم

 ٠ نأ رمح لك ىلع نيعثي /سيلو . ملاعلا رهاوج مدقب مهوق عم ءالؤه ىلع ليلدلا

 اهضعبل ضرعتلا هل لب « فئاوطلا لاوقأ عيمج عبتت تارصتخلا ىف عمحجي

 نم نرايعأ ىف مالكلا ةمثالا نم ىعدتسي لقو ٠ اهرئاسم نع بارضإلاو

 اذه نإ ؛ لاق نم لوق نالطب حضوف . مهانمب نيلئاسلا نوفعسيف « لئاسملا

 . زئاج ريغ بيترلا

 ىلع نيسعتي ال ذإ « بطآلا ناه « هنسح ىف ©2اوشقانو هزاوج اوللس نإو

 ماد نإو « هئسحأ نم هنع هللا ىضر لاق ىذلا نأ ىلع . بيترت نسحأ فنصملا

 سائلا نم ًاريثك ىأرهنا : اههدحأ . مهلاهجو ةلرتعملا ءايبغأ احل نطفيمل « نيضرغ

 ضارعألا تابثاب مالكلا ربلص ولو ؛ ابنوبأيو مالكلا قرط نع نورفثي

 عفاصلا تايثاب أدبف ع هعل طم هباتكردص رفني نأ نمأي 20 نا ءرهاوجلل ضرعتلاو

 نكرلاك هردسقو « مالكلا جرد ىف ملاعلا ثدح ركذ مث « دحأ هابأي ال ضرعم ىف

 . ةلالدلا ناكرأ نم

 ةفرعم :هيلع موحي ام لكنم دوصقملا نأ لع هنع هللا ىضر هنأرخآلا ضرغلاو

 نانأ 0 اوسفان : ب )١(



 - موا

 نم نسحأف «ىرحأ هب باتكلا ©20ريدصتو ؛ ىلوأ دوصقملاب ةيادبلا ىأرف .هلإلا

 . رئاصبلا مدعل امإو « تذعتلا طرفل امإ ةلتعملا هب 00 ظح مل نكلو . بيترت

 عقتال ةباتكلان] :مطوق نم « ىتابلاو ءانبلاو « بتاكلاو ةباتكلا نم هوركذ ام امأو
 ركذ دقو .عارتشالا فصو لعالو «بسكلا هجو ىلعال ؛بتاكلا دنع ةرودقم

 . ىنايلاو ءانبلاو « بتاكلاو ةباتكلاب هدابشتسا ليبس ىف اقرط انتمثأ

 لحمب ةمئاقلا بتاكلا تاكرح :ابب دهشتسا ىتلا ةباتكلاب دارأ : لاق نم مهنف

 عجرف « ةداعلا ىرجم لع رطسألا ماظتنإو فورحلا فلاب ةقعتسملا « هدصق

 ىه ةباتكلا نإ : لاق نم انباحصأ نم مث . بتاكلا رودقم وه ام ىلإ هدابغتسإ

 نم ةنئاب فرحالا عوقو دنع ممالا اذه بسنكت ابنكل و « بتاكلاب موقت ىتل

 «ةياتك ب تاكلا تاردقم ةيمست ىف دعبالو .ىلاعتو هناحس برلا ةردقب ؛ةردقلا لع

 ىلاوت كلذب داريوو . ةباتكلا ءىطب نالفو «ةباتكلا| عير. نالف :لاقي نأ زوجي ذإ )ه١

 نأ ىلإ ريصي لئاقلا اذهو . كلذ ضيقن ءىطيلاب دارو « تارتفلا ةلقو تاكرملا
 ظ مظنت فورح طخلاو «بتاكلا تارودقم ةباثكلا نإف ءازوم ةباتك ىمسي طخلا

 | . بقاعتت تابلكو

 بتاكلا تارودةم ىلعو ؛طوطخلا ىلع ةباتكلا ممإ قالطإ ىلإ نورئاص راصو
 نكي ملامو « بتاكلا ًارودقم ناك ام لوانت نإو ةباتكلا مسا : لوقنو .٠ ًاعيمج

 ثرحنمنكل وء«بتاكلل ةرودآملا ةباتكلاب داهشتسإلا انتخيش دارأ امتإَف هل ًارودقم
 افشك و احاضيإ هيف مالكلا ضرف « ىنابلا تارودقمىلعابفلأتو هيذبآلا ©0ديضنت لدي

 . هجو اذبف « ماهفالا نم ًابرقتو

 لعاف ىف مالكلا انخيش دصق ام : لاقف ىرخأ ةقيرط كلس نم انباحصأ نمو

 طخغنأ (؟) ريدق :5 ()

 دمعت : ب (؟)



 - ما

 ىلع أردستقم انم دحاولا ردق هنأ هب 20 نظيف صصختم 9 ناب الو (1) نيمتم

 ىلع قابلا ىلإ ءانبلا راقتفا حضوي نأ هضرغ امنإو « ةردقلا ل نع ةنئاب لاعفأ

 دنع لامفألا نإف . جهانملا نمحأو 29 كلاسملا دمأ اذه ىف ىحتنا امنإو . ةلخلا

 .©0ةيعسطلاو ()ةيرايشخالا :ىلإ مسقنت ىوقلاو عئابطلاب نيلثاقلا «ةيرهدلا مظعم

 ناويجلا ءوشنك (0ةبدينطلاو . امون وءجسفلاوةباتكلاو؛ ءانبلاك (12ةيرايتخالاف

 نم تالاحتسالاو تابالقنالا ىف رهاوجلا ىلع أرطي امو « 460 تايمانلا ءامنو

 ةفطنلاو ؛ اخرف مث ةقلع ةضيبلاو«[آ] رمخ ريصعلا ةلاحتسا وحن ؛ تالاح ىلإ تالاح

 . اج م“ ةحضم م «ةةلع

 اميف مالكلا انخيش ©) ضرغف « ايعيبط عقب ال ىرايتخإلا نأ مولصأ نمو
 مييلع درلا ىف دهشتساو . فطنلا راوطأ ىهو« تايعيبطلا نم ةيرهدلا هردقت

 ماكحإلاب لصألاو عرفلا ىف ثداوحلا عيمج ءاوتسإ ىلإ 212 أاموأو « ىرايتخالاب

 نييعتل ضرعثلا امأف . همار ام اذهف « تاقوالاو تافصلاب صصختلاو « ناقتالاو

 ١57 نسحأ نم اذهو . انغيش ©90 مالك هيلع وطني | لق « بتاكلاو ىنابلا ىف لوقلا

 . لاؤسلا نع لاصفنالا ىف هوجولا

 مالكلا ضرف دارأ هنأ ىلع لدي ةباتكلاو ءانبلا ©59 هركذ : لئاق لاق نإف

 .فصتي الو « امدبم ًاقلاخ هنوكب فصتي «ىلاعتو كرابت« برلا ناف «نيقواخما ىف

 نأب : ب (9) نيعم :ب )١(

 كلبملا : ب (6) رظنف : ب (؟)

 ةعيبالاو : ب (5) هب رايتخالا : ب (ه)

 ةعيطلاو : ب (4) هب رايتخالا : ب (؟)

 تاصانلا : ب (ؤ)
 شرفف : ب )٠١(

 مالك دس :ب(19) يمرأو :ب(11)

 مركذ :ب(0١)



 مل مال دس

 هسفن ىلإ ءانبلا فاضأ ىلاعت برلا نإف . لثاسلا نم ةلفغ هذهو « ةباثكلاو ءانيلاب

 : ىلاعت لاقو . ( ©2اهمانب امو ءامملاو ) ؛ ىلاعت ةلوق اهنم . هباتك نم ىأ ىف العف

 . ) هديب ةاروتلا بتك هن ) : ثيدحلا ىو . ( «2ةحرلا هسفن لع («0بتك )

 . العفو اقلخ ىلاعت هللا ىلإ ةباتكلاو ءانملا ةفاضإ ىق عانتما ال

 ثداوحلا نأ ىلإ ريصملا انخيش راتخا : لاقف رخآ اكاسم ةمئألا ضءب كلسو

 اب تاومسلا ثدح هدنعمص نمو « ًارارطضإ اهسفنأب © اهنوكت ةلا>تسا لع

 زاوج دقتعاو . تناك نكت مل اهنأ ٍلعو ؛نيضرآلا ندحوتايألا بئاجع نم ابيف
 « ةبيديو ةرورض دئاقعلا هذه توبث 600 نم مديف ؛ مدعلا رارمتسا زاوجو امنوك

 كلذ ىلإ لام دقو . صصخم الو ضتقم ريغ نم اهسفنأب 'نكت " ثداوجلا هذه نأ

 نم ءىث ىف كلذب حصفيال هنع هللا ىصر ىضاقلاو . ةلزتعملا نم هريغو ىئابجلا نبإ

 : لات هنأ كلذو . ةلاح ال هيلع لديو كلذ ىلإ ءىجاي ام ركذ هنأ الإ « هبتك

 لقعلا ةيبيديب مش . ملر اعلا ىلع لدي « نقتملا كلا لمفلا نأ ملعن لقعلا ةدورضبب
 قرط لاطبإ ىلإ راشأو . ًايح هنوك بوجوو هتيم ملاعلا ةلاحتسا نوك معن
 ىلإ ملا راقتفا ىلإ ريصملا نأ لصح ىلع خي داكي الف . لئاسملا هذه ىف نيلدتسملا

 لسعفلا قلعت ذإ « ةرورض لعافلا تابثإ ةلاحم ال نمضتي « ةبيدبو ةرورض ىلاع

 ةلرتعملا تتيثأ دقو فيك « ملاعلاب ماكحإلا قاعت نم سوفنلا ف حضوأ لعافلاب

 ىضاسقلا لصأ نم تركذ | امنإو . ابلعاف لع ىلع لدت ال ةمكح ةنقتم الاعفأ
 ىف كلذب حرصي مل نإو « ةرورضلا ءاءدإ ىف ءالؤمل هتكراشم معتل « هتركذ ام
 . باتكلا ردص

 « ةدورضاا ءاعدا ةلأسملا ىف ىدنع قرطلا دسأ : هللا دبع نب كلملا دبع لاق
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 نإف . 21 ًارخآآ واس ىلإ ةجاحلا هترطضا ءالوأ كلسملا اذه كلسي م نمو

 ثداحلا ثدح : لاق ول الئاق نأ هليلد ماسقا نم ناك « لالدتسالا قيرط كلس نم

 ةرورضاا ىوعد ىلإ هدنسأو مسقلا اذه در نإف « صصخل الو ضتقملاالو ةلمل ال

 هو هل مقتسيإ ملء ىرخآلا نكت نإو . صاخت . ةلثمالاو دهاوشلاب هحضوأو

 . اهانمدق هجوأ هيف ليق ام ىصقأو . لاؤسلا اذه عفد ىف تابلطلا عطقي ديدس

 ىلوأ ؛ةفصو تقوب ©)صاصتخالاب ناك ال « صصخم هل نكي ىل ول : لاقي نأ اهنم

 نم صتخي نأ روحي ال ل : لوقي نأ بلاطمللو . اههريغب ©© صاصتخالا نم
 ؟ ضتقمالو صصخ ريغ

 ريغ نم فصوب صاصتخالا زاج ول هنإ : كلذ نع باوجلا ىف ليق اممو

 ريغ نم كرحتلا فصوب صتخم كرحتملا نأ ىلإ ريصالا زاجل « ضتقم صصخم

 نرأ « ضارعألا ون ىف ةلئسألا بحصأ نم نإف . ًاضيأ رظن هيف اذهو « ضتقم
 هذه ىف باوجلا ةلاح] مقتسي سيلف « ةلعل الو سفنللال كرحتلا ثبث : لئاقلا لوقي

 اهارحأو قرطلا ىلوأف . نيتلأاسملا ىف © هجوتم لاؤسلاو « ضارعألا ىلع ةلأسملا

 ىف لابجتسالا ىلع رصتقا [ ثيح ] انخيش مالك لدي هيلعو « ةرورغلا ءاعدإ

 ضرتعمال اذه ىلعف . لالدتسالا ةنيصب «©0)مببب لو « ةباتكلاو ءانبلاب داهشتسإلا

 نإو «لاثمآلاو روصلا اهفشك ىف ركذي تارورضلا 0 حضوم نإف . انخيرش ىلع

 .ريرحتلاو طبرلا 20 قرط ابيف نكي مل

 نم الإ عقت ال ةباتكلا : لاقف لاصفنالا ىف رخآ اهجو ةمثألا ضعب ركذو

 ساصتخالا : ب (؟) رخآ: ت()

 هجوتي :'ب (4)ساصتخالانمىلوأ ةفصوتقوب - :ب (؟)
 حييضوت : ب (5) جتحي : ب ()

 قيرط : ب (9)



 هل 0م ده

 نم ءانبلاو ةباتكلاع وفو (0)رظتنملرجتسن قحبتاكلاب ةباتكلا حطبترادقفع بنك

 تابثإل ضرعتلا ضرغلا ناكو « ءىثلاب ءىثلا طبترا اذإو . نابو | بتاك ريغ

 ىلإ ًاعجار طايترإلا كلذ نوك © ريصي الف « ليصافتلا نود ةلملا ىلع قلعتلا

 معي مش «الوأ قلعتلا لعي لقاعلان أل كلذو .ةداعلا دارطإ وأ ع ارتخالا وأ بسكلا

 ءالصأ ىتابلاب ءانبلل قاعتال ذإ ةيضرمريغ ةقيرطلا هذهو .رظنلاقيقدب هليصفت هدعب

 دارطإو « اندنع فتنم قلعتلا لصأف . ءىثب ايش قاعي ال تاداعلا رارمتساو

 فرص ءاعدإ ميقتسي "أو . هلمأت نمل حضتي اذصهو « قلعتي سيل ةداعلا

 قرطلا نم انمدق امب زئجاف ! ! اهقارخنا زيوجيت ىلإ ريصملا عم « ةداعلا ىلإ قلعتلا

 . ةيزغلا لكأ اهيفق

 ةباتكلاو ءانبلا عوقو راظتنا ىف ققحتي لاهجتسالا نأ نم هب اوكسمت ام امأو

 . نإف . مقتسم ريغ اذبف « هللا ةردقب امبعوقو ردق نإو « انم بتاكو نآب ريغ نم

 اذه هجتب امإو . لوجتسم ريغ ًاقحع ناك « هللا ةردقب كلذ عوقو زيوج ردق نم

 ناعتلا ىف ًابجو ركذي الو اهدارطإو تاداعلاب كسمتي نم ىلع لاؤسلا

 . اهاوسم

 نم طقاسف « جاجحلاب اهنرقي ملو ىوعدلا ىلع رصتقا هنأ نم هوركذ ام امأو

 كلذيلع مزاي الف « ةرورضلا ىوعد قيرط كلسم هنإ اناق اذإ انأ : ايهدحأ: نيبجو

 ةلثماألا ركذ ء ابحاضيإ و تارورض)ا فضشك ىف بلطي اموصقأ لب ؛ جاجح حاضيإ

 همالك قف « رظنلا كلسم كلبمو جتحا هنع هللا ىضر هنإ : انلق نإو . ةلمجا ىلع

 ةطسبلا لمتحم ال زيجو باتكلا نكلو . لالدتسالاقئارطو رظنلا هوجو ىلع هيبنتلا

 . طسب نم عمينأ ةينغ برو « قارغإلاو

 رضي 0 ب (؟) رظنم : ب )١(
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 امدح تشي مل نم مقتسي ال 2 ًايئاف ثدحلا تايثإ نأ ند هوركذ ام امأو
 دابشتسالا عانتما كل انيس ول : لوقت نأ : اهدحأ : هجوأ نم طقاسف « ًادهاش
 نأ كلذو ؛« ثدسحملا تابثإ نع دصي ام كاذ ىف نكي, مل « بئاغلا ىلع دهاشلاب
 «©دادسنافسيلف . هاوس قرطةلد”اللو « ةلدآلا هوجو 217نمآ دهاشلاب داهشتسالا|
 نإ «للعلا» باتك ىف ةلدألا بورضركذنسام ىلع « اهريغب كسلا | نم عنم قيرط
 . هللا ءاش

 ققحتي «هانمدق ىذلا هجولا نمشدخمناب ثداملا قاعتنإ : هائلق ام ققحيىنذلاو
 ىلإ هزاوج هجو نم رقتفي رئاجلا ثودحلا ذإ . بئاذو دهاشل ضرعت ريغ نم
 « هولاق ام حص ول مث . ًادهاش لعافتيبثت لدتسملا رظانللرطخم نأ ريغ نم صصخم
 نماومارنإف . ماسج“الل اعرتعادهاش دب م/تيح نم رهاوجلاع ىف ىفن هنه م رلا
 . ماسجألاف هتويث ىلعلدي ضارعألا ف عارتخالا توبث : اولاقو ءالاصفن!كلذ
 فالتخا عم « ماسجألاقلخ ىلع 60 ضارعألا قاخي لالدتسالا زاجن] : مهل ليق
 نامت لعانت ر دق قاعتب لال دتسال ًاضي أ دعبت سي الف« ماك آلاف التخا موزلو؛ سانجالا
 ؛عناصلا قو رهدلاىلإ رج ه ولاقىنلامث . نيتردقلا قلعت هج وفاتخا نإ وءىرابلاةردق
 لاق اذإك لذكر « الصأ هلإتايثإ ىلإ ليبس الف « دهاشاهلا دمي مل : لاقول الئاق نإف
 نايتساف . «بئافلا ىلع كلذب ءاضقلا مزل « مسج الإ العاف دهاشن مل اذإ : ةمسججلا
 نإ لاعفألا قاخ ىف كلذ ىف لوقلا عبشتسو « هيلع !ولوع ام نالطب كلذب
 . هللا ءاش

 كلذنع مدصي (ف . متادقتمم ف كتاضقانل ثدحمنا تابثإ كلععنتميام] :لوقن مث
 ثدح هل تبثي مل نإ ثدحلا تبث ال ذإ «ملاعلا ثدح تابثإ نع مدص ام مداضقانل
 تقةوب صتخم ثداح توبث ماصأ ىضتقم ىلع دعبي ملنإ : لوقن مث ؛ ثداوملا

 دادتسا : س (؟) ش نم: ب )١(

 ضشارغألا : ب (9)
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 . لعاف ىلإ رقتفم ريغ لعف توبث اودعّتسُت الف « ةدارإ ىلإ رقتفم ريغ « فصوو

 تادادإ هلل اوتبثأ مهنإف . ةيرصبلا بهاذم ىلع برلا ةدارإ هانلق امب اندرأو

 ىف نأب هناوخأب ديرأ ام ىمعكلا صاختب الو ٠ دارت ال ابنأ اومعزو « ةثداح

 دصق ريغ نم ملاعلا تويث زاج ولذإ « مطعأو مظعأ هلاق ىذلا نإف « ةدارإلا

 . ةردق ريغ نم هت وبث زاج ؛ ةدارإوصيصختو

 . هياعي مل نمآر داص ءآتقتم « محم ءالءفاوزوج مث« ملاعلا لع لدي ماكحإلانأ اومعز

 . لعافلا ىلع لدفلا ةلالد ضاقتنإ غاس « ةلالدلا هذه ضاقتن] ناج نلف

 . هثودح لاح ىف ثداحلاب قاعتت ال ةردقلا نأ لإ مريصمكلذ نم مهعنم امو

 تبث اذإو « ةردقلاب ًامدع تبثي مل مدعلا نإف . ةلمج ةردقلا قاعت قن اذه ىفو

 كلذ ىلوقلا طسبنسو . ةردقلا قاعتل عطق اذهو « ةردقث ًاقلعتم نكيل «دوجولا

 . هللا ءاش نإ ةعاطتسالا ماكحأ ىف

 هللا لمف ةفص ىف هوملحأ « انلاعفأ نم هومتبثأ ام نأ نم هوركذ ام امأو

 : محلوق هب نوضرتعي امبو . هانمدق ائيح كلذ باوج جردنا دّقف « ىلاعت

 ىنذلا اذهو . هيلع ةردقلا روصتت ال امف زجعلاتبثأ ثيح « هاصأ فلاخ انخيش نإ

 مدع نع هب سعب دقو ؛ ةردقلا دض هب داري دق زجعلا نإف « لبجو ةوابغ هوركذ

 مل « هنع اوزجع مسج قالخ ىلع نوملاعلا عمتجا ول : لئاق لاق ول ىتح « رادتقالا

 . قالطإلا ىف ًاركتتسم كلذ نكي

 : اهاهاض امو ىتوملاءايحإو « رحبلاقافو ءاصعلا باق نأ : كلذ ضوي ىذااو

 نأب معلا عم ؛ ابلثع نايتإلانع قئالتل ارجع ثرح نم ؛ تازدجعم ةعيرذشلا ف تر

 عضو انخيش ضرغ انإو . ناخلا تارودقم لبق نم تسيل ءايبنآلا تايآ مظعم

 متآاو : ب )١(



 - ؟ما

 تاحالطصأ باح عم «سانلا ضوافت َْق ةلوادتملا ةدووعملا تارايعلا لع باتكلا

 . سانلا نم ةّبف هلع حلطصي امب كسّقلا نم ىلوأ ىوغللا ظفللاب كسقلاو « ملكتملا

 ةافنو ةيرهدلا ىلع نآرقلاب لالدتسالا نإ : مطوق نم هب اوضرتعا ام امأو
 انخيشنأ : امهدحأ . 20نايبس اهمرقأ : هجوأ نم لطاب اذهو ء ققحتي ال عئاصلا
 هجو ىلع ىوطنتىهو « اهانعمب مهيلع لدتسا امتإو « ةيآلا سفنب مييلع لدتسي مل
 نيركنملاوةرفكلاىلع هركذ امب جيتحاىلاعت برلا نأ : كلذ حضوي ىذلاو . جاجملا

 . جاجتحالا نم هللا دارأ ام بسح ىلع هب جاجتحالا مقيل انخيش ©9هركذف

 5 . ةرفكلا فئاوط | ىلع هللا جاجتحا ىف حدق هوركذ ام نأ حضوف

 صالابيرقت ماد لب « ًاجاجتحا ةيآلا ركذي دريل انخيش نأ : رخآلاهجولاو
 امن« ديحوتلا ىف مالكلا نأ اونظ مهنإف . ةداقملاو ةيوشحلا نم مالكلا ىركنم ىلع

 حضوأف « ةمآلا فاش ضارقنا دعب «9فا1لا «2هثدحتساو « نورخأتملا هعدبأ

 هللا باتك ىف روكذم جاجحلا نم هوكرت ىذلا نأ لوصألا نم لصأ لك ىف انخيش

 دارأ ام اذبف « هل حرشلاو باتكلا ريسفتلا ريدقت ىف انمالك نأو « هيلع صوصتم

 . لصع لمأتم هركني ال ديدس ضرغ اذهو « ىألا ركذ نم هب

 هيبشتلا فن ىف لوقلا

 ناتئف هيف نآتفا دقو . هبيشتلا فن نيدلا ناكرأ مظعأ نم نأ هللا ؟دشرأ اوبلءا

 نأ مهنم انظ « تابثإلا تافص ةلمج تفنو « ةفئاط تانف . ناتفئاط هيلع ىلتباو

 نم عناصلا تبثأ نم راص كلذ ىلإو . هيبشتلا ىلإ ضفم اهتابثإ ىلإ ريصملا

 نكلو «دوجولاب فصوي ال ميدقلانأ اومعزف « ةينطابلا ضعب لام<لإو . ةفسالفلا

 ركذف :ب (0) نائيش : ب )١(
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 لاقي لب ٠ ًارداق « ًاملاع « ًايح هنوكي فصوي ال كلذكو « مودعمب سيل هنإ : لاقي

 تبث ىتلا تايثإلا تافصةلمج ىف كلذ اودرطو .لهاج الو زجاعالو تيمي سيل

 ابب ثداو+اف اص: اعم « ابنم ءىشب برلا انفصو ول : اولاقو . اهؤاعأ تاثدحبلا

 رئاسو «ةيهلإلاو ؛مدقلاب برلا فصوف ءالؤه فاتخاو « ©0ًابيبشت كلذ ىضاقا

 . نوثدحلا اهئامسأ ىف ئراشي الو ابب صتخم تلا تافصلا

 ءاهتابثإىلإ] نورخآ بهذو:©2بابلل امسح اهتابثإ نم 20 ع شمل اىلإ مهضعب بهذف
 موزل اهتابثإ ىف ذإ « ثداوحلل ةتباثلاتافصلا تابثإ فلاخم اهتايثإ نأ ىلإ اوراصو

 نم هلإلا هب صتخي امف كلذ مزاي سيلو . ةفصلا ف ثداحلاو «© مدقلا كارّتشا
 . ليطعتلا ىلإ هيبشتلا فن ىف مهنونظ مهتدأ ءالؤبف « تافصلا

 لوقلا مبمزاي ام اودقتعاو « هيبشتاا نم اوب رّيقاف « نيتبثملا نم ةفئاط تاغو
 مث . مج : ىلاعتوهناحبس برلانأ ىلإ نوبهاذ بهذف . هلعفو هعنص ميدقلا ةلثامب

 ىنعملا نأو ء دوجولا : مسجلا ىنعم نأ : مهضدب معزف |ءالؤه بهاذم 00 تفلتخا
 سفنلاب مئاقلا وه مسجلا نأل]نورخآ راصو . دوجوم هنأ ءمسج هل نإ : انلوشب

 فصو ىلإ ةمسجلا ضءب بهذو . هيماركلا نم ةفئاط نييهذملا نيذه ىلإ لام دقو

 حراوج نم فلأتم « بكرثمهنأ لإ راصو « ماسجألا ماك-أ ةقيقحب ىلاعت برلا

 نب لتاقم مهتالغ نف « ةمسجلا نم ةلبجلا الغ مث . محلوق نع هللا ىلاعت « ضاعبأو

 امبنإ دوادو لتاقم نع رئؤيف . محلا نب ماشهو *©60ىزراولا دوادو *”نايلس

 متمتلا :ب (©) بيش :1()

 مدقلا : ب (؛) باءلل: ب (؟)

 ٠ فلتخا بعأ (0)

 بحاص > « ىينراوجلا دوادو هنآ حصألاو « ندخستلا ىف اذكه ةبوتكم )03

 ىبراوملا دواد ًاضيأ هنأ لستحلا نم نكلو « ةمسجلا نم ةيبراوحلا » « ةقرف

 ىمزراولا

 عع ا( ماكو ل ...عوهل و يامسس ت0 ) لتاقن نب ناييلس «
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 ةعبس وهلاقو  ءاضيبلا ةكيسلاك الاالتي رون وه : ماشهلاقو . مدو ملل نإ الاق
 « لياقب هنم ربكأ هنأ الإ نظأ ام : لاقو سيبق ىلأ ىلإ راشأو «هسفن ريشب رابشأ
 شرعلاو « شرعلا نمربكأ وه : لاقف . هتالاقم ضيف كلذ ضقاني ام حرصو
 ريثك حرصو ( هاقاس هلمحت ()0ىمركلا شرعلا عم وهو « هب القثم هلمحو لقب

 . هتئيهو ناسنإلا ةروص ىلع هنأب ةمسجا عابتا نم

 ىل إن ورئاص راصف: هب نولئاقلافاتخا دقو , لواحلاب لوقلا كلذب لصتي امو

 . اهلاح ءاضقنا دنع تاذلا ىلإ عجرت «3م اهب 60| ايحتف ]

 ةصتخلا ؛ةئيلا ةعيدلا ةقنوملا ماسجألاب لواملا صيصخت ىلإ نورخآ راصو

 مهنمو . ماسجألا نم برضلا اذه لحي هلإلا نم ًاءزج نأ معزف . رظنملا نسحي

 نسحب صصختت لا ماسجألا ةلجف هدرط نم مهنمو « ناويحلاب كلذ صصخ نم

 ترمهاللا داختا ىف ىراصنلاب هذم :ماسجالا ماكحأ تايثإ ىلإ رحي اممو . ةئيطلا

 . هللا ءاش نإ مبيلع لوقلا طسبنس ام ىلع « امهجارّتماو توسانلاب

 ركذنم ضرفلا ام'] و . مهاوفأ حرش ىقأيمم ام ىلع دوهيلا هييشتلاف ةالغلا نمو

 ىحتن : أ « ىيحتت : ب (؟) ىركسلاك :ب )١(

 نا: )( ١

 نادللا ممم ميركدلا نا رفااريسفت هل . رسم 3 ىدزألا لتاقءنب سا نإ نامياس تح

 و ا ىااح عل و5 " 48 ةئس نونلظلا فشك : ةفيلخ ىحاح محارو .لة هال ةنس 705 ص 4 ب

 هةمتأم قيااوحلا ماس نإ ماشه ركذ : لاف باسنالا ق قاءيسلاءركذ :ىنراوجلادواد هند

 قرلا# ةىللاو جرفلا الا ناإلا ءارمءا مم هل هموم نأ هلوق ىراوجلا دواد ذأ هلعو»

 ْ ( هه سل ب ٍتالاقملا , 578 ص
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 هناحبس هللأ ىلإ لاهتالاو 4 امدقتعم ىلع درلا قرط ىلإ لصوتلاءبهاذملا هذه

 « مقتسملا جينملاو ميوقلا نيدلا نم هب انصصخ ام ىلع ركشلا انقفوي نأ ىف ىلاعتو
 . ةمسجلا مسجتو « ةلطعملا ليطعت نع ىلاعتملا

 . هيبشنلا ىنعم

 « هشيشم هدقتعمل لاقيف . ةبماشملا داقتعا هب د؛رملاو قلطي دق هبيشتلا نأ اوبلعا

 هباشت نع رابخالا هب دارملاو هييشتلا قلطي دقو . دحوم ةينادحولا دقتعمل لاقي اك

 مار ىذلل لاقيف . لدف لاثم ىلع لعف تابثإ هب دارملاو قاطي دقو . ©20نيبماشتملا

 . قباسلا هاعفب قحاللاهلعف هييشت دصقو :هريغ لعفب هلعف هييشتدصق « العف هسثي العف

 ؟ ةبيشم ةمسجلا نم ةالغلا نومست له : لئاق لاق نإف

 مهنم ةالغلا نإ: هبتك ضعب ىف لاقف « انخيش باوج هيف فلتخا ام اذه : انلق

 ةمآلا نآل « هنم اوعنتماو هوبأ لب « هيبشتلا ظفاب اوحرصي مل نإو « ةببشم
 ءهبر هبش دقف « ناسنإلا ةئيه ىلع ةروصتم ةروص برلا :لاق نم ىلع تعمجأ

 :هتاالاقم ضعيف لاقو . هيبشتلا 2)ةمسون كلذ دعب بهذملا اذه بحاص عفنيالف

 هيف واغلاو مسجتلا عم - تبثي هركني نم امأف « هيبشتلاب فرتعي نم هبشملا

 : هبشملا ذإ « ًاقيقحت ًامبشم هيمسنالف « تاقولخبلا الإ اهتويث زوجال تافص برلل

 ةلمج ىف نيماشتملا :نيلثملا ةقيقح ذ] ء هجو لك نم ثدحلاو برلا هءاشت دقتعي نم

 ًارظنو ًاجاجح هيبشتلا ىلإ ريصملا ءالؤه انمرلأ نإوءانأ كلذ نم جرخف . تافصلا

 ةمطو ب (؟) نييباشلا : بأ )١1(



 تالوا

 ًارظنبهذم بحاص مري ام لك سيل و « هيبشتلا ةقيقحب مهفصف الف « الالدتساو
 نم ريدك ىف ةيرهدلا بهذم ىلإ جورالا:ةلزتعملا مزان انإف . امدب هب هفصو زوجي
 . ديمأ ةقيرطلا هذهو « ةيرهد مهنأب مهفصو زوج ال م , نيدلا دعاوق

 ىف دقعتس : انلق ؟ كلذ ىف مكاوق ليصفت اموءةمسجملا نورفكت لهف : ليق نإف
 نيلاضلا 2 « نيلوأتمللا نم نيرفكملا مو « لياضتلاو ءىربتلاو ©02ريفكتلا
 ركذا نأ انليبصو ٠ هللأ ءاش نإ باتكلا رخآ ُْى اياب 4 ءاوهالاو عدبلا لهأ 2

 1 راؤنو 3 باوبألا هذه ىف بهاذلا حضون و« 0 نيل دنا ودل ةقيقح
 اهرثاس ىلع درو ابنم حيحصلا

 ريغلاو : ب (؟) ريكفتلا : ب (1)



 باب

2 

 نيفالخلاو نيلثما ةقيقح

 .نيلثما ةقيقح ىف تفلتخا مهبهاذمو نيملكتملا تارابع نأ هللا كدشرأ اوللعا
 بجب امف رخألا دسم امهدحأ دس نيئيش لك :نيلثملا نأ قملا لهأ هيل راص ىذلاو

 نيدوجوم لك: نالثملا : اولاقف كلذ نغ ةمئآلا ربع امبرو . تافصلا نم زوحيو
 بحي ناذللا نادوجوملا امه :اولاق امبرو . تابثإلا تافص نم زوحي ايف نييوتسم
 عنتمي ام هيلع عدتميو « ىناثلل زوجي ام هل زوحيو « ىتاثل بحي ام اهدحأل
 . قاثلا لع

 . سفنلاتافص ىف ءاوتسإلا ىهو : دحاو لوصح ىلإ ةعجار تارايلا ةلمجو

 نأ ىلإ ىئابجلا بهذو . نالثم امبف « سفنلا تافص عيمج ىف ايوتسا نيئيش لكف

 كلذو « تافصلاىف هل لصأ ىلإ دنتسي اذهو . سفنلا ةفص ىف نايوتسملا ارهه نيلثملا

 ةفص اهنإ اهيف لاقي ةفص : ىلإ مسقنت ىناعملا نع تبثت ال ىنلا تافصلا نأ: معزي هنأ

 داوسلا سفن ةفصو « ىنعما) الو سفنلا ال تبثت اهنإ اهيف لاقي ةفص لإو « سفنلا

 تققحن ىتلا تافصلا نم آئيش [ وأ ] ًاضرع()وأ ًانول هنوكل ال « ًاداوس هنوك[]]

 نإ لئاقلا ماكحأ تابثإ ىف ًاباب كلذ حرش ىف دقعتسو « ىنعللا الو سفنا ال
 . هللا ءاش

 ناعمتجلا اره : نيلثملا نأ ىلإ « ةرصيلا ةلرّتعم نم« *ديشخالا نبا بهذو

 هود )١(

 ةقيطلا لاحر ىف ىضترما نبا هركذ. ديشُحألا نب دعأ ع وأ وه ديشخألا نبا «

 جح ناكمجنملا نب يسحلا وباو ىكبوبا : لإق هن! يتابزرملا نع لف ووةلزمملا تاقيط نءةسساتلا



- 

 . ةلوتمملا نم نيرخأتملا مظغمو ىئابجلا نبا لام كلذ ىلإو . فاصوألا ضخأ ىف
 ىلا فاصوالا رئاس ىف عاتجالا بجوي «صخألا ىف عاتجالانأ ءالؤه معز مث

 . ىنعملال تبثت
 اذإ « تايثالا تافص نم ةفص ىف ناعمتجلا اه : نيلثملا نأ كل راجنلا بهذو

 : هلوقب نرتحاو « نيثداح لك لئامت همالك ىوحف.ىضتقاف . ىناثلاب اههدحأ نكي مل
 ةردش 20 لصح ثداحلا نإف ؛ ميدقلاو كداحلا نع ىناثلاب يهدد نكي ' اذإ

 . امبلئامت نمضتيإال تايثالا ةفص ىف اهكارتشاف « 209 مدقلا

 هنأ كلذ «راجتلا نهذم نم ارق ”ىسنالقلانع *ركبوبأ ذاتسألا ىكحو

 ثودحلا ىف كارتشالا نأ دري ملو « نالثم امبف ثودحلا ىف|نيكرتشم لك : لاق
 نكلو . صخاللا باحصأ هيلإ راصام ىلع تافصلا رئاس ىف كارتشالا بجوي
 , 60ثودحلا ةفص ىف نيثداحلا لثاتي لوقلا قالطا زيوجن ىلإ لوؤي هلوق لوصحم

 نيلئاتملا فالتخابلوقلازاوج ل]هنمريضماذهو . تافضلا نم هادع اف افلتخانإو

 نيب لثاتلا ققحتتيال : لاق هنأ رظنلا لهأ ضعب نع ىكحو .هجونمايلئامتو هجونم
 نحنو . قارتفالاو ناابتلا نم هجو توبث عم ققحتيال لثاعلا نإف٠ الصأ نيئيش

 ميدقلا 0: ب 0 لمي : ب 00(

 تافاصم ديقشألان بالو ٠ نيماكت 1 نم قب نم ءاسؤر نماندهاش نمرخآ ناخيفلا ناذم ح

 ىريطلا ريسفت راضتخا , تابثالاو ىنثلا'“ق ىلغ ىأ ىناتك راصتخا « ”باتكلا »اهتم . ةريثك
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 - .١0 1514215* قرفلاء”ه 9 ص تسروهفلا / ١١١ سةلزسملا تاقيط (د؟ ٠ قوت) *اهريغو .

 . (ه4 11 ل (َ: كروف نب رك وبأ ©

 ءابقذ نم 7 طظعاو :ركب وبأ ل قابيمألا 6 ىراصنألا كروف ا 1 نسحلا نا دج

 ىلص هللا لوشر ناك : هلوقا 03 مسلاب ٠ نيكتكيس نب دومت هلتق : ةرعازلا موجنلا ىف نيييمف اهلا

 ٠ ةريثك تافئصم هل . ىثالتو لطب دق هحور نإو « طقف هتايح ىف الوسر ملسو هيلع هللا

 2( : 4 ةرهازلا موجتلا « هك س هع : ؟ ىسلا ء 9175 : 5 مالعالا رظنا )
 22و. مم“ : 5 مالعألا (مثهوو مع عمه ) :ىنالقلا ع
 . هرصب ىف قرطلا ءىرقع . ىلعساولا « ىسنالقلا,زعلا وبأ «.رادنب نب نيسحلا نب دمج

 2 ه6 كورا . هريغو «خ ع ىهتنملا ةركاذتو ءىدتبلا داشرا » هتك نم

 ١ : » تايفولاب ىناولا ءه)؟: ةيابنلا ةياغ « لوألا دجلا



 لولر

 هسا

 . رخألا دوجو امبئم دحاو لك دوجو نيا «نيرياغتم نيدوجوم لك نأ معن

 نم ةفص ىف نايوتسملا امه: نيلثملا نأ ىلإ ةينطابلاو ةفسالفلا ©2)ترهذو

 نأ « ةلدآألا ركذ ىف ضوخلا لبق اباء هب اوطيحي نأ ىغبني امو « تايثالا تافص

 «لاوحألا قف: ىلإ نيرئاص نف : نيبهذم ىلع لثالا ماكحأ ىف نيضئاخلا نأ اوملعي
 . هللا ءاش نإ تافصلا 0 ابيف لوقلا حرشنس ام ىلع « ابتايئاب نيلماق نمو

 ةقي رطلا هذه كلمس نمو . لاوحألا ىفنب لوقلا « انتم ةفاك هيلإ راص ىذلا مث

 عجري سيل و « امهسفن ل نالثاعتي نالثاعتملا ذإ « هجو هدنع لئاهتلا 20ليلعتل نكي مل

 نإ : انلق ولف . امهئيع اميلثامت لب . «2امهيتاذ ىلع دئاز فصو ىلإ «*2امبلثامت

 « الثامت امهنأل الئامتامبنأىلإ مالكلاعج. م لآل امبسفن أ امهلثامت و «ايلثامت ةلع امبسفنأ
 هل ىتعمال اذهو

 هتبوجأ هيفتددرتو ؛لاوحألاب لوقلالإ لام دقف هنع هللا ىضر ىضاقلا امأو
 « اداوسداوسلان وك نأهلصأ ةيضق نف . اهب لوقلا ىلع ةيادهلا ىف هباوج رقتسا مث
 « ناداوسلا ل ثامت اذإف «هدوجو للعةدئاز لاوحأ ءاضرعهنوك وأ « انوا هنوك وأ
 وه وأ «لاوحألا رئاس ىلع دئاز لاح امبلئامت نإ لاقي لبق « نارهوجلا لئامتو
 ؟ اهيلع ًادئاز الاح سيل و « سانجألا تافص ىف ىواستلا نع ءىنم

 ىلع ادئاز الاح لئاقلا سيل : ةرم لاقف . هباوج هيف ىضاقلا ددر ام اذهو
 .امهسفنأ تافص نم كلذ ريغ ىلإ !ضارعآلا نيلماح« نيئيش « ني زحتم نب_رهوج| نوك

 «اهتركذ ىتلا تافصلا ىلع ًادئاز الاح لئاقلا انلعجول : لاق نأب كلذ ىلع لدتساو
 ردقملا لالا هل تيثيف « ًادرف آرهوج قلخ اذإ ىلاعت برلا نإ : لوقأ نأ مزل

 ىل- ؛ ب (0) بهذو ؛ ب )١(

 ايهلئامم : ب (4) ليلتلا ؛ ب (؟)

 اهماذ : ب (ه)



 دما 86# د

 لثأمب أمنإو ء هسفن لثامأل درفلا رهوجلا ذإ . ليحتسم كلذو « ةيلثملاب هنع ربعملا
 الا كلذ ناك ء« رخآ رهوج دوجو دعب تسثت هردقملا لاخلا نإ : تاقولو . هريغ
 « ناعم نيغ نع سفنأللا ةتباثلا لاوحألا نأ كلذو « هيلع قفتم لصأ ىف احداق

 ًامجارالاحناكامل ءاداوسداوسلان وك ذإ .سفن الا قيسدعب سفن “الل اهددجت ليحتسإ

 .هيباوج دحأ اذهف ؛هب فصتم ريغ داوسلا سفن ريدقت لاحتسا «داوسلا سفن ىلإ

 « سانجالا تافص نم هتركذام ىلع ةدئاز الاح لثاهلا تاعجولو : لاق م

 لييسالو «لاوحألا رئاسك لوقعم لاحو « مولعم فصو لثاتتلا ذإ « امقتسم ناك
 قاخوا : لاقف لوألا هباوج ىف هركذامع لصفنا مث . لاوحألاب لوقلا عم هيفن لإ
 كلذ ىمسل رخآآ رهوج ردق ول ىذل لاحلا ىلع ناكل « ًادرف ًارهوج ىلاعت هللا
 فوقو قدعبالو ءالثامت ىمسالو ء فصولاو لاخلا درفلا رهوجلل تشيف « الثامت

 . تاذ ثودح ىلع هيمست

 همزابف « سانجألا فاصوأ ريغ ىلإ لثاتلا فرص نمنأ : كلذ حضويىذلاو
 عيمج هل تتبث دقف « ًادرف ًارهوج ىلاعت هللا قلخ اذإ : هل لاقي ذإ «لاؤسلا اذه لثم
 كلذكف « رخآ رهوج دوجو دنع ةلثامم ىمسي م“ ٠ ةلثام مسي ملو « سفنلا تافص

 . سائجالا فاصوأ ىلع ةدئاز اهانتيثأو « اهانردق ىتلالاحخلا ىفلرقلا

 امن وهف سانجالا فاصوأ ىلإ لثانلا انفرص نإ : هنع هللا ىضر لاق مث
 .للعلا ماكحأ ىفهحضونسام ىلع اقافو لاعتال سانجألا تافص نإف ءالصأ لاعيال
 ؟ لاعب ليف سانجالا فاصوأ ىلع دئاز فصو لثثَتلا نإ : انلق نإو

 الاس (؟)هانتبثا ناو هليلعت عدم هبشألا : لاقو « هباوج هيف اضيأ ددر ام اذه
 لثاهلا ليلعت ؛ليبسف ليلعتلا قيرط انكلس نإ : لاق مث . دعبي مل هانلاع ولو « ًادئاز

 باتك ,ىف هنع هللا ىضر لاق دقو ء صخالاب لوقلا نم ىئابجلا نبا هيلإ راصام

 انيثأ : ب )١(
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 ا

 نه حصالا وهو « هلوق هب عطقو « ناللعي ال فالتخالاو لثاقلا نإ : « للعلا

 . هوبلءاف ؛ هتبوجأ

 نيفلتخلا عامتجازي وتىلإ اوراص ةمئآلا مظعم نأ :ةلدآلا ركذ ىلع همدقن امو

 . ايهذم هولاقام اوحضوأ ءالؤهو . نيفاتخم اناك نإو ء« صخالا ىف

 معو « نيمم داوسب مع هنأ « داوسلاب ثداحلا لعلا فصو صخأ : اولاق نإف
 صخأألا ىف1)كا رتشالا ضقي مل مث « هنيعب داوسلا كلذي لع «ىلاعتو هناحبم برلا

 ٠ نيملعلا لثامت

 ى.امبعامتجا زوحيال ©0نيفلتخملا نأ : هنع هللا ىضر ىضاقلا هراتخا ىذلاو

 عم نيداوس امهوك ىف نيئيش عاتجا غاسل « كلذ غاسول ذإ « فاصوألا صخأ

 مالك هيف حضونو « هللا ءاش نإ الصف كلذ ىف دقعنسو « ىرخأ ةفص ىف اهفالتخا

 نألا نحنو « ةلمجا ىلع بهاذملا ركذ اذبف . ملعلا ةلئسمانع هلاصفناو ىضاقلا
 .٠ انيهذم تابثا ىلع فطعتن م « بهاذملا نم هنالطب دقتعن ام ىلع درلا حبضوأ

 فاصرألا صخأ ىف 02نامعمتجلا امه نيلثملا نأ ىلإ نيرئاصلا لعدرلا امأف

 : هجوأ نف

 ٠ مودعمب الو دوجومب سيل فصو توبث ليحنو « لاوحألا قنن نأ : اهرقأ

 ايتوكي اهفصي ل مهتم لاوحالاب لاق نم نإف ةل زتعملا ىلع ًادر كلذ كردم لوس و

 .لاوحألا ءافتنا ©©20ناب اذإف . لقعلا ةيضق نع جورخ- اذهو « ةلوهجب الو ةمواعم

 هيلع ةدئاز تافص هل تسبلو «دحأو تااثداوسلا امتإ : انلقو انضرغ هياع انيتر

 (©0 صخألا لإ ريصملا لطب دقف) ء صخالا ابنأب اهضعبوإ غال |اهثأب ابضعب فصتي 4

 فاتخلا : 1( 1 قارتشالا :ب(0)

 ناب ناف : ب (؛) نيممتسملا : ب (؟)

 نيسوقلانيبامدس : ب (0)



 - مة

 . ًارهاظ انالطب لاوحألا ىفن ىلع

 عاتتجالا نأ اومعزت نأ امإ نولختال متنأ : لوقن نأ ًاضيأ هب كسّقلا ىوقي امو
 نأ امإ و ءاهلولعم ةلعلأ 00باميا «تافصلار ئاس ف عامجالا بجاوإ «صخألا َْق

 * , هأدع امف عاتجالل بجوك سل « صخألا ىفعاتجالا نأ اومعرت

  تافصلا رئاس ىف عاتجالا بجوي « صخالا ىف عاتجالا نأ معز نإف

 ىف نيفلتخملا كارتشا اوعنمب نأ كلذ ىلع مبمزايف  موزللا لصأ ةقيقح اذهو
 محلاو ؛صخأآلا ف عاتجالا بجوي امنإ ءابيف لئاثلا نإف . ةماعلا فاصرألا

 . ةلعلا ءافتنا عم هتوبث مأيق لاحتسا ءةلعب تبث اذإ

 م”ردقو «فاصوأل ارئاس ىف لثاقلا بج وي ءسخألا ىف عاتجالانأ تعز اذإف

 ىف كارتشالا ءافتنا « للعلا كح ىف ممزليف ؛ ةبجوم ةلع صخالا ىف عاتجالا

 ةلعبك> ليلعت غاسول ذإ « صخألا ىف عاتجالا ءافتنا دنع فاصوألا نم فصو

 محلا اذه توبث زيوجن عم «ىلعلاب املاع ملاعلا نوك ليلعت غاس « اهنود هتوبث مه

 . اهل لاطب إو ةلعلل ضقت اذهو .٠ معلا نود

 نيغو ؛ ةره ابجوم ©0الواعم كلا تبي نأ ركنتسنال نحن : اولاق ناذ
 هناحبسم ميدقلا نوك و «لواعم ءاملاع انم ماعلا نوك نإ انلق اذهلو ؛ ىرخأ ©23لواعم
 ٠ لولعم ريغ «املاع ىلاعتو

 حضوأو مكللز مظعأ نم : لوقث نأ امهدحأ : نيبجو نم كلذ نع باوجلاف .

 ميلع لوقلا طسبنسو « ةلعلا كح ىف بئاغلاو دهاشلا نيب مكةرف متالابجو كطيلخت

 0 . هللا ءاسشش نإ تافصلا ىف

  ملعسسم نو ومسص دسم هنو دعم موه وج

 امولعم : ب (؟) ْ . داعبأ :ب(١)

 مولع : ب (©)



 عدامؤة؟ 

 ىف بئاغلاو دهاشلا نيب ينم قرف نم : لوقت نأ باوجلا ىف رخآلا هجولاو

 كلذو . هيف نحن ىذلا ىف هلثم ققحتي سول ءهادبأ قرف ىلإ هدقتعم دنسأ « ةلعلا كد

 لب ؛لاعيال بجاولاو « هل بجاو ءام اع  ىلاعتو هناحبس  ميدقلا نوك: لاق هنأ
 راشأ دقف . رئاج ءاملاع انم دحاولا ن وكو|« بجوم ءاضتقا نع هبوجوب لقتسي

 ٠ قرفلا نم مهرودص ىف ام ىلإ ءالؤه

 قىرخأ ةروص هنم ةروص قرافت ال ءفالتخالاو لثاتلا نم هيف نحن ىذلاو

 اذهو «قاشلا ليلعت ىفنو «اثدحأ ليلعت ىف اهنيي قرفتفع بوجو زاوج ّ

 ش . هنع محل صاخم الام

 سول صخالا ىف عاتجالا : لاقو فسعتم ةلراعملا ةلبج نم فسعت نإو

 ضارعإو « موقلاب هذم نعجورخ اذهو ء تافصلا رئاس ىف عاتجالل بجوكب

 نأب متفرتعا اذإ : لوقن نأ اههدحأ : نيبجو نم لطاب هنأ ىلع . ممدقتعم نع
 منمؤي اف « فاصوألا نم هادع ايف لثاتلل بجو سال صخألا ىف عاتجالا

 نافلتخملا فلتخي ا ءفاصوألا ضعب ىف نيابتلا عم صخألا ىف نائيششلا عمتي نأ
 ىف عاتجالا نكي مل اذإف ؟ فاصوآلا نم ريثك ىف كارتشالا عم صخالا ىف
 ؟هانلق ام عناملا اف ءهل ايضتقم الو ء فاصوألا ىف عاتجالل ابجوم صخألا

 «فاصوألا رئاس ىف نالثاتمءصخنالا ىف نياثاتملانأ ىلع ماندعاسول : لوقن م

 نأ انل متلمم دقو  هتبوجأ ضعب ىف هنع هللا ىضر ىضاقلا هيلا راشأ ىذلا وهو
 اف  تافصلا رئاسىف عاتجالا باما ىف هل رثأ ال ءصخألا ىف عاتجالا
 لثاتلا مح ىف ديالو ؟ هريبغ نع متضرعأو «صخالا لالا - 2 متركذ مكلاب

 « هريغ ىف هموزرلك صخالا ىف كلذ موراو . تافصلا رئاس ىف كارتشالا نم
 صخاللا صيصختل ىنعمالو ٠ ةقيرطلا هذه ىلع اضعب ايضتقم تافصلا ضعب سيلو

 اذهو . اهعيمل ضرعتلا مزليف « سفنلا تافص ةلمج معت لقاتل ةيضق ذإ « ركذلاب

 تافص ةلمج ىف ناكرتشملا امه : نالثإتملا : اولاق ثيح قحلا لهأ هيلإ راص ىنلا

 . سفنلا
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 ىف ةلع سخالا نوك ى منو « ةقيرطلا هذه ةارتعملا نم كاس نم نأ اوماءاو

 لاق تح ىغاقلالاهركذ ىتلا ةقيرطلا انكلسو « فالتخالاو لئلا ءاضتقإ
 نيتاه ىلع ةلزتعملا عم فالتخالل ىقبي الف « صخ"الا ىف نافلتخم عمتجال
 رسمت نلثما ةقيقح ىف انإف . ةضحم ةدارع ىلإ مالكلا لوؤيو . عقوم نيتقيرطلا
 'هنع ريسبعتلا نأ نو زو صخألا نع نوربعي مهو « سفنلا تافص عيمتج نع

 ىف عزانتلا عفتريف « باجيإلاو ليلعتلا ىفنب انعم نوفرتعيو . هادع ام ىلع لدي
 مراصتقاو , تافصلاعيمج ائركذ كلدع « ةراعلا ىف ةشئقانملا ىلإ مالكلالوؤيو «ىملا

 . ابنم صخالا ركذ ىلع

 فلاخب ءىثلا نأ مكلصأ نم تبث دق ؛ لوقت نأ هب لدتمأ ام ىوقأ نمو
 . هب ءافخ الف « موقلا دقتعم اذهو « لثامبي ام هب لثاع ىذلا فصولاب « فلاخي ام
 ةردلا نع متائس اذإ نولخت ال نأ : انلقو انضرغ هيلع انيتر ء كلذ تبث اذإف
 ؟ اهفلاذع ال مأ ايلع هنوك ىف ةردقلا لعلا فلاخي له : مل ليقو ءالثم « ملعلاو
 ماصأ ةيضق ىلع ممزليف « نع ناك كيحح نه ؛ ةددقلا فلاب ما نأ مع نإ
 ءىثلانإ: مأوقنم هومبدهم ام ىلع ًايرج يلع هثوكب معلا لامي ملعلا نأ : :اولوقت نأ

 لك لئامت ىلإ ريصالا كلذ ىضاقم نم مز زابو ٠ هفلاخم هب فلاخي ام هلثام لثاع

 . هيلإ ليبس ال ام اذهو « نيماع

 نع اوجرخ دقف ءًالع ناك ثيح نم ءةردقلا فلاخي ©02ال معلا نأ اومعذ نإو
 مح ىف الع للا نوك نأ لعن انإف 5 ةرورض]| دحج نم اوبرتقأو « لوقعملا

 ةفلاخلا م>ىف اداوس داوسلا نوك نأ معنا ءةردق ةردقلا ١ 02 نوكك عةفل اخلا

 نوكمل :ب (؟) الاس : ب (5)

 نيسوقلا نيبام -س : ب (؟)

 اكك :



 بت /1”

 مل #إ(ءادس

 نوك ىف فالشخالا كح ركني نأ ركنمل غاس ولو . ًاضايب ضايبلا ( 27نوكلك

 (60نوكىف فالتخالا مح ركني نأ رخآل غامم « ةردق ةردقلا نوكو ًاءاع معلا )
 ىذلاو .قاثلا نم دعسأب نيلئاقلا دحأ سيلو ءأضايب ضايبلا نوكو ًاداوس دارسلا

 نكيرل اذاف 2 ةبتد لثاقلا م نيبو فاللتخالا مد نيب سيل هنأ : هانلق ام حضوي

 مح ىئنوكي نأ ىغبنيف « ةردق ةردقلا 00 نوكك ةفلاخنا ْح ىف الع |ملعلا نوك

 «نيضرع اهنوكىف اهعاتجا ةباثم ءةردق ةردقلا نوكعم الع هنوكن وكيل ءهلقلثاملا

 نم مهيهذم نالطب نابتساف .لقعلا ةرورضب هنالطب مواعماذبف «نيثداح «نيدوجوم
 . لاصفنالا كلاسم مهيلع [تّدسناو « هجو لك

 بجي ء صخألا ىف نيصمتجلا نأ معز دق : لوقن نأ مهدقتعم مهيلع درب امو

 .هضقني و كلذ فلاخي ام . كتاضقانمزم يرن نحنو .تافصلا رئاس ىف امبعامتجا

 رهوجلا ذإ.افلتخا دقو ءدوجوملا رهوجلل لثم ؛مودع لارهوجلانأ متمعز مت كلذو
 لبغي دوجوملا كلذكو . مودعملا ىلع كلذ ليحتسيو 3 زيحتلا هل بم دوجوملا

 «ماصأ ىلع ىلاعت ىرابلا ةدارإ كلذكو .نالثم امهو ءمودعملا فالخمي ءضا رعآلا

 ةلاحتساب لوقلا ىلإ مريصم عم « دحاو قاعتمب اقلعت اذإ ءانم دحاولا ةدارإ لئامت

 ةيضقىلع مهانيرأ دقف .لحمب ال انتدارإ مايق ةلاحتسإو « لحمب ىلاعت هللا ةدارإمايق
 . فاصوآلا ضعب ىف نيفلتخم «صخالا ىف نيعمتجم مهلوصأ

 « هللا ةدارإ لثثامت ال ءانم دحاولا ةدارإ نأ : معزو فستم فستق نإف

 ؛ لوقن نأ هيف 'لوقلا بيرقت ليبسو . مبلصأ ىضتقم ىلع الطاب كلذ ناك
 ابفصو صخأ : اولوقي نأ مهنكمي الف « انتدارإ فصو صخأ ىف ءالؤه عجارت

 :«,ابهسانجأ فالشخا عم ضارعألا ةل+ج تبشي « لحماب مايقلا ذإ « لحلب اهمايق
 ءىشل ةدارا اهنوك « انتدارإ فصو صغا نإ ) : اولوقي نأ دب الف

 )١( نيسوقلا نيب ام س- :ب (؟)  نيسوقلا نيام ل ؛ ب '

 نوكل :ب (0)



 مسس ١ _-

 تقلعت اذإ ( : 69 اولوقي نأ كلذ درط ىلع ©) مبمزايف . نيعم دارمو «مزاعم

 مل ناو « صخألا ىف اتكرسشا دقف « انتدارا هب تقلعت ام نيعب ىلاعت هللا ةدارا

 هنم مهل بربمال ام اذهو ءمبلصأ اوضقن ؛كلذ اولوقي

 ىف عاتجالاب للعم فاصوآلا رئاس ىف لثاتلا نأب نيلئاقلا ىلع هب لدتسف اممو

 + ثيحنم فاتختال ةدحاو ةيضقو دحاو مح نالثامتملا لثامت : لوقن نأ س١ صخألا

 فاتخي الو . ضايبلا ضايبلا ةلئام كح ىف داوسلا داوسلا ةلئثام ذإ « ةلثاتم ىه

 تفلتخا نإو « تادوجوملا ف دوجولا فصو فاتخي ال م « لئاقلا فصو

 ©) هسمتلنام هبلا اندنسا كلذ تبث اذإف . دوجولا ةقيقح ىف عامتجالا دعب اهتافص

 الثامت امهنأ اونعز نإف ؟ نيداوسلا لئامت ةلع نع انوربخ ةلتعملا رشاعم : انلقو

 ذإ . الطاب كلذ ناك «نينول وأ « نيضرع اهنوكل وأ « ثودحال وأ « دوجولل

 . هيف نيفاتخلا كاريشإ ريدقت غوسو الإ « فاصوالا هذه نم فصوال

 «فصولا اذهل العم لثاهلاو“ ًاداوس هنوكل داوسلا لثاع داوسلا نأ اومعزنإو

 .داوس سيل ذِإ ؛ ضايبلا ضايبلا لئامعال : اواوقي نأ مهمزابف

 اوتبثأ دقف « ًاضايب امبنم دحاو لكل تبثت نيضايبلا نيب ةلئاملا نأ اومعز نإو

 لاعب نأ زاج «كاذ زاج ولو « ةفلتنع لاعب اللعم « هتقيقح فاتخت ال ءادحاو اكح

 . ىرخأب ةردقلابو ةرم ملعلاب املاع ملاعلا نوك

 ًاناع ىرابلا نوك نأ ماصأ نم نإ « ديدس ريغ هومالق ىذلا اذه : !ولاق نإف

 ىرابلا لع : متلق مث ءهب للعم املاع انم دحاولا [ نوك | نأ م « لعلاب للعم
 ىفلاتم هودعبتس الف « مم كلذ دعب مل نإف « انيلعل فالخ ىلاعتو هناحبس

 . لف امثل ماكحأ

 نيسوقلا نيب ام رركم : ب (؟) مزليف : ب )١(

 هسملتت ام: ب (؟)



1 0-0 

 تل ل

 .ًايئاؤو ًادهاش اندنعلءلاب للعم ءاملاع ملاعلا نوك : لوقن نأ كلذ نع بارجلاذ

 . ايئاذو ادهاش فلتخي سيل ءاملاع ملاعلا نوك لعلا بجوأ ©)هلجال ىذلا هجولاو

 كثرح نم ماع هل نوك بجوي مل« انم دحاولا قس ىف معلا نأ : كلذ حاضيإو

 هذه ذإ « ادوجوم ناك ثيح نم الو ءاضرع ناك ثيح نم الو « اًءداح ناك

 املاعباع نوكبجوأ امتإ هنأ ©2تبثف . للعلا اهتويث لعلا دادضال تيت تافصلا

 ىلع لدف ٠ ثدحما لءو ميدقلا لء هيف فلتخي ال ام اذهو « ابلع ناك ثيح نم

 | م+1بجوأ اف « املاع ملاعلانوك بجوي ىذلا فصولا ىف ناكر تشم نيبلعلا نأ

 ©0اهنم ءىثسيل «تافصلا ثيحنم هبف افلتخا امو ؛هبف اكرتشا لب ءهيف افلتخم مل

 , هكح ايضتقم

 « ضاييلاو داوسلا صخأ ىف ققحي نييلعلا ف هومتردق ىذلا اذه : اولاق نإف

 « ًاضايب ضايبلا نوكل ةفلاخلا مح ىف ناك نإو « ًاداوس داوسلا نوك نأ كلذو

 نافصولاو « لثاقلا بجوي ىذلا هجولا اذبف . نيصخأ امهنوك ىف ايوتسا دقف

 نم اذهو « هل بجوملا مكحلل ىضدقملا فصولا ىف نيبلعلا كارتشاك هيف ناك ّسشم

 . مبءرطضم ىصقأ اذهو « موقلا ةلئسأ مأ

 نوك : لوقت انا كلذو .هللا ءاش نإ قيرط برقأب هداسف حضون نآلا نحنو

 دعبي ملف ؛هتاذ ىلع ةدئاز هل ةفصو مل لاح «لاوحألاب لوقلا ىلع ًاملع اندنع معلا

 «"2آفصو الع هنوك ناك امل ءآيلع هنوكل همكح معلا بجوأ امنإ : لوقن نأ انم
 ةلثاملا ىضتقا امتإ , ًاداوس داوسلا نوك نأ معز اذإ أف . تاذلا ىلع ًادئاز

 نأ امإ : واخ ال صخأ داوسلا نوك : 61 1 صخأ ناك ثيح نم :ةفلاخلاو

 نوك سضةقي ملْنِإ . دمأز فصو نع ءىلي ال وأ هيلع دئاز فصو نع ءىني

 . هب كسقلا لطب دقف ءال احو ادئاز افصو « صخأ دارسلا

 تبثث : ب (؟) هلوأل: ب )١(

 ناك س :ب(؛) امهم : ب (؟)

 متتأو :ب )١1( افصو - : ب ()



 منن فل 2" سس

 توني مل (')م نإف « هلجأ نم لثاتلا بجوي ًاداوس داوسلا نوك ىلإ ريصملاو

 فصو « سخأ هنوك نأ بعز نإو ؟ لثاتلا باحيإ هجو هيلع لاحي فيك « الصأ
 صخألا نأ كلذو . قةحع ©2ابيضتري ال ةلاحتسإ كلذ نم مزليف « هل دئاز

 ىلوأ اههدحأ سيل ذإ « همومعل ًافصو معألا ىضتةقال « هصوصخ ًاقصو ىضطتقا ول

 مل « ستخا هلجأ نم ًافصو صخالا فصولا انردق اذإ مث . قاثلا نم ©2كلذب

 تبشي نأ بجو « ًاصاخ ناك نإف . ًاماع وأ ًاصاخنوكي نأ نم فصولا كلذ ل

 لساستي اذهو . لالا لاحو « فصولافصو ىف لوقلا كلذكو . هصوصخل لاح هل

 مزل « اماع صاخلل ردقملا فصولا كلذ ناك نإ و . ًاقافتا لطاب وهو | « لاقملا هيف

 نوكي نأ ليحتسي هنأ ىلع . هانمدق ام هنم مزلب مث « همومعل فصو هل تبثي نأ

 لب ؛ ًاصاصتخا بجوي ال ماعلا ذإ « ًامع صاخلا صاصتخالل ىضتقملا

 . ًامونع بجو

 هلاوحآلا ذإ , الا صخأ داوسلا نوك ىضتَمْل| فصوا تبثي ال . اولاقنإف

 . ال لاوحأ ال

 أمب نايتساف . الاح هل اوتبثت الف ءلاح ًاداوس داوسلا نوك كلذك و : انلق

 عاتجا 9 محل ررقتي مل« فصو ىف نيبلعلا عامتجا نم هانركذ ام نأ هائمدق

 « ميليح مهيلع تاحمضا « هررقت دنعو . هنع ىل صيحم ال اذهو « نيصخألا

 ىذلا بيرقتلا اذه ىلع لصفلا اذه انتمتأ نم دحأ ركذي ملو . مدوجوم ىهانتو
 . اني اتك ىف ىلاعت هللا هلبس

 « ًاداوس داوسلا نوك ىف ققح اذإ صوصخلا نأ : هاثلق ام مضوي ©)امبو
 كلذ ناكل « هتوبأي فصولا ساصتخا انرسف ول ذإ « ضم ىن ىلإ الإ عجري مل

 امهيضتري ال: ب (؟) امد: ب )١(

 قادس :ب (:) كاذب: ب (©)

 واو - : ب (©)

٠ 
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 سس "وع

 تاذلل تبث هنأب صوصخلا انرسف نإو . توبثلا ف صاخلاو ماعلا كارتشال « الاحم
 ريغ نع ةفصلا كلت ءافتنا ىل] صاصتخالا لآ دقف « اهريغ نع قتناو « 212ةينعملا
 ليبق نم سيل ©2هنأ ناب « قنلاب صاصتخالا قلعت تبث اذإف . «0ةئينعملا تاذلا
 . لاوحألاب لوقلا ىلع هتوبثب ءافخ ال تباث فصو وه ذإ « الع معلا نوك

 نم مهلصأ نم تبث ام « صخألاب لئاثلا ليلعت ىلإ ريصلا نع ممدصي امو

 0 للعي ال ماكحالا نم بجاولا نأ ملوصأ مظعأ نم نإف . بجاولا ليلعت عنم

 ثيح نمزلعلاب لاعم « أملاع ىرابلا نوكي نأ اوعنم اذهو « ابنم زئاجلا لاعب امنإو

 : لاقيف .ازئاجناك ثيحنم « ًاملاع اثم دحاولان وكب ليلعتلا اوصصخو . ًابجاوناك

 نئلو ؟ كلصأ ممكرتوبجاولا متلع مل اف: محل ليق « بجاو هنأ اوبعز نإ
 . هريغ ىف بجاولا ليلعت منيذل غاس « عضوملا اذه | ىف بجاولا ليلعت مكل غاس

 نيداوسلا فالتخا اوزوجت نأ ممزليف ٠ زئاج نيداوسلا لثامت نأ معذ نإو

 مزلي ل مرج الف . ب< ملو « ًالاع انم ملاعلا نوك زاج ام « ىرخأ امهلثامتو ةرم

 مهلا ساخعال ام اذهو ٠ ىرخأ لوجو ةرم تاذلا ملعتف « فصولا اذه توبث

 ١ الصأ هنم

 هنع لاصفنالا ىف لجأتف 2 كلذ هتمزاأو ةلزتعملا خويش ضعب ترظان دقو

 عدم ل طبي نأ امإ : نيلصالا دحأ لاطيإ نم لد ال هنأب ةرخألاب فرثعا مث 2 ًارهش

 .فالتضالاو لثاقلا ليلعت لطبي نأ امإو « بجاولا ليلعت

 دحاو فصو ابعم<# تادارإلا : لاق نأ قحسإ وبأ ذاتسالا هب كسمت امو
 فلاختف « اهتاقلعتم ىلإ اهتفاضإب امهفالتخا ققحتي امتإو « هيف فاتخت الو « ًاقافتا

 ةئيعملا : ب (؟) ةئيعلا : ب )١(

 هنأب : ةف]



 دس هه شل

 . اهقلعتم ةدارإ لك صاصتخاب امهنيب ةفلاخلا نيبتستو « نوكسلا ةدارإ ةكرلاةدارإ

 . امهلث ام امبهلعت داتا نم بدا الو 4 ةدارإلا 4 تقلعت ام زيعب ةردقلا اعتتدقم“

 هادع ايف افاتخا « قاعتلا ىف ادحتا نإو « ةردقلاو ةدارإلا : مصخلا لاق نإف

 . فاصوالا نم

 « ةدارإلا فصو صخأ نأ انحضوأ انإف . ركب ديرأ امع ميجني ال اذه : انلق

 قاعتم ةقلعُتملا ةردسقلا ىف ققحتي هسفن فصولا اذهو ء« صوصخم قلعتع ابقلعت

 تفلاخ ام ةدارإلا تفلاخ امنإ : اولاقو الاصفنا كلذ نم اولوا- نإف . ةدارإلا
 ىلإ عجري صخالا : اولوقي نأ مهمزايف « ةدارإ ىهو « ابقلتع ابصاصتخال
 . قاعتلا ف ص وصخ فصو ىلع هنوك : ىلاثلاو « قلعتلا عاصتخا : انيهد>أ : نيفصو

 ًاضيأليحتسيو « ناصخأ تاذانوكي نأ مدنع ليحتسي ذإ « مباصأ ضني اذهو
 نم هنالطبو موهيهذم بارطضا كلذي حض وف . نيمجوم لإ لثاعلا عوجر ممدنع

 . هجو لك

 ؛ هب لاعو « صخألا ىلإ لئاقلا عجر ول : لاق نأ ذاتسألا هب كسمت امتو

 نحنو . امبفاصوأ صخأب آلع طحي مل نم نيلثاتملا لمثامت قارفي ال|نأ بجول
 نم مغالاو صخالا ىف دعب رظني املو « نيضاربلا لئامت لقاعلا لحي دق هنأ معن
 . فاصوألا

 انإف . اهب لوقلا ىلع مقتسي مل « لاوحآلا ىنن ىلع ماقتسا نإ هركذ ىذلا اذهو

 ملعلا ىلإ هتفرعم دعب لصوتتي مث « كح لقاعلا معي نأ ركتن مل « لاوحآلاب انلق اذإ

 . هللا ءاش نإ للعلا ماكحأ ىف كلذ ىف لوقلا طسينسو « هتلعب

 تافصلا ىف معآلاو صخألا مهقالطإ : هيف ةلزتعملا ةشقانمب مسرلا ىرج امو

 نفر
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 ت0 اونلعا

 ىه ةماعلا ةظفالاف « ةصاخ نوكمت دقو ةماع ةدحاولا ةظفللا نوكت دقو «لاوقألا

 ققحتت الو «ةصتخلا ةظفللا ىه ًاقلطم ةصاخلاو , ًادعاصف نيئيش لوانتت ىتلا ةغيصلا

 ؛ هريغ ىلإ هادعتت ال هل ةمزال سفن لك ةفص ذإ « مومعلا ةيضق سفنآلا تافص ىف

 مومعلا نأ ©22حضوف « تايمسملا نم ةلمج ىلع ىوطنت دق ةدحاولا ةيمسقلا لب

 نيلءاقلا ىلع درلا ىف باحصألا دمع هذبف « ظافلألا ىف الإ ناققحتي ال صوصخلاو

 سحخ الاب . سخاآلا

 مليلد امو « صخألا ىف ناعمتجلا امه نيلثاتملا نأ متعز مل : لوقت مث

 ؟ كلذ ىلع

 « اميلثامت واخ الف « الثامت اذإ نيداوسلا نأ كلذ ىلع ليلدلا : اولاق نإف

 ضايبلاو داوسلا لثاتب مكحلا كلذ نم مزايف« ؟0مهدوجوب لاعب نأ امإ

 0«6|ههبت وكل « اميلئامت ليلعت لطيي ةقيرطلا هذه لثممو . دوجولا ىف امهكارتشال

 تافصلانم ءىش. نيداوسلا ل ثامت ليلعت مقتسي ملف « نيثداح وأ «نينول وأ ؛:نيضرع

 لئامت ليلعت مسقتلاو ربسلاب نيعتف . اهيف 29تالثاتملاو تافلتخلا كارتشال ةماعلا

 . صخالاب نيداوسلا

 ماكحالانأ كلذو | هيفنوعزانت لصأ ىلع عرفتم هومتلق ىذلا اذه : «)انلق

 اذإ ىت>« اللعم لثاقلان وك الوأ اونيبف . لاعي ال ام ابنمو « للعي ام اهنف : مسقنت

 . اليس كلذ تابثإ ىلإ نودجيت الو «ةلعلاف لوقلا ليصفت ةيلع بترت « كلذ تبث

 . لئاقلا ليلعت عنم ىلع ةلاد ًاقرط اندمع ىف انحضوأ دقو

 ىف نيكرتشم اناك « داوسلا لئام امل داوسلا نإ هانلق ام ىلع ليلدلا : اولاق نإف

 امهنوكي :ب (؟) امدوجوب : ب(؟) حضوت : ( ١ لل

)0( 

 أ

 هاتلق : ب (ه) نالئامملاو نافلتخما : أ



 ب #ءأ/ -_--

 نوكي انكحو ؛ كلذب انيضقف « صخالاو نيك ريثم الإ زيلثم دمج و 6 صخشاللا

 «02الئامت امنإ امهنإ مكلوق امأو . لسف صخالا ىف نيداوسلا عامتجا امأ : انلق

 ناعمتجب الإ نالئاتم دجوي مل امل هنأ معز مف . هيف عزانتف ء صخألا ف عاتجالل

 ؟ ةلع ( 22صخألا نوكي نأ بجو ) صخألا ىف

 : اولاق نأ هب نوكسمتي امو . اليس ابنع جورلا ىلإ نودحي ال ةبلط هذهو
 بجو « سصخالاب ةفلاخلاتصتخا اذإف « ًاداوس هنوكب ضايبلا فلاخ امتإ داوسلا

 ريغولاق ىذلا اذهو . نيفلتخلا نم ةفلاخملا هب عقت امب نيلثاتملا نيب ةلثالا عقت نأ

 « ةماعلا ةفصلا ىف ققحتت دق لب « صخالاب اندنع صتخت ال ةفلاخلا نإف « ديدس

 . هفاصوأ صخأ نم كلذ نكي ©)4 نإو « الع هنوك ىف داوسلا فلاخي معلا ذإ

 2, اتتلدأ لاخ ىف كلذ انحضوأ دقو « ًانول هن وكب معلا فلاخ دارسلا كلذكو

 « صخاألاب صتخي الفالتخالا نأ كلذب حضوف . ةلزتعملا همازتلا ىلِإ 2انررجو

 نياتافلا ىلع درلا ىف ةفاك ةلج ءذهف . اليصفتو ةلمج هيلع اولوع ام لطبو

 . صخاللاب

 [ سفنلا ةفص ىف لوقلا ىف ]

 ناعمتجيا|مه نالئاتملا : اولاقشيح هتعيشو ىئابجلاىلع درلا حاضي] ىلع لمتشم

 دعب الإ حضتي ال « مهيلع درلا ف ضرغلا نأ هللا مكمحر اوملعا . سفنلا ةفص ىف

 )2 رخألا نَع (0نيلوقلا دحأ نايم و « ىنعملاو سفنلا ةفص حاضيإ ىف لوقلا م.دقت

 سخألا نوكي نأ حو - : ب (؟) ثاثاك: م (1)

 انزوحو :4(1) م٠: ب (0)

 اهؤافتنإ :ب 3( نيابقلا : أ )2(



 مس مور سس

 ركذن نآلا نحنو . سفنلا ةفصةقيقح ىف | اهبهاذم تنيابت وةلزتعملا تبرطضا دقو 4

 . نيفلاخلا بهاذم ركذ ىلع فطعنن مث , قللا لهأ بهاذم

 ؟ دنع سفنلا ةفص ةقيقح ام , لئاق لاق اذإ

 . ابيلع دئاز ىنعمل ال تاذىل]ةعجار تابثإ ةفص لك : ائدنع سفنلا ةفص * اناق

 نوك « اذه تحت لخديف « دصقملاو ضرغلا نع ءىنم « درطم ديدس دحلا اذهو

 هدوجوو « ضارع الل هلوبقو « ًاناذو ايش هنوكو « هزيمتو « ًارهوج رهوجلا

 . سانجالا تافص ةامج ىف لوقلا كلذكو . هثودحو

 . دحاو لآم ىلإ نيتليآ نيترابعب سفنلا ةفص نع هنع هللا ىضر ذاتسألا ربعو

 دئازىنعم نود تاذلا لعابب فصولا لد ةفصلك : سفنلا ةفص : لاق نأ [يهادحإ

 ملاعلاك « تاذلا ىلع دئاز ىنعم ىلع امي فصولا لد فصو لك: ىنعملا ةفصو « هيلع

 . اههوحنو رداقلاو

 ةفص لك : سفنلا ةفص : لاق هنأ كلذو « ىنعملا ف هذه ىاد# ةيناثلا ةرابعلاو

 عم هؤافتنا موتي ام لك : ىنعملا ةفصو ء سفنلا ءاقب عم 1)اهءافتنا موت حصي ال

 . تاذلا ءاقي

 « تاذلا ءاقب عم هؤافتن] موتي ال ىلاعتو هناحبس ىرايلا لع : لئاق لاق نإف

 . مدنع سفنلا تافص نم نكي مل م“

 « تاذلا ءاقب جال همهوت لحتسي مل معلا ءافتنا نآل ؛ مزال ريغ اذه : انلق

 هئافتنا ةلاحتسا نإف « ًارهوج رهوجلا نوك كلاذك سيلو« معلا مدقل ليحتسي امن لب

 . لمأتم لكل حضاو اذهو « تاذلا ءاقب ريدقتب ةطبتم

 [ سفنلا ةفص ىف ةلرتعملا ىأر]

 امم سفنلا ةفص نأ ىلإ ىئابجلا بهذف . كلذ ىف ةلزتعملا بهاذم تفلتخاو

 ةفض نأ لإ عجرت هلصأ ةقرقحو . اهيف نافلتخلا فلتخيو « ابرف ناكرشملا لثاتتي

 . اهؤافتنإ 1 ِب 4



 دل !*664 دع

 هلصأ ةيضق ىلع روصتي الو « صخالا باحصأ هركذ ىذلا صخألا ىه سفنلا

 . ةدحاو تأاذل سفن ةفص توش

 « سفنلل ةمزاللا ةفصلا ىه سفنلا ةفص نأ : ةلزئعملا مظعم هيلإ راص ىذلاو

 . سفنلا تافص نم ًائيشو ًاضرع هنوكو « ًانول نوللا نوك نأ اومعز ءالؤهو

 . مدعلاو دوجولا ىف سفنلا مزلت ةفص لك ىف لوقلا | كلذكو

 ثيح نم « سفنلا تافص نم املاء ميدقلا نوك !واعج« لصألا اذهةيضق نمو

 اومسق مث . بجاولا ليلعت اوعنم كلذ نمو « ميدقلا ةمزال ةفصلا هذه تناك

 : ماسقأ ةعبرأ تافصلا

 . ابيف محلوق انمدق دقو « سفنلا ةفص اهنم

 مهضعب سسعو . فوصوملا ىلع دئاز ىنعمبةللعم ةفصلك ىهو : ىنعملا ةفصابنمو

 : هجوأ نم ةلوخدم ةرابعلا هذهو . ةرئاج ةفص لك ىه : لاقف ىنعملا ةفص نع

 . ىقاعملا تافص نم سيلو « ةرئاجلا تافصلا نم ثودحل ا! نأ امرأ

 نم وه سلو « ثودحلا : ىهو لءافلاب تبثت ةفص « تافصلا نم كلاثلاو

 فصو ءافتنا عم ًاسفن هن وكب مدع فصتي مدعلا ذإ « ممدئع سفنلا تافص

 . سفنلا تافص نم ثودحلا لعج نع كلذ مدصف « ثودحلا

 ةفصلك نأ اهيف مهبهذم رصحو . ثودحلا ةعباتلا تافصلا ىه عبارلا مسقلاو

 ممقني ليبقلا اذسهو « ثودحلا ةعباتلا تافصلا نم ىبف « ثودحلا دنع تدد#

 : لئاقلا لوق نإف « ًارمأ ىمآلا نوك وحن ىهو « ةدارإلاب لصح ام اهنف : مهدنع

 «ًرمأ (0عقو ©2اذإف « ًارمأ نوكي الوتبثي دق هنإف « هسفنل رمأب سيل « لعفا
 . ًارمأ هلعج رمألا ةدارإل « كلذك ناك

 مر:أ (90) اذإو ؛ ب )١(



 كلا١

 لس م1

 ىهو « ةدارإو ةردق ءاضتقإ ريغ نم تش ام « ثودحلل ةعباتلا تافصلا نمو

 اذه نمو 2 صاوجلاب ضارعألا مايقو ثودحلا ىف ضرعال رهوجلا لوبق وحن

 . رهوجلا زيحت ليبقلا

 « ةردقلا رثأ نم تسي) اهنأ ىف ثودحلل ةعبات ىه ىلا تافصلا ةلمج تعمتجاو

 نوك رثأ نم اهضعيو « ممدنع ةدارإلا رثأ نم ©'2ابضءبف : كلذ دعب تفلتخاو

 نم ةفص ءاضتقا نم ثودحلا عبتي ابضعبو « اكحم لعفلا نوك وهو املاع لعافلا

 نسح ليبقلا اذه نمو . لحناب ضرعلا مايقو ضرعلا .هوجلا لوبقك ؛« تافصلا

 ١ . حبقي و نسحب ام مظعمف حيبقلا حبقو : نسجلا

 . ىنل الو سفنلا ال تيثت اهنأ هل ةسباتلا تافصلاو ثودحلا ىف اولاق مث

 ابنا اريلع (:0اهيلت اهدارياب انمر « مويهذم تابارطضاب ةطيحم «ةزيجو ةلمج هلبف

 « ةعبرألا ماسفألا ىف مييلع درلا ىلإ لبس الو . مالكلا ىف © راودتلا ةريثك

 «سفنلا تافصب قلعتي امف قحلا حضون انكل و .هللا ءاش نإ أت باويأب قاعتت اهنإف

 . انبلطم «0اهنإف

 ليهسو ٠ محتلا ضع ىلإ دن سم لوقلا نم فلخف ؛ىئابجلا هلاق ام امأف

 « امدعرادوجو ةمزال ةفص ءأنول نوالا نوك سيلأ :لوقننأ مالكلاب © هتئافم

 انول نوللا نوك ةيمست نم عذمو رجح ىذلا اف , مزال ًاداوس داوسلا نوك نأ ؟

 كلذ غاس « سفنلا هموزل عم انول نولا نوك ىف كلذ قن غاس ولو ؟ سفن ةفص

 .هيف لصفال ام ذهو « ًاداوس داوسلا نوك ىف

 اهتبثن ام دارياب : ت(؟) اهضعو ب :ب(١)

 امهماف : ب (؛) روادتلا : ب (©)

 ةحمافم : ب (0)



 ا

 لوقت انأ كلذو -- اصيح هنع ىئابجلا دجي ال - مسقتب انضرغ حضتيو

 « اببجوت سفنلا نأ ثيح نم « سفن ةفص ًاداوس داوسلا نوك نأ تبعؤز تسل

 مز ء سفنلا مزاي هنأ عم ىلع سفن ةفص هنأ تحرأ نإف ؟ كلذي هتينع ىنلا اف

 « سفن ةفص ًاداوس داوسلا نوك نأ تمعز نإو . نول نوالا نوك ىف كلذ درط

 لاعتالس قتلا ةفص نأ :اهدحأ : هجوأ نم لطاب اذبف ءاببجوت سفنلانأ ثيح نم

 .هللا ءاش نإ لاعلا ماكحأ ىف كلذ حضونس ام ىلع «آقافتا

 أ « ًاداوس داوسلا نوك ىف ةلع سفتلا نوك ىلإ ريصملا زاج نإ : هل لاقي مث

 أو - هنم صلخم ال ام اذهف ؟ ًانول نروللا نوك ىف ةلع سقنلا لعج نم عناملا

 « ًاداوس داوسلا نوك ليلعت هبهذم ىلع مقتسي
 ةهيجاولاو « هدشع بجأو رهو

 . عوجرم هلوقل قبب ملف ء ةلزتعملا هيلع قفتا ام اذهو . للعب ال

 نالطب هيلع بترث « سفنلا ةفص ىق هداسفو هبهذم ضقانت نايتسل اذإ 5

 هب لدتسا امو . سفنلا ةفص ىف ناعمتجما ايه نالشملا : لاق ثيح لثاقلا ىف هلق

 ؛©"20امبيسفنل نافلتخم كدنع نافاتخلا : طولاق نأ لئثاقلا ف هبهذم لاطبإ ) ىف ةمئألا

 مزاف. سفنلا ةفص ىلإ عجري لثاقلا نأ اك « سقتلا ةقص ىلإ عجري فالتخالا ذإ

 «فالتخالا فصو ىف اعمتجا ثيح نم نيفلتخلا لثائت مكي نأ هلوق © دؤم ىلع

 . .حرشلا» ىف هنع هللا ىضر ىضاقلا هدروأ ام اذهو

 ةفصب سيل نيفل تلا فال تا نأ معزي نم ىلع نوركنت مب : لئاق لاق واف

 قالا نوكو ءاداوس يهدد | نوك سفنلا ةقص امو 2« سعف
 مح امأف ءاضاي

 . لثافلا هيف كارتشالا نم مرليف «سفنالا تاقص نمسيلف فالتخال)

 أم قايجلا دنع لاعم وهو ؛ه تبا مح فالتخال! نآف « طا اذه . انلق

 فصوب للع فصولكو ءسفنلا ةقصي لاعم لئاعلا نأ 6 2 سفنلا ةقصص لإ عج ري

 دوتاب(؟9) امهدفتل : ب (1)

 نو
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 مس ثول دس

 .اعامجإ ةالعم ريغ ىبفءىندملالوسذنلل تأت مل ةنص لك ذإ « سفن فصو وبف «سفن

 تبثت ىتا تافصلا نم انوكب نأ لاحتسا « نيللعم فالتشالاو لئاقلا تراك ايلف

 « ًاقافتا تالولعملا نم نكت مل ءكلذك تناك ةفص لك ذإ « ىنحلالو سفنلل ال

 نم اذهو « نيفلتخلا لئامت كلذ نم مزلو « سفنلا تافص نم امهنأ تبثف

 . هويلعاف ؛رارسألا

 « سفنال ةمزاللا ىه سفنلا ةفص نأ ةلزتعملا نم معز نم ىلع درلا هجو امأو

 ى تافصلا نم بجاولا ليلعت عنم ىلع درلا ف لوقلا صقتسنسو . هعبتت لوطفف

 . هللا ءاش نإ تافصلا باتك

 لصف

 | اهفالتخا حصي ال اهلثامت تبئام نأ ىف ]

 ؟ هجو نم نافلتخيو هجو نم نائيشاا لئايب نأ زو< له : لئاق لاق نإف

 لكو .٠ هوجولا نم هجوب [هفالشخا حصي مل ؛ (ىلثامت تبث نيئيش لك :انلق

 لصأ ىلع 29 بترتيب كلذ حاضيلو . (هلئامت حمصي مل « اهفالتخا تبث نيئيش لكو
 نيدئاز نيينعمل ال اهيسفنل 20نالثاهي نيلثاتتملا نأ لعن نأ وهو « هميدقت نم دبال

 ٠ (هيسفنل (0نافلتخ «نافلتخحلا كلذكو « (بيلع

 كلذكو ءامبيتاذب نيمئاق نيينعمل نالث امتي نيلثاتملا نأىلإ نيملكتما ضعب بهذو

 رهاوجلاىف ناققحتي امنإ لئاقلاو|فالتخالا نأ اوبعز ءالؤهو . نيفاتخلا ىف لوقلا

 نم اههدحأي ماق نيرهوج لك نأ : مهوصأ ةقيقح مث . ضارعالا نود

 ءاوتسمال نالثإتماهف « ىاثلاب ماق امل « ةلثاملا مكح ىف وه امب 9 ضارعألا

 نالئامتي < : ب (+) بتري:101)

 اير - :ب(:) نافاتخم : أ (6)



 سرس

 « ىناثلاب مئاقلا ضرعلل ةفلاخلا مكح ىف وه ضرع اههدحأب ماق اذإو . (يضارعأ

 نرارياغم ناضرع فالتشإلاو لئاقلا نأ ىلإ او ريصي مل ءالؤهو .نافلتخم امبف

 نم هيلع قفتملا « هوقلطأ ىذلا ىنملاب نوئعي لب ؛ ضارعألا سانجأ رئاسل
 . ضارعألا سانجأ

 ول امهئإف « لثامت الو فالتخا نيضرعلا نيب ققحتي ال هنأ مولصأ ىضدقمو

 بهذو . مبلصأ بجوم ىلع اهب نيضرع مايق ىلإ كلذ ىضفأ « افلتخا وأ الئامت

 فالخ (هنم دحاو لكو « نافالخ ضايبلاو داوسلا نأ ىلإ فالعلا ليذهلا وبأ
 نافلتخلا امإ و « رخآلا ©0ًافلاخم اهبنم دحاو سيلو « نيفاتخم اسلو « رخآل)

 نافلتخم نيفلتخلا نأ ىلإ ريصملا داسفىلع ليلد/او . نافالخ (يب ماق ناذالا نارهوجلا

 نالئاتمإينإ لاقي نأ امإ : امبيف لوقلا واختال ضايبلا عم داوسلا : لوقن نأنيرتع
 . نافات الو نالئاتمال وأ « نافاتخم وأ

 نيب فالتخالا ©7تبْثأ ثيح ةلأسملا ملس دقف « نافلتخم ابن مصخلا معز نِإف

 ليات نب حيرصت اذهو . نيضرعلاب نيضرعلا مايق ةلاحتساب عطقلا عم « نيضرعلا

 نوكيذنأ مزل «ةلاح ىف للعم ريغ تبث مكحلك نإف ؛ ًاموبع ضارعألاب فالتشالا
 . ًادبأ لاعم ريغ

 لسمو « لوقعملا نع جرخ دقف «نالثم ضايبلاو داوسلا نأ مصنل امعذ نإو

 فارتعالا عم « نيضرعلا نيب لئامتلا يح تبمأ ثيح « كلذ [ ىف ] ةلأسملا

 . ضرعلاب ضرعلا مايق ةلاحتساب

 ىف انلصأ ةقيقح هل انحضوأ «نيفالخ الو نيلثم اسيل هنأ مصخلا معز نإو

 . نيفالخلاو نيلثملا

 1/3 ١ اندارمو . رخألا دسم اههدحأ دس نيئيش لك : نيلثملاب اندارم : انلقو

 تنبثأ :1 (0 فام :1 )١(



 سلا م”

 مأ «قاثلادسمامهدحأ دسي داوسلاو ضايبلا نأ نوءعتفأ . كلذ ضيقن نيفالخلاب

 ؟ (1) هدسم كسي ال

 هافدرأ ىنلاىنعملا ىف انومتقفاو دقف «ىناثلا دسم دسي ال اههدحأ نإ : تلق نإف

 ظافاألا قالطإو . ابعنم وأ ةظفل قالطإ ىلإ ةشقانملا تعجرو « فالتخالاب

 هلاقم هيلعركني ملء ضايبلا فااخي داوسلا : لاق نم نأ لعن نعنو . تاغللا ردم
 ىف قافولا تيثو « ةغل هانلق ام تاغللا ذخأم نم تبث دقف « ناسللا لهأ زواجت ىف

 . فاللا هوجو طقسو « ىنعملا

 . لقعلا ةرورض ركنأ دقف « ضايبلا دسم دسي داوسلا نأ : مصخلا معز نإو

 ناك « هدسم دسي ال وأ رخآلا دسم دسي ايهدحأ نأ امبيف لاقي ال هنأ معذ نإو
 دسم اهدحأ دسي نأ نم ناواخي ال نيئيش لك ذإ ؛ ًاضيأ ةبمدبلا ةمغارم كلذ

 تدنتسا ةمسق لكو . ةبتر تايثإلاو ىفنلا نيب سيلو « هدسم دسي ال وأ ىفاثلا
 ىوقأ اذبف . ©© ةرورضال دحاج نيمسقلا ركنف « ابيفن وأ ةفص تاثإ ىلإ
 . هب كسمتن ام

 هنأ ىف نيضابلا نأ مصلا معز اذإ : لاقف ىرخأ ةتكب انتمئأ ضعب مصتعاو
 مايق نم تملي فنرأ (0ىغينيف « ضايبلا عم داوسلا6 نافلتخي الو نالث امتي ال

 صاخم ال ام اذهو . داوسلاو ضايبلا مايق نم اهل تشي ام نيرهوجلل نيضايبلا
 : اهيلع فالتخا ابجوأف « افلتخا داوسلا عم ضايبلا : لوقي نأ الإ هنم مصخا
 تابثاب حرص دقف « كلذ مصخلا لاق اهمو . ضايبلا عم ضاربلا كلذك سيلو
 . ضارعالا نيب فالتخالا

 اهركذ ءالؤه لع درلا ف قرط ىلإ  هنع هللا ىضر  ىضاقلا راشأ دقو

 ةرورضلا ؛ ب ني( مدس 5 ب قلل

 ىفيزتق تعا: ب 4فإ



 ب ماو

 نيرهوجلا نأ : هركذ ايف . اندنع ةفيزم ىهو اهيلع لكوعم ريغ « « ةيادهلا » ىف

 نوكسو اههدحأب ةكرح مايقل افلتخي نأ بجو ءامهب نيضايب مايقل الثامت ول
 اذهوإ.لاحكلذو.هجونمنيلثاتم ءجونميفلتحان وكينأ كلذنم مزلي و« قاثلاب
 نودعبتسي ال « ىلاعملا ىلإ ىنالتخإلاو لئاقلا أوفرص نيذلا إف ىدنع رظن هيف

 ةملاع تاذلا نوك دعب ال م« وهو « هجو نم فالثخالاو « هجو نم لئاقلا تابثإ

 كلذكف « نيينعم ىلإ الهاج ًالاع هنوك عجر امل ء هجو نم ةلهاج : هجو نم

 .هب ءافخ ال حضاو اذهو . انهام

 مايقل © آرهوج لثام ول رهوجلا نأ : ركب وبأ ذاتسالاو ىضاقلا هركذ اممو

 لثاميف 2 دحاأو رهوج نيتقو ف ناضاي ماق اذإ : لاقي نأ بجو « اب نيضابب

 نيب الإ ققحتي ال لثامتلا ذإ . ىدنع لوخدم اذهو . هسف: رهوجلا

 ناك نإو « رهوج ىلإ رهوج مامضنا دنع الإ قلطني ال مسجلا مسإ نأ ا؟ « نيئيش
 رهوجلا ةلئامم مزا واو . هدارفلا ىف هكح ىلع هماهضن] ىف نيرهوجلا نم دحاو لك

 هذه طوقس ناساف « سفنلا تافص ىف هسفن هتلئاع مرزأ « ىناعملا تافص ىف هسفن

 ى انضرغ ىلإ انعجر لصألا اذه دبمت اذإف . مدقت ام ىلع «)لوعملاو « ةقيرطلا

 . هجو نم فالتخالاو هجو نم لامتلا عانتمأ

 : لثامتلا نم ةثالث اقرط  هنع هللا ىضر  ىضاقلا انمدق دقو

 . لاوحألا فن ىلع : اهدحأ

 . لثامتلا ليلعت نو « لاوحألاب لوقلا ىلع : ةيناثلاو

 . لثاقلا ليلعتو « لاحلاب لوقلا ىلع : ةثلاثلاو

 «هجو نم لالا عنمم هيغتبنام حبضتاو ءانمالك قست] : لاوحألا انيفن نإف

 لومعللو : ب 6 رعوج : تى (9)



 ليل

 مس مو

 ةدئارلا تافصلاو هوجولا قنن « لاحلا فن ىلع انإف . هجو نم فالتخالا عم

 مولعلا فالتخا ىلإ امم انرشأ « مالكلا ىراجم ضعب ىف هوجولا ائقلطأ نإو
 ىف ضايبلا فلاخ اذإ داوسلا نأ ةلما هذه نم جرخف «ةدحاولا تاذلاب ةقلعتملا

 © ريغ ضرع هنوكك ل ذكو « ًاداوس هن وك ©5) ريغان ول هنوك © ذإ « ًاداوس هنوك

 دقفءاداوص هنوك ىف ضايبلا فلاخ اذإف . هيلع دئاز فصوب سيلو « ًاداوس هنوك

 | ٠ هيف لوقلا طسب نع ىنني كلذ حوضوو « هدوجو ىف هفلاخ

 # ليلعتلا عنمو «لاوحالا تايثإ ىهو  ةيناثلا ةقيرطلا ىلع مالكلا امأف

 :لوقتف.نألا هحضونام ةقيرطلا هذه ىف انلوق لوصحم نأ كلذو . اضيأ حضاوف

 « ةلعل الثامت امهنإ لوقن الو « سفنلا تافص عيمج ىف نايوتسملا «0| نالثملا

 . ةلعلا درط ىلع هبجوم ضقن عفد انمزليف

 «هجو لك نم نيلثامتم اسلف « هجو نم . نرائيسلا فاتخا اذإو

 « هوجولا نم هججو ىف فالشخالا عم هوجولا عسيمج نم لثامتلا ليحتسي ذإ
 ضعءب ىف ناكرتشملاو . لسفاع لع ردم خيال « ضقادتلا ةياذ اذه نإف
 . نيلثم اسيل فاصوألا

 لثام ال ذإ « هجو نم اًمليخاو « هجو نم الثامث : لئاقلا لوقيف

 مزايف . فصو عامتجالاب الاعم مح كلذ ساو . هوجولا لك نم الإ

 لوهسم بس لثامتلا لراعي لوقلا لع كلذ حاضيإو « نيك ر تشم لك لثامت هنم

 . أضيأ مارملا

 نيم : ب (0) وأ: ب )١1(
 اه سءأآ(:) ا نيع :ب (؟)



 ل مم

 دوجولاىف كا رتشالا نم سبتلب نأ ليحتسي : لوقن نأ هيف لوقلا ديبمت لييسو
 نإف . دوجولا ةفص ىف  نيفاتخم ىف - قيقا فالتخالا (07رصحنو . لئامت
 , ًامدع دوجولا فلاخي نأ ليحتسيو , نيدوجوم نيب الإ ققحتي ال فالتخالا

 7 صيحمت نيب عملا ليحتسيو « تابثإلاتافص نم ةفلاخلاو ء ضحم ىنن مدعلا ذإ
 ملكتملا مارمو اههدوجو نيفلتلا ةرورض نف . تابثإلا تافص تيبثتو « قتلا

 ناك « ىناثلل تبثت مل سفنةفصب صتخا امل نيدوجوملا دحأ نأ فالتخالا ةفص ىف
 صتخا ثيح نم ىناثلا دوجوبلا فل اخت هتفصب صتخا ثيحنم  دوجوملا اذه
 ىف فالتخالا بلط امأف . نيدوجوملا فالتخاب هودارأ ام اذبف . ىرخأ ةفصب
 طرشف « الغ نمو «لاحف ىناثلا نع قتليو « اههدحأل تيل دوجولا سفن
 ىقن ىلإ هرجو « هسأر مأ ىلع كلذ هسكرأ ٠ دوجولا ةفص ىف فالتخالا
 دوجولا ف فالتخالاط رشف« نيدوجوم نيبالإ فالتخالالةعبال ذإ «فالتخالا
 ؛ ًاطرش نكي مل  هكح ىفن هتوبث رادق ول مح ىف طرش لكو . فالتخالا | ىفن
 تافصلا رئاس ىف هررقف « دوجولا فصو ىف كلذ حضو اذإف . اضقانم ناك لب
 كلذكف « هفصونم هب صتخا امل ©9دوجولا دوجولا ةفلاخم بجو هنإف . ةماعلا
 مي « ةيداوسلا ةفصب صتخم ًانول هنوك ىف داوسلا نإَف « نوللا نوللا ةفلاخع بحي
 بجيف ؛ اب صاصتخالل دوجولا ةفلاخي بجو مث ارم صتخم هدوجو ىف هنأ

 « ماء فصو لك ىلإ صخالا ةفاضإ ذإ « كلذ «9ةلزثم ةينوللا ةفص ىف ةفلاخلا
 فاتخت ال اهيتبثم دنعلاوحألا نأ ملعن نأب كلذ«)دضعشو . دوجولاىلإ هتفاضإك
 اهفاصتا لاحتساف « تاوذ اهئوكب الو ©)دوجولاب فصوق ال اهنإف « لثانت الو
 ىلا تاوذلا فالتخالاو لئاقلاب فصوي ىذلا نأ ققحتو « فالتخالاو لثاقلاب

 شحم : ب (؟) سمح : ب )١(

 ةلزع : ب (4) هدوجولا ب: ب (؟)

 هوجولاب ع: ب (5) دضتعيو 11 (9)

 ليدل



 - ذك
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 ىف معي وهو « صخألاب ةقيرطلا هذه ىلع فالتخالا عقي مث . لاوحألا امل

 . كلذ ىف لاقي ام ىصقأ اذبف « مومعلا تافص ةلمج هصاصتخا

 نإف . قيقحتلا لإ درلا دنع كردملا لبس لصفلا اذه ىف مالكلا نأ اويلعاو

 تاد ةفص لك نعو « ثدحلا نع برلا سيدقت حضون نأ هانمدق ام لكب انضرغ

 . ليثقلاو هيبشتلا ©) نب انمار ىصقأ اذبف . ثدحلا لع

 « أضيأ دوجولاب ثداحلا فصتاو « ىلاعت هلل دوجولا تبث اذإ : لئاق لاق واف

 سيل فصولا اذه ىف كارتشالا نأب <ف ردتنعاو . دوجولا ةفص ىف امءاشت دقف

 ىف مكحتو . ىنعملا ققحت دقف « ثدح ىلع تلد ةفص ىف الو ء ثدح ىف كارتشاب
 ًاممم ظفللا قالطإ نع ©2عنمتف « ةمآلا عامجإ هيف ًامغارم هيبشتلا ©2ظفل قالطإ

 اذه ىف مالكلا نأ كلذب نايتساف « ىنمملا ثيح نم هدقتعم حص نإو « «©ًاعاجإو

 لييسسو « ةرابع قالطإ ىف شقانتو « ظفل ىف شقانت ىلإ هلآم ىف عجزي لصفلا

 « مالكلا فارطأ نم ءىث ف بير قبب ملف « عرشلا هنم عذملاو ةرابعلا قالطإ

 . اهاراصتو ضارغلا ةياغ | حضوو

 درلا ىلع لمتءثم لصف

 تايثإلا ةفص ىف نيك ششم لك نالثملا : لاق نم لع

 برلا ©9فصن ال : اولاق تيح ةينطايلاو ةفسسالفلاب ةيادبلا انب ىلوآلاو

 00000 . ثداوحلل الئاع هنرك بجول هب هاتفصو ول ذإ « دوجولاب

 : هجوأ نم مهيلع مالكلا ليبسو

 ظفا -:ب (؟) ىف: ب )١(

 ًاعاج : ب ( :) مقتمتف : با (9)

 تفصتي : تب 0(



 اس 14

 اوفرثعا اذإف . هيلإ عنصلا راقتفاو « عئاصلا تابثإ نع مهلئاسن نأ : اهدحا

 مريلع انققحو 4 عناصلل دوجولا بوجو ىف نيهآربلا حضاأو عييلع انهقأ , كلذب

 « تافصلا ردص ىف كلذ ىتأيسو . هدوجوقنب لوقلاو « عفاصلا قنب لوقلا ءاوتسا

 . لثاقلا ىف مهلصأ نالطب حضو كلذ تبث اذإف . هللا ءاش نإ

 2 ىرابلا دوجو نع متلئس اذإ : لوقن نأ ؛ مهيلع هب كسمتن ام حضوأ نمو

 اذهو « قن تايثإلا قن نأ م ٠ تابثإ ىننلا ىن نأ موأعمو « مودع سول هنإ متلق

 . اببئادب و لوقعلا لئاوأب مولعم

 نيب سيل ذإ ؛ ًاتباث هنوكب محرص دف « ىنمي سال ىلاعت برلا : متلق اذإف
 ةيضف ىلع ةلئاملا بجول « ىنلا فن نمتوبتلا مرا اذإ مم . هبتر 9"2تابثإلاو ىننلا
 نأ امإو « لئاقلا ىف كاصأ اوضقنت نأ امإف . انيف ققحتم توبثلا نإف « مكلصأ

 لاؤسلا موزا دنع اوعجر نإف . هنم مهل صلخم ال اذهو « قنمب سيل هنإ اولوقت ال

 انتافص ىف انقطنو « تابثإب ىرابلا تافص ىف قطنن مل : اولاقف هضحم ةرابع ىلإ
 ةغيصب هلإلا تافص ىف اوقطنت مل نإو متنأ : ملل ليق . لثاقلا انمزلي ملف « تايثإلاب
 « اببتاعم تارابعلا نم ضرغلا امنإو . تابثإلا اهانعم ةغيصب متقطن دقف « تايثإ

 ابهنإف ٠ تافصاا نم ًائيش تاوذلل بجوت ال نيريعملا ةرابعو . نيلئاقلا لاوقأو

 . هطسب نع ىنغي كلذ حوضوو « ًاحالطصاو ًاقيفوت ©")ةتباثلا تاغللا ىلإ عجرت

 نولخت الف , ©20قنمب سيل برلا متلق اذإ : لوقت نأ مرباد عطقي ىذلا مث
 ءاوطنا عم ًاتباث هتيمست نم | اوعنمتو « هيفن كيفن دنع هتوبث اودقتعت نأ امإ
 . توبثلا دقتعن ال « ىننلا قن عم انأ اومعزت نأ امإو . هيلع مدقتعم

 ىف لثاقلا نأ عزو . ةرايعلا نم عدتمو « توبثلا دقتعا انإ : متلق نإف

 ةمباث : 1 (؟) توبثلا :5 )١(

 ىنتني : ب (؟)



- 

 «ثداحلادوجو !ودقتثعاو « هب اوقطناوع دوجولاب ىلاعت هللا اوصف ةرابعلا

 . هنم ل صلخم ال ام اذهو  متلق م  آظفل ها ىنتنتل ءهب اوقطنت الو
 . رئاجلا نم هب قطنن نأب ىلوأ مزاللا توبثلاو

 . لقعلا ةرورض نع ممجرخدقف « توبثلا دقتعن ال تلا قن عم انأ معز نإو

 . مغارم كلذ ىف شقانملاو . تباث وهف « تنم سيإ هنأ لع ام نأ يدب معن انإف

 نأ نوبعرتأ : انوربخ ةفمالفلا رشاعم : لوقن نأ ًاضيأ هن لدتسن امو

 نم هادع امف كارتشالا بجوي تايثإلا فاصوأ نم دحاو فصو ىف كارتشالا

 ؟ هريغ ىف كارتشالا بجوي ال فصو ىف كارتشالا نأ نومعزت مأ « فاصوألا

 رئاس ىف كارتشالا بج ويتايثإلا تافص نم ةفصوف كارتشالا نأ تعز نإف

 عمزيضرع اهنوك ىف ضايبلاو داوسلا كارتشاب انملعل ء الطاب كلذ ناك « تافصلا

 عامتجالا نأ كلذب نابتساف« ًاضايب ىناثلا نوكو ًاداوس امهدحأن وك ىف امهنالتخا

 . اهرئاس ىف عاتجالا بجوي ال ةدحاو ةفص ىف

 لاقيف . اهريغ ىف كارتشالا بجو ال ةفص ىف كارتشالا نأب اوفرتعا نإف

 برلاسءاصتخخا عم « دوجولا ةفصىف ميدقلاو ثداحلا كارتشا نم عناملا ام : محل

 لع لدي امم سيل دوجولا ىف كارتشالاو ٠ ةببوبرلا توعنو « ةيحلإلا تافصب

 ؟ ثدحلا ىف كارتشالا

 : اولاقف اومجر نإف ءثدحلا ىلع لدي ام وأ ثدحلا تابثإ « هرذاحن ىذلاو .
 ْ . ًاضيأ دئاقعلا ىف قوتي ام هيبشتاا

 لكو « ثدحلا ىلإ هئادآل هانيقوت امنإو « ةظفلل هيبشتاا انيقوت ام : مهل ليق
 « هبيشتلا ةرذاح نم ىلوأ ليطمتلا ةرذاحم مث هب ترثكنال « هيلإ 00ىدؤي ال ام

 ىدؤي - :تا(0)



- 

 . هجو لك نم هولاق ام لطيف . تاقالطإلا ض# ىلإ | تعجد نإ

 تابثإلا ىف ةظفل كارتشالانم بجو ول : اولاق نأ مويلعةمثآلا هب كسمت امو

 لقا سفئنلا ةفص ىف كارتشالا نم مزل 0: لوصحعو ىعم لإ عوج ربغ نم لوامت

 اذه مزأي مل اذإو . لهاج ريغ هن] ليق ثيح نم داججال ©2)الثم ميدقلا ن وكي تح

 . تابثإلا ىف مزاي مل « ىنلا ىف

 5 ىنحملا نود ةلففللا سف ىلإ مهعج ع نإذ « هودج 0 امهنيب الصؤ اومار نإف

 0 روكذم ؛ مولعم هلإلا نأ مت ممتز لق : مه ليق نأ هومزإأ اممو٠ هربرت انمدق (؟

 , ماصأ اوضقنا وأ « آم م هو اكارتثا كلذ نم اومرئلاف ب كلذك ثداحلاو

 . لبق هانمدق ام ىلع 00 لكوعملاو

 ابتامشإ نأ ملنظو « ةفص تانثإ نم متيشاحت اذإ : لوق: نأ 4 كسمتن امو

 فالخو « قال فلاخم ىلاعتو هناحبسم برلا نإ : اولوقت لهف 3 ةييشنلا لإ ىضفي

 9 كلذ نوبأت مأ 2 ثداوحلا

 ققحت ال م 3 تايثإ ةفصب مٌمحرص دسقف « هقلخ فالخ هنأ معز نإف

 . ةفلاخلاب هفصو ليحتسي ؛ هتويث ققحتي ال ام نإف « نيتباث نيب الإ فالتخالا

 , 60 م”ررفهنم اف مطدوي اذبف « هقلل فالخم سيل ىلاعت برلانأ معز نإو
 ىنأ مقتسي فيكف « ةبءاشملاو ةثاملا توبث نع اهيفن أبنأ تيفن اذإ ةفلاخلا نإف
 ىنب حيرصتلا عم ؛ ةلثاملا ىنن ىلع ةظفاحمو « هيبشنلا نم ةرذاح تايثإلا تافص

 توبث نع ءابنالا ىلإ برقأ ةفلاخلا ُْق نأ ىف ل !ةع وذ بيرتسي سيلو ؟ ةفلاخلا

 لّوع هياعو ؛ هنم مل ساخم ال اذهو . دوجولا تايثإ ىلإ ريصملا نم ةيباشملا
 . , حرشلا ١ ىف ىضاقلا

 لوهسلاو ةءان 4هفز لاثم : ب )١(

 متررق : ب يف

 امله



 -- مك

5 00 

 ىف ناكرتشملا امه ©2نيلئاتملا نأ نم « هوقفاؤمو راكّجتلا هبل] راص ام امأف

 كارتشالا ناك ول ذإ ؛ هل لوصح ال طقاس اذبف « ىناثلاب امهدحأ نكي مل اذإ ةفص

 امهكارتشال ثداحلاو مدقلا ف كلذ بجول « هباشتلا بجوي تايثإلا ةفص ىف

 . ثودحلاك تايثإ ةفص دوجولا ذإ ؛ ةفسالفلاو ةينطابلا هيلإ راص اي | دوجولا ىف

 تافص نم هادع اهف افاتخاو « ثودحلا ىف اكرتشا نإو  داوسلاو رهوجلاو

 ؛ دوجولا ةقيقح ىف افلتخي 201  ثداحلاو مدقال ققحت دوجولا نأ اك « سفنلا

 . فاصوألا نم هادع اهف افلتخا امتإو

 دييقتف « ىناثلا اههدحأ نكي مل اذإ : هلوق نم همالك راثجنلا هب ديق ام امأو

 .نإو ) تابثإ ةفص ىف نيعمتجلا نإف « ىناعملا ةيقب ىف هب داري امع مبمصعي ال ظقل
 ميدقلا عم ثداحلاو . ©0( تابثإ ةفص ىف الإ اكرتشي مل « ىناثلاب اههدحأ نكي مل

 ةفص ىف امبعاتجا « ىناثلاب اههدحأ نوك عدمب سيلو « دوجولا ةفص ىف ناكرتشم

 نيئيشلا دحأ نوك امأو . ةفصلا ىف عاتجالا نم لئاقلا قلتي امنإو « تانثإلا
 ىل] ريصملا امإف « لئامتو هباشت ىف رثؤي ©©92امم سيل هنأ ىلإ ريصملاف . ىناثلاب

 راص ام امأو . ةلج بهذملا اذه نع بارضإلا امإو « ةفسالفلا هيلإ راص ام
 . قيقحتلا دذع هل لوصح الف « ةلمج لثاقلا فن ىف نيملكتملا ضعب «©هيل]

 ضايبلا دوجو دسم دسي النيضايبلا دحأ دوجو نأ « هب كسمت ام ىصقأ نإف

 « هلحم ىف رخآلا ضايبلا دوجو لاح ىف هلم نع مدع ول نيضايبلا دحأ نإف « ىتاثلا

 دحأ نأ لدف « مدع”ىذلا ضاييلا لع ضاضيبأ ضاببلا كلذ دوجو ضتقي مل

 دحأ نأ©0نمدب الهنإف ءهل لوصحم الهلا ىذلا اذهو . قاثلادسم دسي الئيضايبلا

 ! ؟ ادحاو ًائيش نيئيشلا ريدقت غوسي فيكو « ىناثلا نيع نيضايبلا

 ماو : ب ء0(1) نيلثايملا : ب )١(

 اعين 1( ٠ نيسرقلا نيب ام - : ب (؟)

 يعدي ال :1 (9) لإ :ب (ه)



 ل مابإلا سب

 امئإو , ىاثلامدع عم امهدحأ دوجو عدمت مل « نيثداح نيئيش امهانردق اذإو

 تبثي ام لثمسفنلا هفص نم هل تبي امهنم دحاو لك نأ نيلثامتملا لئاعتب هينعن ىذلا

 . ىلاثلاك ضايب ؛ نول « ضرع « ثداح نيضايبلا دحأ ذإ ؛ ىاثلا

 هديرن ام وهف ؛ هب فراعانإو .ةرورضلا دحج دقف « كلذمصخلا ركنأ نإو ا

 امال (٠ ةغالا نم امإ : قلت ةرابعلا قالطإو 5 ةرايعلا ىلإ | ةشقانملا لوؤتف « ماعلاب

 . ًاعرش الو ةغل ركنتسم ريغ « نيلثم نيضايبلا ةيمست و « عرشلا نم امإو

 لصف

 [ ًاثيش ءىث ةكراشم ىف ]
 صخأ ىف ًائيش ءىث ةكراشم ملصأ ةيضق لعس زوجي له : لئاق لاق نإف

 ؟ امهفالتخا عم هفصو

 وهو ؛ كلذ زيوجت ىلإ مهنم نورئاص راصف . ةمنآلا هيف فاتخا ام اذه : انلق

 . ةلزتعملا 236 راص هيلإو 2 نورخآ هنم عنتماو 2 ىضاقلا قاوج دحأ

 دحاولا لع فصو صخأ : اولاق نأب اوكسمت دقف « كلذ اوزوج نيذلا امأ
 هناحبس ىرابلالعو « داوس ًايلع هنوك وحن « صوص نيعتم مولعمب ادلع هنوك انم
 صخأ وه ىذا فصولا هل تيثيو «ء اعبلع هب قاعتي ام نيعب 210 ناعتم لاعتو

 صخأ : ءالؤم لاق كلذكو « نيبلعلا لثامت كلذ نم مزلي مل م « انباع فصو
 ةايحن ةققحتم ةفصلا هذهو . ةايح اهنوك  انتافص نم ىه تلا  ةايحلا فصو
 . نيتايحلا لثامت كلذ نم مزاي مل مث . ىلاعتو هناحبس ىرابلا

 كلذغاس ولو : لاق. صخال ا ىف نيفلتخلا عاتجا عنم ىضاقلا هاضترا ىذلاو

 قلمتب ١ با )١(
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 (29تبثت ال ةفصب ايهدحأ صاصةخا عم نيداوسامهنوك نيداوسلا لثامت ©20غاسل

 هقلعت انيلع فصو صخأ : اولاق ثيح نولوأآلا هب كسمت اع لصفناو . ىناثلل

 للعلا فصو صخأ ناك واذإ معا فصو صخأ كلذ سيل : لاقف . نيعتم مولعم

 نأ ىلع نوققحما قبطأ دقو . ملعلا ىف مولعملا رثؤي نأ مزلل « داوسلاب الع هنوك

 ىف رثؤي ال ملعلا نأ اك « ًايقيقح آفصو هل ىضتقي الو « لعلا ىف رثؤي ال مولعملا

 ىلع هنأ داوسلاب معلا فصو صاخ لب ؛ همواعمب هقلعت ىلإ عجري ال لعلا فصو
 تبقي مل فصولا اذهو . هاوس ام نود قاما صاصتخالا هل ىضتقي لاحو فصو

 مسي سيل كلذكو | صخالا ىف عامتجالا هيف كارّتشالا نم مزليف « ىرابلا لعل

 « ةلمجاىلع صخأ الع بش لب «.ةايح اهنوك ادهاش ةايحلا فصو صخأ نأ ىضاقلا
 نإ تافصلا ىف كلذ ىف لوقلا طسنسو « ةدابع ابنع ءابنالل عضي ل نإو
 . هللا ءاش

 نيفاتحلا عاتجا عدم ىضاقلا ىنب دق : لاق ول الئاق نأ « لصفلا اذهب لصتي امو
 لئاق لاق ولف . ةوالح « ًاداوس دحاولا ضرعلا نوك ةلاحتسا ىلع صخالا ىف

 ؟ لاوحألا تابثإب لوقلاعم هيلع درلا هجو اف : كلذ ©0ريوجتب

 داوسلا نوك زاج ول هنأ : اهنم ًاقرط كلذ عنم ىف ةمثأألا ضعب كلس دق : انلق

 ضرعلافاصتإ كلذ نم مزليو « ةردق « ًاءاء: ةكرح نوكي نأ عذتميل ؛ ةوالح

 ًاملاع ملاعلا نوك نأ : اهنمتالابج ىلإ ىنفي كلذو . ضارعألا نم ةليمي دحاولا

 الوأ ًابلع هب انطحأ ىذلا داوسلا ىلع دئاز تابثإ ىلع لدي « دوسأ هنوكب ملعلا دعب

 تتبث5 با (0) غاسل -: ب (1)

 زوجتي : ب (©5)



 ب وود

 مزل 4 معلا ىلع ًالاع ملاعلا نوك ةلاالد انعنم ول ذإ « ًارداق رداقلا نوك كلذكو

 .اييلع ةلدآلا ليبس ممحيو ؛ ضارعألا فن ىلإ ىغفي اذهو « داوسلا ىف كلذ درط
 ذإ « ًاضقانت ناك « ابلصأ قن ىلإ "رج اذإ « ضارعألا ليصافت ىف مالكلاو
 . ©2)>لصألا تايثإ دعب الإ ليصفتلا غوسي ال

 طرشل « الع « ًاداوس ناك ول دحاولا ضرعلا نأ : هانلق ام حضوي امو
 :ًاداوس ناك ثيحنم ةايحلا هيف طرتشت ملو ؛ العناك ثيح نم ةايحلا هدوجو ىف
 ٠ طورشم ريغ ًاطورشم هدوجو نوكي نأ ىلإ كلذ ىدؤيف

 سيل ًاداوسو ؛ ةوالح وه ًاداوس انردق ول : لاق نأ ىضاقلا هب كسمب امو
 اسيل نيفالخ وأ « نيدسض نيفالخ وأ نيلثم انوكي نأ امإ لخي مل « ةوالحب
 دسم ايهدحأ دسي نأ امهكح نيلثملا نإف « نيلثم انوكي, نأ لطابو . 20نيدضي
 . سفنلا تافص ةلمج ىف كارتشالا عم كلذ ققحتي امنإو . ىناثلا

 لك مح نمِنِإف ٠ ًاضيأ الطاب كلذ ناك « نافالخ نادض امهن] : ليق ولو
 داوسلاك اذهو « هيف افلتخا ةفص لك ىف لحنا ىلع | اداضتي نأ نيدض نيؤالخ
 . امهصاوخ ىف اضقانتي نأ مزل « اداضتو افلتخا امل امهنإف « ضايبلاو

 لحنا ىف امهعاتتجا زيومجت مزاو « نيدضب ©)اسيلو نافلتخم امهن] : ليق ولو
 داوسلا داضي هنأ كش الف « ضايب أرطو « دحاولا لحما ىف اعمتجا ولو « دحاولا
 ضايبلا نإ : لوقي نأ امإ كلذ دعب مصخلا ولخي ال مث . هيفنيو ةوالحب سيل ىذلا
 لحاف ضايبلاو داوسلا عاتجا كلذ نم مزارف « ةوالح وه ىذلا داوسلا داضي ال
 . ًاداوس ناك ثيح نم هداضي هنإ : لاق نإو . دحاولا

 نيدض : ب )١( لصأ :1()

 سيل :بءأ (0)

185 



 نس 04 مح

 امهدحأ رابتعا سيل ذإ « ةوالح ناك ثيح نم هداضي ال نأ بحي : هأ ليف
 . ىناثلا نم ىلوأ

 دسشأ نم س هنع هلل ىضر *دهاجي نبا نأ هللا كفو اويلعاو

 ىن هل ماقت سا « لاخلا قن نم : هنع هللا ىضر لاق دقو . لاوحألا فن ىف سانلا

 توب لوقعملا ف درقتي الو « نادوجو داوسسلاو ةوالحلا نأ كلذو . كلذ

 نيدوجولا ريدقتف « دوجوملا سفن دوجولا ذإ ؛ دحاو دوجومل 00نيدوجو .
 "عم كلذ مقتسي الو « هانم م ةّتسي الو « ًادحاو ًاّيش نيئيشلا ريدقتك « دحاول

 تبثم نإف . لاوحألا تابثإب لوقلا عم ©0كلذ اهنم لاوحألا ىنني نم هلاق ام
 سخعم لع هلل ثبشي نأ عدتمي ال مف ؛ دوجولالعةدئاز فاصوأ اهنأمعذي لاوحألا

 ريغ « لاحب صتخم ثداح داوس تبثب نأ دعبي الف « اتيلعل تسيل تافصو لاوحأب

 . ضقنلاب هانركذ ام ةلمج عينت هنأ مث « داوسلا نم هانبلع امل ققحتم

 ةعفادم الف « ملعلاتوبث ىلع لدي ًاملاع ملاعلا نوك نإ : لاق نم لوق امأ : لاقف

 ةلالدلا هيضتقت ىذلا امنإو ب داوسأ رياخم معلا نوك نأ ىلع ليلدلا ام نكلو ء هيف

 . كلذ ققحت دقو « معلا تابثز

 ؟ ةدحاو ةلعب ًاماكحأ تبثت فيكف : لئاق لاق نإف

 هنوكل « أاماك-أ ىضتقت لاوحأ دحاولا ضرعلل ناك اذإ هنم عناملا امو : انلق

 : القع / كلذ نم عئام آلف « لالا كلت ىلع رو.

 8م ب 100 دوحو :ب )١(
 - كلذ + :1 6م)

 ٠١؟؛هطوعت# .ط مالعألا ( ه موو بس ؟4*) دهام نبا#

 هيأإ تبثثا نم رخآ . ءىراقلا : دهام نبأ ء سابعلا نب ىموم نب دحأ « ركب وبأ

 هل . ًاداوج « ًانطف « قللا قيقر , بدألا نسح ناكو , دادغيب نآرقلا مولع ىف ةسايرلا

 هيلع ّللأ ىلع“ : ىبنلا ٌةدارق 3 و « ريثك نبا 'ةءارتؤ باتكوت « ريبكلا تاءارقلا باتكو

 ١ : 5١ ميدنلا نبال تسروفلا رظنا. « سو



 دع إلا ص

 : ةومشلق ام منيو جي عم « هنول ريغ ملاعلا لع نأ نوملعت مف ؛ لبق نإ

 . انيأر اذإف . معلا لاوز عم نوللا رارمةسا معلا كلذ ةفرعم ليبس : انلق

 روص ولو . داقتعاللنوللا ةرياغم كلذب انادف ء فلتخت دئاقعلاو ةرمتسم ناولألا

 نم ؛ نوللاو معلا رياغت معن انإ : هيف ليقل « هملعوهتول رمتسا لحم ىف مالكلا مصخلا
 . مواعلا نوللا ةرياغمل ةداعلا دارطإ انماعثيح

 كيستينأ ىضاقلاو . القعل يلد كلذ ىف نكي مل « دئاوعلا قارخ] انزوج ولف

 نوك ائزوج ولف « ًاعطق هانفرع ام معلا نوللا ةرياغم : لوقيف « هيف حدق ال ام

 . ملعلا نوللا ةرياغم ىلإ انلصوت امل: ناولألا ءاقيؤن ىلإ ريصملا عم « ًايلع نوللا

 عم ناولآلا «)رارمتسا كلذ ةفرعم ليبس نأ نم ضرتمملا هركذ ىذلاو

 . هل لوصحم ال ,دئاقعلا فالتخا

 دوسألا فصتا اذإف :لاح دعب الاح ددجتت ناولآلا نإ : لوقي نأ لئاقل[و]

 « ايف دوسأ هنأ عم 0)البج هنوكب ةيناثلا ةلاحلا ف فصتا مث ء 0ع هنوكب
 نوكي نأ اننمؤي اف «لوآلا داوسلا قبي ملو ؛ داوسسم ةيناثلا ةلاحلا ىف أرط دف

 ب ةلاحم ال رمي اذهو ؟ الع ًاداوس لوألا ناكو « البج ًاداوس ىناثلا داوسلا

 اذهو هب دابشتسالاقفتي امو . اهريغ وأ ناولآلاف ضارعألا رصح لوقلا ىلإ

 رياغت ىلإ لوصولا باب مسحي بهذم لك 227نأ ىضاقلا هب كسسمتي ام ىوقأ نم
 . الطاب نآك « ردقلاو ناولالا

 نوكي نأ زاج ول داوسلا نأ ىهو « ىرخألا ةتكنلا ىلع دهاجم نبا ضرتعاو

 ؛ هجو نم أبي طورشم ربغ , هجو نم ةايحلاب ًاطورشم نوكي نأ بجول ؛ الع

 ًانلطنب 0 . رارمسا : ب )١(

 يد :12نإق : ب (:) الهاج : ب (؟)



 نع لالا

 ناك ثيح نم  ىلعلا ىف ًاطرش ةايملا نوك دعبي مل نإ هنإف . لوخدم لوق اذهف

 قى طرش ةايحلا : لوقت نأ دعبب ال كلذكف  ًاضرع ناك ثيح نم ال « يلع

 اذهو . ًاداوس ناك ثيح نم ال « الع ناك ثيح نم ءلع وه ىذلا داوسلا ووو
 . ديدنم ضارتعالا

 هنوكباههدحأ فصتا نيذللا نيداوسلانإ : لئاقلا لوقرلع ًاضيأ 27 ضرتعاو
 . ةلالدلا اندرط ىلع فالتخالاو لثاقلا نم ناواخم ال « هب ىناثلا فصتي ملو ؛ الع

 « نافلتخم « ناداضتم امهنأ معزي نم ىلع كلذب لدتسملا ركني مب : ًاضرتعم لاقف
 2 قملالهأ دنع نادض نالثملا نإف 3 هجولك نم امهفالتخا امهداضت نم بج الو

 نم نيلثم داضت أضيأ دعب ما ؛ هجو لك نم نيلثم داضت دعبي مل اذإف . نيداوسلا

 نم ًافرط ديعف انلعاو « ًاضيأ ديدسس ضارتعالا اذهو . هجو نم نيفاتخم « هجو
 . اهيتيثم ىلع ضارتعالا قرط انركذو ؛ لاوحآلا 0 انئاتبإ دنع كلذ

 لصف

 |[ نيفلتحتا ةسقيقح ف]

 3 فل اخع لع مثدددو « نيلثملا ةقيقح مكركذ مف منمدق دق: لئاق لاق نإف

 . نيفلتخا ةقيقح نألا اوحضرأف

 نع جر خف 2« سفن ةفصر ىاثلا نع اههدحأ صصخت نيئيش لك : نافلتخلا : انلق

 ةلمج ىف فال تخالا مومع نيتاذلا فالتخا ققحت ىف طرتشن ال انأ كلذ ةيضف

 .٠ سفنلا تانص

 هصاصتخا ق قت امل « ضرعلل 20 هوجلاةفلاخمب انكح انأ : كلذ مضوي ىذلاو

 اننايثإ : أ 6ه] ضرعاف غب )١(

 رهاوجلا هاا فل



 ل مالو اس

 نم ريثك ىف ضرعلا رهوجلا ةكر اشم ىنخت داك# الو . ضرعلا تبثت السفن ةفصإ

 داوسلا ةفلاخم انكح اذإ كلذكو . اههوحنو ثودحلاو 5 دوجولاك سفنلا ةفص

 عنف « ضايبلا نع ةفصلا هذه ءافتنا ©1)و « ًاداوس هنوكب هصاصتخمال ضايلا

 نومضم نم 27ج رخف . نيثداح « نينو « نيضرع امه: وك ىف نكرتشي امبنأ
 « هحاضيإ قبس يك « سفنلا ةفص ةلجج ىف كارتشالا : لثاقلا كح نم نأ : هانلق ام

 . سفنلا تافص ةلمج ىف فالتخالا نيفاتخلا طرش نم سيلو

 لق ىذلا هسجولا نم نافلت# ضايبلاو داوسلا نأ معز اذإف | : ليق نإف .

 اواوقف « ةينوللاو « ةيضرعلاو « ثودحلاو « دوج.ولا ىف نافلتخم ال امهتنأ متركذو

 . اهيف امبكارتشال تافصلا هذه ىف نالثام امهنإ

 ىهو « اهانمر ةدايزا لاؤسلا اندعأ امنإو « ًامزقم الوقكلذ ىف انمدق دق : انلق

 ابيف كرتشا ىتلا تافصلا ضعب ىف هباشتلا ظفل قلطم قلطأ ول : لاق ىضاقلا نأ

 . اضيأةنل ركنتسم ريغ هلاق امو « ىنمملاف باصأ دقف ءهب هباشتلا دقو . ناثداحلا

 قلطي نأ هعنمت ىذلا امنإو « ابنع رييعتلا ىف ةشقانم الف « ثداوحلا ىف مالكلا امنإو

 ةقيقح توش معلا عم « ثداحلاو  ىلاعتو هناحبس بس ميدقلا نيب هيبشتلا ظفا

 نذإلا ىلع ةفوقوم « تافصلاو تاذلا نع تارابعلا نكلو « امشاغو ادهاش دوجولا

 . هللا ءاش نإ هعضوم ىف كلذ ىف لوقلا طسبنمس ام ىلع « ىعرشلا

 نأ زوحيأ : كل لاقف كلأس اذإ لئاسلا نأ « هب ايلع طيحن نأ ىنيني امو

 ترسع : «©لوقت نأ )كي اوج ليبسف ؟ تافصلا نم ةفص ىف نافاتخلا كرّبشي

 ضعب ىف امبك ارتشا بوجو نيفاتخم لك م نمو « 600 رئاجلاب بجاو نع

 جرط :ب (0 وأ: ب (0)

 لوقت * ب (0 بئاوج : ب (0)

 زاوجلاب : 1 (0)
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  ظمزؤ ادم

 ذلإ فالتخالا ققحتي ال ذإ « تاذلا تافص لق ىف نافاتخم روصتب الف , تافصلا

 . هوماعاف 2 ناتاذلا ابيف كرتشا ام دوجولا ةفصو . نيدوجوم نيب

 عطقنف « اب. لوقلا انيفن اذإ امأذ . لاوحالاب لوقلا ىلع هانركذ ىذلا اذهو

 لاؤحالا ىف اندنع سيل ذإ « تافصلا ضعي ىف نيفاتخلا كارثشا ةلاحتساب

 كارتشالاو « ابضعب ىف فالتخالا ردقتب « هيلع ةدئاز لاوحأو تافص تاذلل

 . ابضعب ىف

 سيلو « ًاداوس هنوك داوسلا نيع دوجوف « دوجوم داوس : لئاق لاق اذإو

 ناك ريشيال |ء لاوحألا نب لوقلا ىلع «نيتاذلا نأ كلذب حضوف « هيلع دئاز ىنممب
 « زواجتلاو « تاغلاا ىلإ لوؤي نيدوجوم (هتيمست ىف ابك ا رتشإو «ةيقيقح ةفص ىف

 . تافصلا قئاقح نود تاقالطإلاو

 ريغ ةفصب ةردقلا صاصتخا متءاعو « ةردقو ًاملع هلل تيثأ اذإ : لئاق لاق نإف
 اذإ و ؟ كلذ نوبأت مأ'ء نافلتخم هتردقو هللا لع نإ : نولوقت لوف « ملعلل ةتباث

 امهنم ةدحاو لكف « نيتحراحج اتسيلو « ©2ناتفص اهنأ معزو « نيدي هلل متبثأ

 ثيح نم نيلثم « نيتفصلا ىنعب « نيديلا متيم البف « ىرخالا نع ةفصب صتخت ال

 ؟ انيههادحإ صتخت ١

 ةردقلاو معلا أب لولا قالطإ ىف انتمثأ تفلتخا : لوقن نأ كلذ نع باوجلا

 ةردقلاو معلا ىمسن ال : لاقو « كلذ نم عانتمالا لإ مهطعإ بمهذف . نافلتم

 فاللتخالا : لاق نأ انيهدحأ : نيكلسم لئاقلا اذه كلسو . نيلثاتم الو نيفلتخم

 ريدقت زوجي نيئيش لك ©5) نيريخلا ةقيقحو « نيديغ نيب الإ ناققحتي ال لثاقلاو
 دحاو مدع زومي ال « ناميدق هتردقو هللا ملعو « ىناثلا مدع عم اههدحا دوجو

 ) : 1 )1١نمدل :أ5 (0 نيتفص '



 سل مب

 لئامتلاو فالئضالاو .٠ مدعلا هيلع لاحتسا « مدقلا هل بجو ام نِإَف « امهم

 . رياغتلا أمبط رش

 هتردقو هلإلا نيب فالتخالا ىنعم حصول :لاقف رخآ اكاسم لئاقلا اذه كاسو

 تاذلابتاقلعتملا تايمستلا نإف . نيفلتخع (')|هتيمست انل غاسس امل «لّعلا بجوم ىف

 ىقهنع رييعتلا زوج الو حصني ىنعم "برو « ةعبرشلا نذإ ىلع ةفقوتم تافصلاو

 « ًادحاو ىرحب ةغللا ىف نايرحي ءاخسلاو دوجلا نأ هيلع ليلدلاو . برلا تافص

 ءأيخس هتيمسن زوجيالو ءابنم شاحتن مل ًاداوج برلا ةيمستب عرشلادرو ا1نكلو

 . 69 ريوجتلاو ليدعتلا باوبأ ضءب ىف هللا ءاش نإ كلذ ىف لوقلا طسبنسو
 . ةمئآألا ضعبل ةقيرط هذهف

 | معلا نأب لوقلا قالطإ نم ىئاحتأ ال : لاقف ىرخأ ةقبرط ىضاقلا كاسو

 دسم دسي ال نيتاذلا دحأ نأ ىلإ لوؤت فالتخالا ةقيقح ذإ « نافلتخم ةردقلاو

 ليبس انكلس اذإ انأ كلذ نم جرخف « ةردقلاو معلا ىف ققحتي ىنعملا اذهو « ىتاثلا

 0 ناذللا نائيشأا امه : انلق « نيلثملا وأ نيفالخلا ةقيقح نع انلثسو « ىضاقلا
 الو « نيدسملا نم هانمدق ام لع هدسم دسي ال وأ ء رخآلا دسم امهدحأ دسب

 دسي نيريغ لك امه : لاق نيلثملا ةقيقح نع لّدسو ؛ لوآلا كاسملا كلس نمو
 . رخآلا دسم امهدحأ دسب ال نيريغ لك «© نافالخلاو « رخآلا دسم اههدحأ

 . ىنعملا لعقافتالاعم ةرابعلاق ةشقانملا لإ لوؤي هانركذ اف مالكلا نأ اوماعاو
 ةردقلا صاصتخاب كلذ عم فرتعي نيفالخلا ظفل قالطا 6( نع عنتمأ نم نإف

 زيوجتلا :ب (5؟) اهتبمست : ب )١(
 نيفالخلاو : ب (4) ىألا : ب ء0(1)

 ىلع :ب (0)
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 كاكا

 ةلامجج بهذف اهيف ةمثآلا رثكأ دقف ناديلا امأو . ىنمملا نود ظفللا ىلإ رجاقتلا

 ىلع ٠ ةقيرطلا هذه ىلع لاؤسلا عفد نيف « ةردقلا ىلع نيديلا لمح ىلإ نيمدقتملا

 . اهحرش قايم ام

 « تاذلل © ناتمئاق ناتفص : نيديلا نأ ىلإ هتبوجأ ضعب ىف انخيش راصو
 . عمسلا دورو الول هتف رعم ىلإ لقعلاب لصرتن ال

 ؟ (يلثات تنكح البف : هل ليق

 امبكارتشا ىلع عمسلا لدي 610 ىل مث ء ًاعمح الإ اتيثأ ام ناديلا : ًابيجم لاق
 ىلوقلا ليصفتف « ةيعم< ةفص لكو . لثامتلا كلذ نم مزليف « تافصلا ةلتج ىف

 دصقملا حضوف « عمسلا ىلع اهتايثإ لصأ فقوتي 5« عمسلا ىلع فوقومابيف

 . هائلق ام لك نم

 .ريريغلا ةقيقح ىف لوقلا

 طيترت فالتخالاولثاقلا ىف مالكلا فارطأ نأ « مداشرإ هللا نسحأ اويلعا
 نإو ؛ انه اه نيريغلا ةقيقح ركذ انيأرف « لوقلا ىراجم اهب لصتيو « ةيريغلاب
 . تافصلا ىف اهركذي ةمئآلا مسد ىرج

 زو# نيدوجوم لك :نيريغلا ةقيفح :نولوقيرهدلا نم ًاردص ا انتمثأ ناك دقو

 تافصنأب لوقلا قالطإ نم اوعنئما كلذلو « ىناثلا مدع عم اههدحأ دوجو ريدقت

 «نامزلا نم ةهمرب بهذملا اذه رصني نسحلا وبأ انخيش ناكو . رايغأ ىلاعت برلا

 لك نيريغلا ةقيقح ناك وأ : هل ليقو « نيفلامحما ضءب نم لاؤس هيلع هجوف
 ىلإ رئاصلا  ىرهدلا ملع ام «رخآلا مدع عم اهدحأ دوجوزوجم « نيدوجوم

 الدب (:) ناتعدق : ب )١(



 - نال

 ()دقتعم نأ ةرورضاا لع لعن نمو . اممج مدج ةرياغم -رهاوجلا مدقب لوقلا

 ةقيقح[ت |ناكولو « ىناثلا ريغ امهدحأ نأ مع ؛نيصخش ىلإ رظن اذإرهاوجلا مدق

 راستخاف . مدعلا زاوج ملعب مل نم ةيريغلا لع امل « مدعلا زاوج ىلإ ةعجار ةيريغلا

 امهدحأ ةقرافم زو<نيدوجوم لك:ناريغلا:لاقفعلا ٌؤسلاعفدل ةرابعلا ر بيغت انخيش

 . كلذيلع لاؤسلا عفدنيف « نامزلا وأ ؛ ناكاا وأ ء دوجولا وأ « مدعلا ىف رخآلا

 ىف رخآلا |ههدحأ ةقرافم ققح هيلع فخم ملءمدعلا زاوج لعبمل نإو « دحلملا نإف

 . نامرلا وأ ناكملا

 امه ناريغلا : مهضعب لاقف . نيريغلا ةقيقح ىف ةلزاعملا تارابع تفلتخاو

 « رخآلاب لبجلا عم امهدحأب معلا زوجي نيئيش لك : لاقف ىبضعب دازو . نائرشثلا

 . ناريغ امهق

 . ةينثثلا ةرابع هيف تحصام لك : ناريغلا : هتالاقم ضب ىف ىثاه وبأ لاقو

 امم تماق ناشثألا ناتاذلا امه : نيريغلا نأ ىلإ ةلؤتعملا نم ةمذ رش بهذو

 نيفاتخلانإ :لاقنم لوق بهذم ىنادي اذهو «ادئاز ىنعم ةيريغلا اوردقف . هيريغلا

 نأ « نائبشلا امه نيريغلا نإ : لاق نم لوق داسف ىلع ليلدلاو . ىنعمل نافاتخم
 ناريغلا ناك اذإ : لاقي نأ هدرط ىلع بجول « هتافام نيربغلا ةقيقح ناك ول : لوقت

 ناك ثيح نم ًاريغ دحاأولا ءىثلا نوكب نأ بجو « ن.ريغ نائيشلاو « نيئيش

 اذهو « ايش ىمس امل ريغ هنأب لوقلا قالطإ مول درف ءىش ردق اذإ ىتح | ًانيش
 لثامب نأ ليحتسي م«هسفن دحاولا ءىثلا رءاغي نأ ليحتسي ذإ . هب ءافخال لطاب
 بهذم لكشف . ادعاصف نيتاذلاب ةقلعتملا ظافلألا نم رءاغتلا ذإ « ابفلاخت وأ هسفن
 . الطاب ناك « دحاولا ءىثلا ىف هقيقحت ىلإ هبحاص رج

 ال ام تافصلا نم عاتجالا داع تسلا دق , اولاقو « كلذ ىلع اوضرتعا نإف

 دشع: بءأ(١1)



 ا

 نيرهوج عاهتجا دنع قمحتي امنإ م ىلا مدا نأ هيلع ليلدلاو . دارفنالا دنع تدلل

 سيلت اذهو « ًاداحآ 00| ش رهاجلا درفت دنع كلذ ققحتي الوءرهاوج وأ

 دقف ؛ نائريقلا امه ناريعلا .٠ اولاقامل مهناف 5 مازلإلا عضوم نع ديحو « مهم

 ملف « درفلا ىف ةيئيشلا تققحت اذإو . نيئثيبلا ةيئيشب نيريسغلا ةيريغ اوطبر

 . انمارإإ هجو اذبف . هيف ةيريغلا ققحتت ال

 مسجلا ةقيقح : لقن م انإف . ©© مزتلا سالف ٠ انومرزلأ ىذلا امأو
 ؟اندنع فلأتلا وه مسجلا لب ؛ درفلا رهوجلا ىف كلذ تييثت انمزايف « نارهوجلا
 . (© مسج فلأتم لكف

 فل أتملاو «فيلأت هب ماق دق امهنم دحاو لكف «نارهوج فلأت اذإ :اولاق نإف
 .٠ نأيسج امهنأب اومكحاف 5 نافل أتم نذإ ايف ٠ فيلأتلا هب ماق ام

 . هادحو مسجلا انركذ دنع هيف لوقلا حضوةسو . 0 هيضقرن ام اذه : انلق

 6 ريغلا فيضال ةيئشلا ىنعم لإ تعجر ول ةيريغلا نأ : هانلق ام حضوب امو

 نأ نسحب ال هنأ مولعمو .ىاثلا نم اههدحأ ؟-قتشا (01) ثيح نم ءىبثلا فاضن

 3 نيظفللا نيابت كلذي نابتساف .٠ ىريغ : "9 لاقي ام دح ىلع « نيئيش : لوقن

 . امهينعم نابتو

 الو (هنم ىو ه ناسنإلا (0ةحراج لوقن نأ ان نس هنأ كلذ حضوي اممو

 ىراجي ىفنيظفللا نيب ةلصافلا هوجولا تعبقت ولو « هنم ريغ اهنإ : لوقن نأ نسحي
 لاخ ٌْق جردنا ١ ام هاتمدقام عيسي عم و . ريثكلا اهنم تيفلأ 2 تاناضإلا اة

 ايش ل : ب (؟) اكيش :15 (1)

 امسح : بعأ (4) مزاب : ب (0)

 تيس :5(1) هيضترأ : ب (ه)

 ةجراح : ب (4) لوقي : ب ()



 سا ماالاو سم

 . كلذ نع ءىفت ال ةيئيشلاو « تاذب قلعت نع ةئبنم ةظفل ةيريغلا نأ نم مالكلا

 . ىرخآلا نم امهادحإ ةقيقح قلت زوحي الف

 ىثانلا اوعبتمو « ةيمثاحلا راص دق : لاق نأ قحسا وبأ ذاتسالا هركذ امو

 ميدقلا نوك اودقتعا ءالؤهو . ءىثلا مسإ ىف ناكرتشي ال ثداحلاو مدقلا نأ ىلإ

 ديدحت نالطب كلذب ._:رابتساف . نيثيش (هنوك اودقتعي م نإو « نيريغ ثداحلاو

 نائيشلا : امهتأب نيريغلا دح ىلع انخيش اومرلأ ام ءازإب اذهو « نيئيشلاب نيريغلا

 . رخآلا دوجو عم اههدحأ مدع زومي ناذللا

 تالاقم نم اذهو « هيف ةينثثلا ةرابع تحص ام لك نيريغلا نإ : لاق نم امأو

 ءابعمجو « اهاثنثو « اهتبثأ هنإف «لاوحألاب ًارص هيلع لطاب وهو « ماه ىفأ

 لطبف ؛ ءايشأب تسيل : لاقو « لاوحأو « نالاحو « لاح : لاقف

 . هههذع هدح

 . نيينعمل ناريغ : نييغلا نأ معز نم امأو

 . نينعمل افاتخا نيفاتخلا نأ معز نم ىلع درلا ليبسك ءالؤه ىلع درلا ليبسف

 دقتعملا دقتعا اذإ : لاق نأب ؛ نائيشلا نيريغلا ةقيقح نأ لإ بهذ نم لدتسا نإف

 وه نوكي نأ نيبو ؛ ىناشلا ريغ امهدحأ نوكي نأ نيب سيلف « نيئيش توبث

 هولاقىذلا اذهو . ةلوقعم ةلزتم مدعلاو دوجولا نيب سيل 6 « لقعت ةبتر ©)وه

 لع نورك مف . بمذملا لقن درج لع راصتقاو « ىوعدلا ضحو مهنم ءافتكا

 نم ىناثلا وه ايهدحأ : لاقي الو « نائيش « نادوجوم ةردقلاو ملعلا نأ معز نم

 ةيربفلا ءىلنت ثتمح نم ىناشلا ريغ اههدحأ : لاقي الو « نيدوجوم اناك ثيح
 نإ هوحضوأف ؟ هلطيب امو ؟ كلذ ىلع درلا اف « نيريغلا دحأ مدع زاوج نع

 وه س :ب )١(



 الل

 مم

 نإف « مدعلا زبون مامإ نم اهيف ا الإ ةيريغلا قالطإ نع عنتمت ١ : لوقت م

 ةلاحتساب حبرصتلا مم  نيدوجوملا ثويث' كلذب ىنعو « | ةيريغلا قاطم قلطأ

 نذأي مل« ةرابع قالطإ ىف كثحت هنأ ريغ « ىنعملا ىف اندقتعم باصأ دقف # مدعلا

 . هللا ءاش نإ تافصلا ىف كلذ حرشنسو . ابيف عرشلا

 نأ متتعز اذإ : اولاق نأ « نيريغلا ةقيقح ىف هانلق ام نالطب هب اولواح امو

 ؛ ناكملاوأ «دوجولا وأ « مدعلاب ىتاثلا اههدحأ قرافي ناذللا نائيشلا امه نيريغلا
 رودقملا عم ةثداسحلا ةردقلا نإ : اواوقت نأ كلذ ةيضق ىلع ممزليف « نامزلا وأ
 هوركذ ىذلا اذه و . ىتاثلا نود امهدحأ توبث ليحتسي ثيح نم « نب رباغتملاك
 ةثداح ةردق ريغنم هريدقت زوج «ارودقم ركلق ام نيع نإ .هل لوصعالسيلدت

 « ةثداحلا ةردقلا لئامت ىرخأ ةردق عم ©) آرردقم هريدقت زوي كاذكو ؛ هيلع

 .هب ءافخ ال حضاو اآذهو « رودقملا عم ةردقلا ىف لوقلا كلذكو

 ريغ رهوجلا نوكي نأ ىغبلل ال: لئاقلا لوق لييسك «( كلذ مهمازلإ ليسو

 . ىناثلا نع دوجولاب امهدحأ دارفنا حصي ال ثيح نم ضرعلا

 4 هوم:لقام مدع زوجت تضتقاول ةيريغلا نإ : موق ةلبجل ىلع هب نوهومعب امو

 ريغي سيل ميدسقلاو 2 مهمدع ناج ثرح نم هللأ ريغ قاخلا نإ : لاقي نأ بجول

 . امل لوصع ال , 2 ةقرتن هوركذ ىذلا اذهو . همدع لاحتسا ثيح نم قلخلا

 لع ىقاثلا دوجو عم أمهئم دونأآو 13 مدع زاوج نيريغلا ةقرتح ُق طربشل ' انإف

 حصي ناذللا نادوجوملا امه : انلق نأب نيريغلا ةقيقح ىف انيفتكا انكلو « لدبلا

 زاوج ذإ « قلاخلاو قالا ىف ققحتي ىنعملا اذهو « ىناثلا دوجو عم اههدحأ مدع

 « هلوصأ انركذ امع ذشت ال تاهيومت مهلو . قللا وهو « امهدحأ ىف ققحتي مدعلا

 . انركذ امب ءافتكالا انيأرف

 ةفرغ : ب (؟) يبدقت :1(1)



 سا لانإلا

 ؛نوملكتملا هب ملكتام ن رهأ نم نيريغلا ىف مالكلا : هنع هللا ىضر ىضاقلا لاق

 |ىإ] عجار عزاتت وهامتإو« ىلقع سأ ىف ركادت ىلإ عجري ال هلوصح نإف

 قي ريغلاب ثيشتلاب ةلزتعملا مار ام ىصقأ نإف . اهنم قالطإلا ةيضقو ةغللا نومضم
 حرص اذإف . تاذلا ىلع دماز ©) دوجومل تسيل ةفصلا نأ اوتبثي نأ « تافصلا

 « (يمدق تبث ثيح نم امهمدع عنمو ؛ نادوجوم تاذلاو معلا نأب ميموصخ

 . ىنعملا ىف عازألا ءافتنا عم ةرابعلا قالطإ ىلإ كلذ دعب مالكلا لوؤيف

 مل ثيح نم تاسيعطقلا غابم ةغلاب ةلأسملا هذه ىرأ تلو : ىضاقلا ناق مث

 امب هضرغو « ةيعرش ةعطاق ةلالد ايف بصتنت مو « لقع ابيلع لدب

 لئاسملا عيمج 69 ىداشلا ىرجسُي ال يتح زيوجتلاو عطقلا ىف لئاسملا زييمت هركذ
 . ادحاو ىرج

 لصف
 [ هقلذ هللا ةفلاخع ىف 1

 . هقلخ فالخ وهو « هقلل فلاخم ىلاعت هللا نأب لوقلا ةمثألا مظعم قلطأ دق
 هقلخ فالخ هنأب لوقلا ناطأو « هقلخل فااخم هنأب لوقلا نم ليذهلا وبأ عنتماو
 ناذللا نائيبثلا : امه نافلاخلاو نافلتخلا لاق ثيح ءهلصأ نم مدقتام ىلع هنم ءانب
 . عنقم مالكلا نم هيلع هانمدق امفو . نافالخ امهم ماق

 .هقاذل فلاخمب سيل ىلاعت هللا نأ ىلإ 00 ىريمصلا نايلس نب (*0داع بهذو

 ىذاشلا : ب (0) دوجوع : ب )١(

 ىرمصلا : )9*( ١

 بتك هلو . ةلزتعما نم ةعباسلا ةقيطلا لاجر دحأ . ىريمصلا ناهلس نب دابع (*)
 ةقدئزلاو رفكسلا ىلإ لازتعالا دح نع جرو ه ىطوقلا ماهه باددأ نم ناك « ةفورعم

 . ( 2م 2810/1 تالاقملا . 37 ص ةلزتمملا تاقبط ) رطنأ
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 افلاخمناك ول : لاقهنأ كلذو « ليذهلا ىلأ كلسم ريغ اكاسم كلذ عنم ىف كلسو

 مزلأو . هنم ىربتلا مزاي ًارفك كلذ ركتم ناكلو « هئامسأ نم كلذ ناكل , هقلخل

 ةمآلا عنتمت ملام قالطإ نع ةرذاحما هب تكسمت ام ىصقأ : لاقي نأ هل ءايشألا

 هللا نأ مسع'رشأ .: لوقت انإف « هتيشاسحت ام ظعأ ىلإ كرحي اذهو . هنم

 ؟ هقلخ فالخ

 نإو . فلاخلا نم هركنأ ام فالخلا ىف هيلع ©)هج”وت كلذب فرتعا نإف

 . هييشتلا ضع نع ءىني ام تحرص دقف « فلاخم الو هقل- فالخي سيل هللا نأ
 | . تركذ ام ةيناجماب ىلوأ اذهو ٠

 « هئاعأ ىف دعي هتافصو هناحبسم برلا تاذ ىف دقتعي ام لك سيل : لوقن مث
 « هركنم نم أرتيو 2 هدحاج رفكي امم موق دنع هللا ءامأ نم دودعم لك سيلو

 . هللا ءاش نإ « ءىربتلاو ريفكتلا ١ باتك ىف كلذ حرشنس ام ىلع

 فالخم كياء عم ؛ ىصاعبلل هراك ىلاعت هللا نأ تعز دق : هل لوقت انأ ىلع
 . كمصخ تمرلأ ام هيف متلو « ًامسإ كلذ رتلقف « كلذ ىف فلاخم نم

 رفكشل « هئامسأ نم كلذ ردقف « قولخم هنأب هللا مالك تفصو دق : لوقن مث
 . هجو لك نم هلاق ام لحهضاف « نآرقلا دحاج رفكن ؟ هدحاج

 لصف

 | غيرلا لمأ هبش ىف]

 «ةلئسآلا نم المج انخيش ىلع اوهجو غيرلا لهأ نأ مةيفوت هللا نسحأ اوباعا

 ةيلاملا : ب (؟) هجوي: ب (1)



 . اهنم مهألا ركذن نألا نحنو . اهمظعم نع لاصفنالا كردم نوبم

 مدقتي مل لصأ ىلع هيبشتلا ىنن مكخيش ىنب دق : اولاق نأ هيلع هب اوضرتعا ايف
 بوترتلا ناكو . ًاثدح ناكل « ثدحلا مدقلا هباش ول : لاق هنأ كلذو « هتابشإ هنم

 . هيبشتلا ىفن اهيلع ىنبي مث ؛ الوأ عناصلا مدق ىلع ةلالدلا مدقي نأ ىضتقي

 : هنع هللا ىضر انخيش نونعي . باتكسلا باص لاق دق : اولاق نأ هولأس اممو

 . هجولا كلذ نم هثدح مرا ؛ هجو نم ثداحلا مدقلا هباش ول

 ()هوجولا هل مسقنت ال ثودسحلا نإف ) مالكلا نم برطضم اذهو : اولاق

 عيم# [صدخت |ةدحا رةفيقحش ودحلا[نآل] «ضءب نردتأ وذلاضءبل ابضعيد رفاق

 . ثداوحلا

 ؛ ىلاعت هللاءالكب ماصتعالا ىلع همالك مثنق دق : اولا نأ هيلع اوضرتءا اممو

 هيوم هوركذ ام لكو 3 هللا مالك ميدقت ' نيدلا ىف بدأتلا هيضتقي ىذلاو

 . مدقلا لع ةلالدلا بصنل ضرعتي مل هنأ نم هومدق ىذلا امأف

 ىف ملكتي نأ فنصملا ىلعنيعتي ال هنأ : اهدحأ ؛ نيبجو نم كلذ نعباوجلاف

 ىف مالكلا «)دسمعن هل لب ؛ لئاسملا نم "لجو "لق ام لك ىلع زيجو رصتقم لك
 ةدحاو ةلأسم فيذصت ءاملعلا ضعب /نم ىعدتسا ولو : ةجاجلا هيلإ وعدت ام ضءب

 ريغ نم ةلأسملا كلت ىف مالكلاب ىعدتسملا فاعسإ هنم حبصي « داقتعالا ءازجأ نم
 انخيسش لملف . اهتويثو تامدقملا ملست ىلع اهيف لوقلا نبي لب ؛ اهتامدقمل ضرعت
 ؛سمأ هركذ ام ىلإ هنمز ىف ةجاملا ىأر وأ« لئاسم نايعأ ىفمالكلا هنم ىعدتسا

 دمعت :ب (؟) هوجو :أ5 )١(

"١ 



 0 ل0

 . مدقلا ف مهلع بيرلا ءافتنا عض « هيشنلا ىق سانلا نانتفا قال ذإ

 انخيش رثآ « تافصلا نم مدقلا ناك امل : لوقن نأ باوجلا نم رخآلا هجولاو

 ًايلاوتم تافصلا ىف مالكلا نوكيل تافصلا ماسقأ ىف مالكلا ىلإ هركذ ريخأت

 ناكل « هجو نم ثداحلا ميدقلا هباش ول هنإ : هلوقنم هب اوضرتعا ىذلا امأو
 : نالمم انخيش مالكلو . ديدس ريغف , هجولا كلذ نم ًاثداح

 « ثدحلا ىلع ةلادلا تافصلل ضرعتلا «لاقامب انخيش دارأ : لوقننأ : امهدحأ
 لوبقو « زيحتلاو « فيلأتلا وحن نم 20( ثدحلا ىلع لدت تافص ثداوحللو )
 وأذإ ٠ ابعيمج نع سدقتي ىلاعت هنأ هلع هللا ىضر  حضوأف . ضارعألا

 تبثل « كلذ ©0 ليست ول ىأ « هجولا كلذ نم هثدح تبثل ؛ ابنم هجوي فصأو
 لمج هنأ ال « هوجولا ركذب همار ام اذبف . هجولا كلذ ةلالد ةبج نم هثدح
 . اهوجو ثودحلا

 مادو 3 ثداوملا ضءب هوجولا ضوء هنع هللا ىضر دارأ : لاقي نأ نكميو

 ةلاحتساحاضيإ و « ثداوحلا سانجأ ©>عيمل برلا ةبماشم ةلاحتسا حاضيإ كلذب
 . امبورض نم برضو « ثداوجلا سانجأ نم (40سنجل هتبءاشم

 عقدناو.« دارأ ام رمتساف « اهيورضو ثداوحلا .نونف هوجنولاب دارأو

 .٠ نيلطبملا هيومت

 طقاسف « ىلاعت هللا مالك ركذ ريخأت ىف , ضارتءالا نم هوركذ ىذلا امأو
 نسحالا نأ ىلع . ةمآلا قافتاب ©2جرح كلذ لثم ىف سيل ذ] « مالكلا نم

 ليث: ب (؟) . نيسوقلا نو ام - ؛ ب )١(

 سجل : ب 6 ميج :ب (؟)

 جرط 1 ب )8(



 لا 61# ع

 نيوعدملا ىلع قفشي نأ « نيدلا ف حصان 2'2لكل ىلوألا ذإ , انخيش هركذ ام
 ركذ لبق مالك ةثطوت كلذ ىف قافشإلا نمو . هدهج بطاعملا | نع هيقيو ؛ هيل]
 كلذ نكي مل , (©”0ددلو ةجاجل وعدملا بطاخلا نم ردق نإ ىتح « ىلاعت هللا مالك

 « بطاخلا بناج نييلق بيترتلا نسحأ نف « هلوق هتبغارمو « هللا مالك هدحجك
 (©عمتجيو « هيل] ©0نئمطيل ًاريخأهللا مالك ىلع هفطع م ؛ هتوخن و هترفن ليلقتو

 . نايدآلا لوصأ ىف نادهاشلا هل

 . , "0ءىث هلثك سيل » ؛ ىلاعت هلوقب انخيش لدتسا دق مث

 . م 00ءىق هش

 3 ىاعملا ررغل ضرعتلا هباتك ىق هانمتلا ىذلاو . كردملا نيه هنع باوجلاو

 .لئاسملا ضعب ىف ةجاملا تسمم اذإ الإ « رهاوظلا ىف لوقلا طسب نع بارضإلاو

 :نادرومبرعلا مالك ففاكلل : لوقنف . لالقتسالاهب عقيب ًاردق ركذن انكلو

 ءامسآلا دراوم ماسقنا اهدراوم ةبجلا هذه ىف مسقنت م“ « ءامساألا دروم درت دقف

 فاكلا درت دقو . لثم ةلزنم لزتتتو « الاحو « هفصو « اهب الوعفمو « هلعاف عقتف

 نأ : مدقت ام نع دروملا اذه زييمت لييسو . ةدكؤم ةلص كاذ ذإ نوكتف « ًافرح

 نيعتيف « لدم ىنعمىطعت ىرخأ فاكب تاصتا وأ « لدم تلصتا اذإ فاكلا نأ ملعت
 20: وه لب ؛ ليوأتلا ليبق نم كلذ سيلو ةدكؤم ةدئاز ةلص اهريدقت
 . مالكلا بهاذم ىق

 لدلو : ب (؟) ال ل : ب )١(

 محو : ب(4) نئيطتل : ب (؟)
 مجاب 00( ©45::١ 5 ,(ه)



 ل

 ؛ نيفثوي ام لثم هانعم . «0نيفثؤي 202جك ©2تايلاصو : لئاقلا لوف هنمو
 فصع لثم هانعم . لوكأم فصءك لثم !وريصف : لئاقلا لاقو . ةدمئاز فاكلاو

 فاك وأ لم لإ .ابمايضنا دنع ةلص. فاكلا ريدقت نم هانلق ام نايتساف . لوكأم

 . هانعم ىف

 هلع ىف مث« الثم لامت برا تبث ممألا نم آدحأ نأ كلذ حضوي ىذلاو
 سل. داما نأ ع لف «ديكأتل يب ىلع فاكا ل هدقتم لع مقتسيف؛ لثما

 مجرعو « كلذ ىف ليوأتلا لهأ طسبنا دقو . هلثم ءىث | سيل نأ (4) مش هلك بوم

 . هانركذ ام ىلإ لكلا

 قأتو « نطبأ ةرشع نيبكلصو ىلا ةقانلا مع « ليصولا كنؤمىهو « ةليصو مج 001(

 4١هم ١ ؟ دراوما برقأ رظنا . بضحلاو . ًاضيأ ةراملا هع

 م: ب (0)
 قاثألاب .هامرو .. هلو> اوعءتجا : هوفثأتو . هجربي ما : ناكملا لجرلا فثأت (؟)

 45١م ,: ١. هدراوملا برقأ رظنا ٠ هلك رشلاب ىأ

ْ ١:45 )( 



 ىليح وتلا باتك





 هانعمو دحاولا ةٌقيقح ىف لوقلا
 : هانعمو دحاولا ةقيقح ىف  مهنع هلأ ىضر انتمثأ تارابع تفلتخا

 . هماسقنا حصي ال ىذلا ءىثلا وه دحاولا نأ : نورثكالا هيلإ راص ىذلاف

 هذصهو ؛« ءاقبإو عفر ريدقت هيف حصي ال ىندلا وه دحاولا :نورخآ لاقو

 ءىث عفر موتي ىذلا نإف . ةغيصلا ىف اهتفلاخ نإو ٠ ىنعملا ىف ىلوآلا ىنادت ةرابعلا

 . ددعتملا مسقنملا وه ( ءىت ءاق عم « هلم

 ىلع ءىثو « ءىث هيفلاقي ال ىذلا وه دحاولا : لاقف باحصألا ضءب ركعو

 . ًاضيأ قيس اع بيرق اذهو « راركتلا ىئعم ريغ

 مدقت (هف ًاحدق لواحو « ءىثلا وه دحاولا : لاق نأ ىضاقلا هراتخا ىذلاو

 بكر دقف « مسقن ال ىذلا ءىثلا دحاولا ةقيقح لاق نم : لاقف « تاراعلا ن
 "89 3 ايف اهيل 8٠ سن

 . للعلا بكرت ىأي م « دخلا بكرت ىأي انخيشو . نيفصو نم دحلا

 « ءىثلا هدح ىف ركذ دقف « ممقني ال ىذلا ءىثلا وه دحاولا : لئاق لاق اذإف

 قاثلاو « قن : اههدحأ : نيينعل ضرعت اذهو « ماسقنالا ءافتنال هدعب ضرعت مث

 « ءىثلا تابثإل ضرعت ريغ نم ماسقنالا ءافتناب ءافتكالا عوامل الو . تاثإ

 . مدعلاب هدح هيلع لطي ! ؟ ضحلا قلاب فيكف ىتكا واذإ

 ةقيقح ىف هسفنل ىضةرا مث « تارابعلا رئاس ىلع ضرتعا ةقيرطلا هذه لثعو

 :لاق هنأ : اههدحأ . امبنع لصفناو « نيلاؤسسفن ىلع هجوو « ءىثلا هنأ د>اولا

 دحاولاو ؛ هيلعلدتو « هنعةغللاءىنت ام سيل هتيضترا ىذلا دحلا : لوقي نأ لئاقلل
 « ةغللا ةيضق نم فشكلا بيرقت بجو « اهانعم فشك انمر اذإف ةيبرع ظفل
 دودحلا نم هقلطن امب انضرغسيل : لاقو « كلذ نع لصفنا مه « ناسألا بجومو

 م, ضرغلا ناك ولذإ ؛ ابيناعمنع ثحبلا الو « تاغلا بيذبت تانايدلا ىف | قئاقملاو
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 نع أولئاس نأ ىلوأ اهظفح نواغتشملا ةمثأللاو ةغللا [لهأ |ناكل ٠ « كلذدودحلاوم

 تارابعب ديحوتلا نم ةدوصقملا ىناعملا حاضيإ : انضرغ نأ حضوف . انم دودحلا

 نأ داحلا لع امنإو « مابفآلا نم ماهتسالا هيف عقوتي 7 ةبارقم ةزيجو

 دحاولا : انلوق ف ققحتمنمملا اذهو « دخلا ىف هضرغلع ةلاد ةمورفم ةراع ركذي

 ولو . تاغللا عبتت نم ىلوأ ىناعملا ىلع مالكلا دودح ىف ةظفاحماو . ءىشلا وه

 ٠ بيرق الإ مهفت تناك ا تاغللا لع ملكذملا تاحالطص] تضرع

 ًابكرتم ناك نإو ؛ ادحاوناسنإلا ىمست برعلا : لاق نأ هسفن لع هبجو امو

 نإف « عافدنالا حضاو اذهو . ةيئيبثلا نم قلتي ال داحتالا نأ نابتساف . ءاشأ نم

 نومسيف نوزوجيف « ًادحاو ًاناسنإ صخشلا اومس اوزوجت ثيح نم ناسللا لهأ

 « هئرجي و ناسفإلا ماسقنا مهر رقو « قيقحتلا لإ مبعمرم آلا در”نإو « ًادحاو ًائيش

 ٠ لاؤسلا عافدنا كلذ نابتساف « تادوجوم داحآو ءايشأ وه : اولاق

 نم قبس ام ىلع هب ضرتعا امو « ديدس هرثآ ام راثيإ ىف ىضاقلا هركذ ىذلاو

 دحلا بيكرت عدتمي امنإ : !ولاق قيقحتلا لهأ نأ كلذو « هعفد نكمي تاراسلا

 دحلا ىوطنا اذإ امأف . ىناثلا نود امهدحأ توبث لوقعملا ىف ررقتي نيفصو نم

 ىف عنم الف « ىناثلا نود امهدحأ توبث لقعي ال نيمزالتم نيينعل ضرعتلا ىلع

 . هجولا اذه ىلع ديدحتلا

 نومضم نم جرخ دسقف . هللا ءاش نإ لاعلا ف ىصقتسي كلذ ىف لوقلاو

 هنوكو «دحاو هنإ هيف لاقيىذلا وه ماسقنالا هنع ىتنا ىذلا ءىثلا نإ : هانلق ام

 نائيشلا امهن] : نيلثملا ديدحت وحن اذهو « نامزالم هنع ماسقنالا ءافتنا عم ًائيش

 ةيئيشلا ةيئيشلل ضرعتلا | دحلا ىف حدقي لف ءرخآلا دسم ايهدحأ دسي ناذللا ناريغلا وأ

 ىف لوقلا طسبل ىمماالو . . رخآلا دسم نيئيشلا دحأ دسل ضرعتلا عم ةيريغلاو

 ْ . هللا ءاش نإ ىتأي امم هنإف « كلذ

 امهنأكلذو ء ركب وبأ ذاتسالا اهيلعهقفاوو ء« ىرخأ ةقيرط ىضاقلا ركذ دقو



 هس ف

 ةدذرتم كتمتردص ىلا ةغيصلا هذه : لئاسلا انلق « دحاولا نع انلثس اذإ .الاق
 ٠ ءانلق اك « هدوجو مسقني ال ىذلا ءىثلا هب داريو دحاولا قلطي دف . ناعم نيب
 نالف : لاف « داحتالاب فوصوملا نع لاكشألاو رئاظنلا ىفن هب دارملاو ناطي دقو
 دحاولا قاطي دقو . اهيف كرامشي ال تافصب هدارفنا كلذب دارملاو ء هرصع دحاو
 « هلإلا ةفص ىف ققحتت ةثالثلا ىناعملا هذهو . هاوسبب ذالم الو أجام ال هنأ دارنو
 هبشي ال هنأ ىلع دحاولا وهو « ءىرجتلاو ماسقنالا نع سدقتملا هتاذ ىف دحتملا وبف
 ًأجام الو « ىولبلاو ”يضلا عفد ىف أجلملا هنأ ىلع دحاولا وهو « ءىثهببشي الو ًائيش
 داقتعا مقتسي الو 2 هايإ الإ رضا عفد مودو عفذلا ءافتنا ىف ذالم الو « هاوس

 هيف انمدق دقف هيبشلا ن امأف . ةثالثلا ناكرآلا هذه نم ًانكر مرح نمل ةينادحولا
 . مسجتلا ىفن ىلع ةلالدلا ةماقإ دنع هيف لوقلا ليصفت ركذنسو « مالكلا نم ًآردص
 قاخال هنأب لوقلا عم الإ مقتسي الف « قيقحتلا لعهتا ىكإ د ومآلا ضيوفت امأو

 . كلذ قأيسو « هللا ةئيشمب اهلك تاثداحلا تاينافلا نأ ىلإ ريصملا عمو « هلا الإ
 .' هانعمو دحارلا ىف قحلا لهأ هركذ ام اذبف

 اورسفي ملو . ربدم « لعاف هنأ ىلإ ىدابلا داحتاب ىنعملا نأ ىلإ ةمسجلا تبهذو

 ىلاعت « ًايكرتم ًاروصتم ىلاعت ىرابلا نوك !ودقتعا امل ء ماسقنالا ءافتناب داحتالا

 . دعب نم ركذي مبيلع درلاو « مطوق نع هللا

 هذهو « ةرثك الو ريثكب سيل ىذلاءىثلا وه : دحاولا نأىلإ ةفسالفلاتيهذو

 ءاددعلا نع | ةرثكلاب نوريعي مهئإف“تارابعلا نم هانمدق ام نراقت « ةرابعلا

 ددعلا قن ىلإ موقع جرف « مظعلاب ةحاسملا نع نوربعيو . ددعتملا نع رثكلابو

 هابأت ىذلاو . نييمالسإلا لوصأ ىلع ةيقطنملا دودلا حصت امبرو . ماسقنالاو
 0 هل ماهبتسالاو ماهمإلا هيف امكإذ نم

 ىلإ برقأ دحاولاو « نايبلاو فشكلا ىلإ لصوتلا دحلا ركذ نم ضرغلاو
 . ةرثك الو ريثكب سيل : لئاقلا لوق نم مايفألا

 ىف دحاؤلا عم نأ ىلإ ةلرتعملا نم ىملاصلاو ىريمصلا ناملس نب دابع بهذو
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 دودحلا نم سيل هاركذ ىذلا اذهو . دحاأو: هل لاش نأب خودمملا هنأ هللا تافص

 .٠ هلبق نآك اك 3 كلذ ركذ دعب قاب مابيتسالا ذإ 5 ءىث ف

 نم هفصل هسفن حدم وأ « هقلخ هحدم اذإ ىلاعت برلا : لوي نأ لئاقلو .

 . ةمواعم ةفصلا كلت نوكت نأ دب الف ؛ تافصلا

 . ًاحدم ناك هب برلافصو اذإ وه دحاولا : ىحلاصلاو دابع لاق اذإف

 مسدملا تافص نم هنأ نيبتسيل هائعم احضوأف « هل حدملا هجو ام : امل لايف

 تافص ةلمج ىف اهلثب كسلا غاسل « ةقيرطلا هذه كواسم غاس ولو . اهنم سيل مأ

 عيمجىف (227ىرجأ ؟ ًامدق « ًايح , ًارداق « ًاملاع هنوك ةقيقح ام : ليق اذإ ىلاعت هللا

 . هاركذ ام كلذ

 امهمزايف « نيحداملا لوق ىلإ ةينادحاولا اقرف امهتأ امبيلع درلا حيضوي امو

 امهلصأ نمو . لاوقألا تفتنا ثيح نم لزآلا ىف ةينادحولا قن كلذ درط ىلع

 اجرخ امزلأ امب احتابت نإف « ملكتمل مالك لزآلا ىف نكي ملف « هللا مالك ثدحب لوقلا
 . اههدح اضقن « همازنلا نع اعنتما نإو « نيدلا نع

 لاقي ىذلا وه دحاولا : لاقدنأ ةينادحولا ةقيقح ىف ةلزتعملا ضعب نع رثؤي و

 هناحسبرلا نإف . ةمآلا قافتاب دودرم عشبتسم اذهو « نائيش رخآ ءىش عم هيف

 ءىث وأ | ءايشآلا دحأ هنإ لاقي نأ زوحي الف « ًائيش هنوكب فصتا نإو « ىلاعتو
 «عرشلاف قالطإكلذب درب ملو « ليثتلا وسينجتلانع ءىني كلذ نإف « ءايشآلا نم

 هرصحو « دودحلا لعدرصق دخلاط رشنإف « دودحلاط ريش لعلطاب كلذعم وهو

 ىذلاو « ديدس ريذف دوصقملا سفن ىفكارتشالا عم هريغب هقيلعت امأف . دوصقملا ىف
 . ةياثملا هذه هوركذ

 ارحأ : ب 000



 ميو

 لصف
 [ ؟ ىنعم مأ سفن ةفص ةيدحاولا له ]

 نم مأ سفنلا تافص نم اذبف ٠ دحاو هنإ ءىثلا ىف لبق اذإ : لئاق لاق نإف
 ؟ ىناعملا تافص

 ناك ول هنإف « هتاذ ىلع دئاز ىنعم لإ عجري ال ًادحاو دحاولا نوك : انلق
 ةيابن ال ام تايثإ ىلإ كلذ ىضفيو « ًاضيأىنعملا دحاوىنملا كاذناكا « ىنعم ًادحاو
 ىلامت برلا نأ : تابمإلا باحصأ ضءب نع ىضاقلا ىح دقو . ىتاعملا نم هل
 دحأ نع رثؤي ال اذهو « تاذلا ىلع ةدئاز ةفص ةينادحولاو « ةينادحولاب دحاو
 . تالاقملا ذاش نم وهو « انتمتأ نم

 دقف « هتاذ ىلع دئاز ىنعم ىلإ عجري ال ادحاو ءىثلا نوك نأ حضو اذإف
 عجري [ا]دحاو ءىثلا نوك نأ ىلإ مثاه وبأ راصف . مالكلالهأ كلذدعب فاتخا
 امير ىضاقلاو . درفلا دوجوملا أدع ام ءافتنا هنم دوصقملا ناكو « قأ ةفص لإ

 مْ 0 تابثإ ةفص داّتالا نأ همالك نم ربظالاو 2 هتب وجأ ضعب ف كلذ ىلإ ليم

 تاذلالإ عجرت تايثإلا تافصنم ةفص لك نإف « ةقيرطلا هذهىلع سفن ةفص ىه

 . ًامزّتم الوق كلذ ىف ائمدق دقو . اندنع سفن ةفص ىهف ؛ اهيلع دئاز ىنعم نود

 5 ىنعم الوسفنلا ال تبث ةفص ادحاو ءىثلانوك نأ لإهوعيتمو قابجلابهذو

 كارتشالاب بحي ام سفنلا ةفص : لاق هنأ وهو « هلصأ نم قبس ام ىلع ءانب اذهو
 حيحصت قداوق ددر ؛تابثإلاتافص نم داحتالا نأ ىضاقلار كذ امل مش « لئاقلا اهيف
 ةلعلاب | قاعتي ام لكو 3 ليلعتلا عطق ىلع هباوج رقتسا مث « ةيسفن ةفصب هليلعت

 . تافصلا هئاصقتسا عضوف « لولعملاو

 غوسي الف « ىننلا ىلإ داحتالا انفرص اذإانأ : هب الع طرحت نأ ىغبني امو
 تافص لياعت ىف لوقلا ديدرت نكمب امتإو « اقافو لاعب ال ىنلا ذإ ؛ الصأ هليلعت
 ٠ تانثالا
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 ي انهو ب

 لصف

 ا ىلاعت ىرايلا تافص ددعتت له]

 ؛ هريغ عم دودعم ىلاعت هللا نأب لوقلا قالطإ زوجي [ له ] : لثاق لاق نإف

وي امرو ؟ ضعب عم اهضعب اهركذ اهدعب داريو « داحألا ةلمج دعت اي
 ذهن وبج

 ىرابلا تافص نأ نومعزتأ : نولوقيو . ىلاعتو هناحبس ىرابلا تافص ق لاؤسلا

 ؟ كلذ نويأت مأ « ةددعتم

 هللا ركذي نأ "دعلاب لئاسلا ماد نإ : لوقت نأ نيلاؤسلا نع باوجلا ليبسو

 سنا نأ ىلإ ًاريصمو اليثمو ًاسينجت هب مار نإو . هيف عدم ال اذبف « هريغ عم

 « ىنعملا نع باوجلا لييس اذبف .هيبشتلا قف نم هانمدق امل ليحتسم وبف ؛تادودحملا

 نم ىلإ باحصألا مظعم راص دقف ؛ ظفللا قالطا زاوج نع لاؤسلا عقد نإو

 تافصلاو تاذلا ىف ظافلالا قالطإو « يرص نذإ كلذ دري مل ثيحنم هقالطإ

 ٠ ةعيرشلا قالطإ ىلع فوقوم

 دريل « قالطإ كلذ ىف دري ملاك : ةرم لاقف ,ةيادهلا» ىف هباوج ىضاقلا درو

 ذيروجتلا فقوتي مءعرشلا ىلع فقوتي حذملا نأ ىضاقلا لصأ نمو . عننم ًاضيأ هيف

 3 ةحاب] الو رظح هيف محب م 2 أمهنم دحاو ىف عنم هيف دري ملام لكو « هيلع

 . هللا ءاش نإ تافصلا ىف كلذ ىف لوقلا طسننسو

 هللا : لاق هنأ ديعمم نب هللا دبع نع ىور دف « تافصاا ىف هوركذ ىذلا امأو

 . ةدودعم تافصلا نأب لوقلا قالطإ نع عذتماو . هتافصب دحاو ىلاعت

  تافصلاو تاذلا دوجو داحتا هللا دبع دري مل : قحسإ وبأ ذاتسالا لاق

 راص اك « تافصلا ىفن : اهدحأ : نيلصأ لع الإ مقتسي ال كلذ نإف

 : . ةلزتعملا هيلإ



 بن "جهود

 صن اذهو .دوجولاب اهداحتا ىلإ ريصملاعم تاذلاو تافصلا تايثإ : ىناثلاو

 نأب : نيينعم دحأ دارأ امنإو « حورلاو نيإلاو بآلا ىف | ىراصالا بهذم

 وهو دحأو هلإلاو « تافدلا تويأب هتلإ ددعتت الو« ةيهإلا ىق دحاو ىلاعت هللا

 عانتمالا ىلع همالك لمح زوو . همالك ىهجو دحأوهف « ةيهلإلا تاقصب فوصوم

 .٠ ددعلا ظفل نم

 تسيل تافصلا نأ ىلع عضوم ريغ ىف هبتك ىف صن هنأ: كلذ حضوي ىذلاو

 . تافصلاو تاذلا دوجو داحتا هب نظب الف « تادوجوم

 عم دودعم ىلاعت هللا نأب لوقلا قالطا نم تمنتما نإو امأ ؛ ىضاقلا لاق

 مل نإ « هتيامن هو « ةدودعم هتافص نأب لوقلا قالطا نم عذتما الف « هريغ

 ام اذه . اهدع نم عانتما الف ؛ تافص هجولاو نينيعلاو نيديلا ثيثت

 ىف سيل ام ماهبإلا نم هنع عانتمالا ىفو . هر.دعاذ « حصالا وهو « هاضترا

 . هومهفاف « هب قطنلا

 لصف

 [ ديحوتلا نعم ف ]
 امو ؟ ديحوتلا اف « هائعمو دحاولا ةقيقح متركذ دق 5 لثاق لاق نإف

 ؟ هب ىنعملا

 هنع هدارفاو « ءىش نم ءىثلصف اهب داري دقف . ةكرتشم ةظفل ديحوتلا : انلق
 داري دقو .(بنم دحاو لكدج.و دق :نيرهوج نيب قرفملا لاقيف « هيلإ همايض: | دعب

 ؛ةينادحولاداقتعا ديحوتلاب داري دقو . ديرفتلاىلع دحاولالعفلاب نا: االاديحوتلاب

 ديحوتلا نع رابخالا اذ نوديري دقو . ةظفللا هذه قالطإب ملكتملا دارم وهو

 « تارابعلل ضرعت هانركذ ام لكو « لثاقلا داقتعا ىلع عالطإلا مدع عم الوق

 ةينادحو ىلع ةلالدلا ةماقإ ع ديحوتلا د باتك نم ضرغلاو , تامدقلل ديهمتو



"٠ 

 ل وإلا بص

 ةلالدلا مقنو ٠ دصقملا ف ضوضخننألا نحنو . هاوس هلإ ال هنأو « هلإلا
 لع اهمارطضاو ) قملا لمأ لوصأ لع ابتماقتسإ حيضوأ و 2 ةينادحولا

 . مويفل اخع بهاذم

 ةيناد>ولا ىلع ةلالدلا ىف لوقلا
 «ةينادحولا تايثإ ىلع ةلالدلا ىف ةديدسم اقرط اوكلس ةمئآلانأ هللا مةفو اوماءا

 . |لوخدملاو اهنم ديدسلا حضونو هللا ءاش نإ ابعيمج ىلع قأتسو

 حضوأ و هللا ءاش نإ هررحن نحنو٠ عاملا ليد همدقتب ممرلا ىرج ىذلاو

 لوصأ لع هبارطضاو : قحلا لهأ لوصأ ىلع هتماقتسا ررقنو « هل وصأ ةلدآلاب
 : نيبح « نيمدق نيهلإ انتيثأ وا : لوقن نأ وهف ريرحتلا هجو امأف . مهيفلاخم
 كلذ ىف هنوكس ىناثلا دارأو « نيعم تقو فرهوج ةكرحارمهدحأ دارأو ؛ نيرداق
 لوصحردقي نأ امإ : واخي الف « هدارم ذرفنت ىلإ امهنم دحاو لك دصقو « تف ولا
 ردقنإف.رخألاءافتناوامهدحأل وصحر دقي نأامإ وءامه قافتن اردقي نأ امن[ وءنيدارملا
 ردق نإو .نيدضلا تامجأ زيو# هريدقت نم مزأو ,الاحم كلذ ناك ؛نيدار ال وصح
 نوكسلاو ةكرحلا لباقلا رهوجلا ورع ةلاحتسال الاحع كلذ ناك « نيدارملا ءافتنا
 ؛نيدارملا عانتماردقول هنأ لع . كلذ ةلاحتسا باتكلا ردص ىف انررق دقو « امهنع
 ردّدق نإو . ةيهلإلا نم امهجورخو نيميدقلا نم دحاو لك صقتن ىلع كلذ لدل
 ذفني مل ىذلاو ؛ بلاغلا هدارم ذفن ىذلا « قاثلا نود اريهدحأ دارمل ذوفن
 صقنلاب توعنملا عونمملاو «نيبملا فيعضلا عونمملا وه ؛هذيفنت هدصق عم هذأرم
 ابنم ضرغلا نكلو ٠ ةلالدلا «0 [ ريرحت ]| ليبس اذبف 2 ةرلإلا ةفص بجوتسي ال
 هللا ءاش نإ نحو « اهريرقتو لوصأ ميدقتب الإ ريرقتلاو طيسبلا ىلع حبضتي ال
 . هلا ءاش نإ الصأ ©0الصأ ةلالدلا هذه لوصأ ركذن
 ل

 لصأ : لصألا ىف (؟) زيو# : لسألا ف )١(



 ريدسقت نوجيف ( نيديرم « نيرداق « نيمدق انردق انأ اويلعت نأ املوصأ نف

 . ةدارإلا ىف امفالتخا

 علمت و « نيمبدق تين انأ معاي نم ىلع نوركنت مب : لاّقَق بلاطم انيلاط ولو

 بج : لوقنو « نيم دقلا لقدارإ فالتخا ةلاحتسا ىلإ ريصنو ءامهفالتخا روصت

 ؟ ابجاو اح رخآلا هدير ام « اهنم دحاو لك ديرب نأ

 نأ موامعف « هتدادإب اهنم دحاو لك درفنا اذإ ؛ لوقن نأ كلذ نع باوجلاف

 ولو . هريدقت | غوسم هزوك ز”وج « دارم لكل ةملاص (نم دحاو لك ةدارإ

 ؛ىناثلا درفنا ولو .رشاقملا رهوجلا ةكرح ةدارإ هنم تحصل ءايهدحأ دارفنا انردق

 ليبس الام اذهو « نيعملا تقولا ف صوصخلا رهوجلا نوكسل ةدارإ هنم تحصل

 نم حض ىذلاو 2 اهعاتجاردق اذاف 8 هزم دحاو 013 دارفنا رب دقت عم هعقد ىلإ

 هتدارإ ريدقت نري نأ امإ :واذ ال ءًادرفنم ردق وااد] هتدارإ (هنم دحاو لك

 هرب دقت ناج نإو 0 عامجإلا عم كلذ نر ال نأ امإو ) عامتجالا ربدسقت عم

 . دارفنالا ريدقت عم

 « عامجالا ىف ردقي نأ زوجي دارفنالا ىف ردقت ام نأ بلاطملا معز نإف

 رخآلا ةدارإو « ةكرحلا اههدحأ ةدارإ زيوجت نابتساو ؛ لصفلا اذه لس دقف

 . ًادرفنم ردق وأ

 .دارفنالاريدقت دنع زوجبام « عاتجالا ريدقت دنع عنتمب : بلاطملا لاق ولو

 ىف رهوج كيرحن دارأ اذإ اههدحأ نأ :ابمرغأ : هجوأ نم لاح اذه : انلق
 . تقولا اذه ىف نوكسلا ةدارإ ىاثلا ىلع عذتمب متلق دقف 3 صوص# نيعم تقو

 « نيم دقلا دحأ سفنل ققحت هيف لاقينأ امإ : عانتمالا اذه ولخي ال : م)لاقيف
 نيميدقلا دحأ ىلع عدتمي لاقي نأ لطابو . هتافص نم ىرخأ ةفصا وأ « هتدادإل وأ

 اضل ا



 دس اه

 ةدارإ بلغت ال رخآلا ميدسقلا سفن نإف ءرخآلا مدقلا سفنل ةدارإلا نم هجو

 . مالكلاهيفئذلا هجوللةحاص «دارفنالا ريدقت عم «هتدارإ تناك دقو «ىتاثلا ميدقلا

 لاحتساو « اهتاذو ةدارإلا سفنل ءاهنم هجولا كلذ حصو « هل تحلص امنإو

 ميدقلا سفن ببسب ةحصلاو بوجولا ىف اهتفص ةيضقو اهتقيقح ]رع اهجورخ
 سفن ىلإ عجار ءصوصخلا هجولاب ةدارإلا قلعت ةحص نأ حضو امنإو . رخألا

 «سفنلا تافص ءافتنا عم سفنلا توبث ريدقت زوم الو « ةتباث اهسفنو « ةدارإلا

 زاج ؛ ةدارإلا تافص نم ةدحاو ةفص ىف كلذ زاج ولو . قئاقملا بلق | هيف نإف 9

 ميدقلا ةدارإ تافص عيمج بلست نيمبدقلا دحأ سفن : لاقي ىتح ءاهرئاس ىف كلذ

 اممو . ققحم هيضترب ال لهجلا نم غلبم اذهو « ةدارإلا سفن توبث عم ىلاثلا

 ابيف سستعي امنإ « اهب ةمئاقلا ىناعملا نم ةاقلتملا سفنلا ماكحأ نأ كلذ برقي

 اذمهلو . مح هل بجوي ال ؛ هب صتخم ال امو ءفوصوملا سفنب ساصتخالا

 ملعلا كلذ صتخ مل ثوح نم هريغب موقي ملعب املا هنوكب ءىثلا فصتي نأ عذتما

 هيلع ائينب كلذ حضو ذِإف . ىلاعت هللا ءاش نإ تافصلا ف كلذ ررقنس ام ىلع هب

 لاحتساف ؛مايق صاصةخا ىناثلا سفنب صئتخت ال نيمبدقلا دحأ سفن :اناقفءمورت ام

 . صوصخ نيعم دارمل ًاديرم هنوك وهو ؛ ًايوئعم اكح هل بجوت نأ

 « ضعبل امحابضعدي بجوي ال ابسفنأب ةمئاقلا تاوذلا نأ :كلذ ققح ىذلاو

 نمرهوتجل اكح رهوج بجوي نأ لاحتسا اذهو . ضعب ابضعي مق مل ثيح نم

 اذبف « هيف بانطإلا نع ىنغي كلذ حوضوو 3 قاثلاب ًمئاق اههدحأ دجوي ال ثيح

 . هسفنب ةدارإلانم هجو نع رخآلا عنمب نيمردقلا دحأ نإ : مصخلا لاق ول

 ةدارإنِإف .قبس امف مالكلاك كلذ ىف مالكلا ناكل , هتدادإب هعنمب هنإ : لاقولو

 « اهب مقت مل ىلا تاذلا ىف رثؤي نأ ليحتسي ًاصاصةخ] هب ةمئاق ©2[ نيميدقلا ] دحأ

 تساي نأ ل يحتسإ كلذكف « هريغب موقت ةدارإل دبارم ديرب نأ ليحتس ا

 مدقلا .٠ ةبوتكم قلد



 انيعدا ام ةحص نأ نم هانمدقام ًاضيأ كاذ لطبيو . هريغب موقت ةدادإل كح تاذل

 ةدارإل هسفن ةفص نع ءىقلا جورخ ليحتسيو « ةدارإلا سقن ىلإ عجار ؛هتحص

 . مايق قلعت هريغب قلعتت

 ؛ نيلحمب اهمايق عم نيتدادإ ىكح ضقانت زاج ول هنأ :كلذ حضوي ىذلاو

 ضقا_ت عنتما , نيلحلا ددعتل داضتلا عنتما اذإف . نيلحلا ىلع امههداضت ناجل

 . ١ كلذ لثمب نيكحلا

 ' ماكحأ ىف ررقنس م ثودحلا ىف رثؤت امن ةدارإلا نا :هانلق ام ررقي ىذلاو
 ىف نيتدارإلا ىدحإ ريثأت كلذ عم مقتسي "أف . لجو رع هللا ءاش نإ « ةدارإلا

 عابتجالا نأب لوقلا عطق كلذب نابتساف ؟ امرمدق عم ىرخألا ةدارإلا ةرضق

 . ةدارإلا ريغب ةيضق ىف راؤيال

 00 ا دحأ ] تافص نم ىرخأ ةفصل هومتلق ام عذتما امنإ : مصخلا لق نإو

 . افرح افرح هانلق م هياع درلا نك « رخآلا نود نيمدقلا

 ردقو الإ الاؤس ديحوتلا ىف نوفئارلا هّجو ام : قحسا وبأ ذاتسالا لاق

 نأ :لاؤسلا اذه ىف كلذ ردرقت هجبوو . احوضو قللا لهأ جاجح دادزال هميلست

 ةيضق عانتمإ مصخلا ىعد] اذإف . نيلعفلا ىف عئامت نيمدقلا تابثإ ىف هرذاحن ىذلا
 نإف « هيخبن ام مظعأ اذهف . تمنتما امل« عاتجالا الو « ةدارإلا اياضق نم
 . لامفألا ليبق نم عملا نم مظعأ ؛ ةميدقلا ةفصلا ةيضق نم 29 | عنملا ]

 اسامت اذإ نيرهوجلا نأ كلذو « مكيلع لطبيب هومتم-ة ىذلا اذه :لئاق لاق نإف

 امنإ رهوجلا نأ لإ [ ريصم عم «عاتجالا دئع ساقلا م اهنم دحاو لكأ تيئيف

 ريدقت زوال كلذ عمو 2 ناثلاب ةساملا مارق ال هباةساملا مايقل هاساعب م سامي

 عينلا :لساالا ف (؟) ىدحإ : لصألا ف )١(

 فرو
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 دس الها

 تيثيال هنأ عم ؛دا رفنالا يد عاتجالاىةذلاخع حضو دةفءدرفلار هوجلاب ةساملا مايق

 . صاصتخالا ىلع رهوجلا تاذب ىنعملا مايقل الإ عامتجالا دنع كلا

 لقعلا ةبيدبب ملعن انأ : امهدحأ : نيبجو نم دودرم هوركذ ىذلا اذهو

 دقف ايش سام ام نأ ًارارطضا للعتو . نيفرطلا دحأ نم ةساملا توبث ةلاحتسا

 نم سيل هنإف « نيتدارإلاب نافصتملا ناديرملا كلذك سيلو « ءىثلا كلذ همام

 نيب لصفلا حضو دقف . ءىثلا كلذ ىتاثلا ديرب نأ ءىثلا امثدحأ ةدارإ ةرورض

 قاعتملا ءىثلا نأ وهو ىنعمل كلذ امتإو . رظالا قيقحت ىف ضوخن نأ لبق نيتلأسملا
 قلعتم امنإف « ادام نيديرملا دحأ دارأ / ©) اذإو . هقلعتمب طيتري امتإ هريخب
 . نيسامملاب قلعتي ساقلاو « قاثلا ديرملا ال هدارم هتدادإ

 لمأ نأ كلذو . تعنب متثيشت امن]و ًايونعم ًارمأ انومزلت مل : لوقت مث

 هصصخم نوك امبنه دحاو لكب ماق دف ؛ نارهوجلا سامت اذإ : اولاق قيقحتلا
 ىف قاتلارقتساونيرهوجلا دحأ مدءولف «ىناثلاَنوكنم ك-/اهنم دحاول سيلو هزيحب

 مدع دعي هيلع أرط ىذلا نوكلاف « لاح ىلع الاح ناوكألا هيلع تعباتتو « هزيح

 هب ماق ام « دارفنالا دنع هب ماق دّقف ؛ ساعلا دنع هب ماق ىذلا نوكلا لثم « ةساملا

 ىلإ هومزاأ ام عوجر كلذب حضوف . ةسام ىمسي ال هنأ ديب « عامتجالا دنع
 اننعاطم انركذ دنعاهركذنس « ةلزتعملا عمابيفرجاشت: اياقب لصفلا ىفو . تايمسقلا

 . لوصألا دحأ اذبف . مهنعاطمو مييلع

 ضرف دنع مقتسي امنإ « عئاقلا نم هيغين ام نأ اوبلعي نأ : ىناثلا لصآلاو

 « لحنا داحتإ عم ىناثلا امهدحأ عنم ريوصت انضرغ اذإ « دحاولا لحما ىف مالكلا

 « ةدورض هنالطب مولعملا داضتلل نيدارملا ذوفن دحاولا لحما ىف لطب اذإ هنإف

 كلذ دعب قبب مل « نيدضلا نع لحما واخ ةلاحتساب لعلل ندارملا ءافتنا لاحتساو

 «ةلاحتسا نيغنم نادارملا ذفنل «نيلح ىف مالكلا انضرفولو .ىناثلا امهدحأ عدم الإ
 . الصأ عنام ىلإ كلذدؤي مو

 ةرركم « اذإ » : لصألا ف )١(



 الس بول ع

 ؛ ءاصأ بجوم ىلع لطاب هنأ ريغ « حيحص هومتلق ىذلا اذه : لئاق لاق نإف

 يفند ٠ هتردق لح ىف لعفب الإ ثدحملا رداقلا ةردق قاعتت ال : تلق مب:أ كلذو

 « قاثلا اهدحأ عامي دقو ٠ ناعنامب "دق نيثدحلا نيرداقلا نأ معن نحنو . دلوتلا

 « ةبجلاكاتىفكرحتلانم هبحاصل اعنم اهيفهفوةو نوكيفء ةصوصخم ةبج ىف فقينأب

 . دحاو لح ىف اي نيرودقم نيلعف ىلع ناعمتحي ال اهنأ عم ءعفاقلا روصت دقف

 عناقلا روصتي ال | : انتمأ لاق كلذاو . دحاولا لحنا ىف الإ عئامت ال : انلق
 لئاسلاءاعدا ىذلا نأ مضو دقف « ىناثلا عدم امهدحأ نمروصتي الو «نيثدحما نيب
 هبحاص هعنمو « ةبجلا ف فقاولا فوقو نم هب لثمت ىذلا امأو . اندنع عونم

 ىذلل ةردق الو « رودقملا نراقت اندنع ةردقلا نإف , طقاسف ابيف ةكرحلا نم

 ةكرحلا قلل « ةردقلا هل هللا قلخ ولو . ةكرلا ىلع ةبجلا كلت ىف كرحتي ال

 . دلوتلاب ثيشلل هؤاصقتساو « لاّوسلا عافدتا حضوف ؛ ابعم

 عنامتلا ريدقت نمدانمر ام نأ لعب نأ ؛ ةلالدلا لوصأ نم كلاثلا لصألا
 ققحتي الو « نيديرملاب نيتمئاسقلا نيتدارإلا ضقانت ريوصت ىلع هزيوجن فقرشي

 « مسج كيرحت نيميدقلا دحأ نم انروص ول انأ هنايبو . كلذ نرد عئاقلا ريدقت

 نرإف . ًاعونم ناك امل « ةكيرحت تقو ىف هنيكست ىلإ دصقلا ىناثلا نم روصتت لو
 وأ ءههركي ملو هدري ملو « هدارأ ايف هقفاو ىناثلاو ؛كيرحتلا دادأ اذإ اههدحأ
 ديرب نم عونمملا امن و .ًاعونم ىمسي الفءامدض الو ةكرحلا لواحي ملو «هنع لهذ

 حضاو اذهو « هدوصقم نيبو هنيب لاحيو هدارم نع دصيف « هدصقي وو ءىثلا

 ققحتي مل ثيح نم , عونمم دامجاو تيملا ةيمست دعبي كلذ لجالو ءهب ءافخال

 . عونمملا ةبتج ىف حضاو اذهو « در مث ءىثلاب "مه دصو دصق هنم

 , هتدارإ ىلع عونمملا ةفص فقرتت 6 : مع هللا ىضر ةمئالا لاق دقو

 2 عونمو عنامب قلعتي عنملا ذإ « هتدارإ لع عفاملا ةفص فقوتت كلذكف

 ف .©
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 ىف ىضاقلا لوق اذهو . ىناثلا©)ءاضتقا « ةدارإ هيفرط دحأ ىضتقا اذإف

 ١ . «هيادطاو

 الو هدام عانتما عم هتدارإ ض ىلإ رقتفت امنإ عوذنمملا ةفص : تاق ول ش

 « هلاقام حيحصلاو . دعتم ريغ تنكل « عنبلا ًاديرم حاملا لءاف نوك ىلإ رقتفت

 ةينج ىف ظفل قالطاب ثبشتلا لصألا اذبب ضرغلا سيلو .لمأتلا دنع حضاو وهو

 . عوتمملا | بناجل ضرعتلا «عوبتملا ضرغلاو « دوصقملا ىنعملا امثإو « عناملا

 نابتسا امل هتدارإ الولو ء دصيف دصقي وأ « ريُّسِف ديرب نأب نيتي امن هفعض نإف

 .٠ اودشرت هومهفاذ « هفعض

 هريدقتو عئاّقلا نم ضرغلا نأ اويلعت نأ : ةلالدلا لصأ نم عبارلا لصألا

 هجو ىلع اقيقحت « ةدارإلا 3 ًاصيخع نيميدقلا نم دحاو لاح تبيثت ىلع فقرتن

 حاضي] و.عناقلا لصف هل مقثسي ملءكاذ هيلععذتما نمو . هياع صاصتخالا حصا

 هتاذب ةمئاق ةمدق ةداراب اد, امهنم دحاو لك انردقل «نيميدق انردق ول انأ كلذ

 ةحص ىلع بترتسو ؛ةدادإلا ىف امهفالتخا كلذأ حصق « ساصتخالا ىلع
 . عناقلا فالتخالا

 موبهأ ذم نم بهذم ىلع بتلسي الو « ةدارإلا ىف ابيهاذم تقرتفا ةلزتعملاو

 .ةثداح ةدارإب ديم ىلاعت هللا نأ ل ىلإ اوراص مهنم نيرثكألا نأ كلذو . هانمر ام

 1 ةدارإ تيثن انأ اومعز « برلا تاذب ثداوملا ماسيق ليحتسي : مه ليق امل مث

 ديرملك ىلإ ةدارإلا كات مى اوفرصي نأ كلذ دعب اومزلأ مث , لح ىنال ةداح

 :اولاقوءالاصفنا كلذ نم اولواحف « تاوذلا نم ءىشب ال ساصتخ ال ثيح نم
 , كلذ ضقنف « ةبج ريغ ىف هسفنب ماق دوجومب لح ريغ ىف ىتلا ةدارإلا مح صتخم

 هب فت لح ىف ال ىلاعت هللا هقل* ىنعم رهاوجلا ءانف نأ أويعزمبنإف . ءانفلاب مهي

 1 اذهو « ةبج ريغ ىف دوجومب « ءانفلا ىطتقم صتخم :اولوقي نأ اومرلأف . مارجلا

 . , ءاقبلاو ءانفلا » باتك ىف كلذ ىف لوقلا طسبنسو «ميدقلا مدعري وجت لإ مرحي

 اهاضتتا : حسألا )١(
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 دحاأول ةبج ال نيمبدق رذق ول :لوقنو عناّقلا نم انضرغ ىلإ دوعن أنأ ىلع

 ثيح نم اهب نيديرم ًاعيمج انوكي نأ ىغبنيف ١ لح ىفال ةدادإلاو امبنم
 سصتخ : اولاقو الاصفنا كلذ نع اومار نإف . امهنم دحاوب امل صاصتخا ال

 ةدارإلا 8 فس! ول ديرملا نإف . الطاب كلذ ناك « اهلعاذ ةدارإلاب فاصتالاب
 . لحم ىف|اهعدبب ىف ٍةلاةدارإلاب ادرى برلا نوكي نأ بجول ءاهل هلعفل

 ,ةلزيعملا لوصأ لع لمفلا تافصلإ عجرأمل الكم هنوكنأ : كلذ حضوإ ىذلاو

 . نييرصبلا بهذم اذهف «هب ماكتم وهو الإ امالك هللا لعفي ال : اهدرط لع اولاق

 « ةلمج ةدارإلا اوركنأف « مهتاوخإ ىلعا وبرأ دسقف ةلدتعملا نم ©00نويدادغبلا امأ
 لامفأ ىف تركذ اذإو « هلعف نيع ىهف هللا لعف ىف ةدارالا تركذ اذإ : اولاقو
 .درلاو دصقلا ىلع ةتبثملا عناقلا ةلالد ىف ءالؤمل عمطم الف « اهب هللا صأ ىبف دابعلا

 ىلإ مهمعز ىلع اواصوت امنإو « عناقلا ةلالدب نييدادغبلا نم دحأ لدتسا امو
 . لجو رع هللا ءاش نإ اهضقننو اهركذئسو « اهوركذ قرطب ديحوتلا

 ةردق امهنم دحاول تبثن الف نيميدق انردق اذإ انأ اوملعت نأ : سماخلا لصآلا

 بجوت امهنم دحاولك ةدارإ نأ ىلإ ريصنال كلذكو « ةلاحم ال اهرودقم بجوت
 انرصو « ةقيرطلا هذه انكلس ول انأ كلذو . دارملاب اهقلعت بسح ىلع دارملا دوجو
 . كلذ عم عناقلا ةلالد درطلسن الف « هدوجو ب امهثم دحاو لكر ودقم نأ لإ
 « قالا رودقم هنيكستو ؛ انههدحال رودقم مسجلا كير م : انلق اذإ انأ كلذو

 امهيدارم ذوفن بوجوب انلق واف « نيكسنلا ديرب قاثلاو كيرحتلا ديرب انههدحأو
 , هيف كشال ليحتسم وهو ؛ نيدضلا عاتجال ايو لب ؛ ًاميامم كلذ ناك امل

 ًايشتو «٠ عئاقلا ليلد نعانم ًاديح كلذ ناك « كإسسملا اذه انكلس ول نكلو
 ىه اهنأ نم عناتلا ةلالد ىف نيملكتملا شقانت م ع امتإو ٠ ةلالدلا ىف ىرخأ ةقيرطب

 )١( نييدادغبلا: لسألاف .
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 انكسمتو نيمدق امردق اذإ انأ هاتلئاع جرخف . هللا باتك ىف اهيلعر ىصنملا ةلالدلا
 سيلو « اهدارم بجوت ال ميدق لكل ةدارإ لك نأب عطقلا انمزا ؛ عناتللا ةقيرطب

 اندارم امو « املولعم ةلعلا باجي ؛ باحيإلا نم مالكلا لاخ ىف هقلطن امب ىنعملا

 . ةلاع ال دارملا دوجو تويث كلذب

 هلإلا نأ ىلإ مريصمو « كلصأ ىلع هومتركذ ام مقتسي|فيك : لئاق لاق نإف
 ىلع هتادارم دوجو بحي هنأ متعزو ؟ ديرن اك نوكب الإ ءىث نوك ديربال

 نءضتت ال ةدارالا نأ ىلإ ريصملا كلذ عم مقتسي فيكف « هتدارإ ةيضق

 ؟ دارا دوجو

 بج امنإ :لوقن انأ كلذو « بهذبلا هنم فيرحتو لئاسلا نم ةلز هذه : انلق
 لك ةدارإ ذوفن بحي مل « نيميدق انردق واف . هداحيإ بوجوأ هلإلا ةدارإ ذوفن

 « ةدارإلابجوم نع ىفاثلا روصقو « امهدحأ ةدارإ ذوفن مزاي لب « امهنم دحاو

 نيمدقلا داقتعإ عم روصتي الو « ةلاح ال نيميدقلا دحأ روصق ىلع لدي هيبذتلاف
 . امهيدارم ذوفن داقتعإ

 ' هرودقم نع ًاعونم نوكي نأ زوجي ال رداقلا نأ ىلصأ نم : لئاق لاق نإف

 ءاهرودقم بجوتال امهنم دحاو ةردق نأ اوتبثت نأ لصألا اذهىف كضرغىصقأو

 مزليو . هرودقم نع نيرداقلا دحأ عدم روصت هيلع متيفب « كلذ مل تبث اذإ ىتح

 نوك مكةلاحإ ناب دقو . هفعضو عونمملا صقن توبث معز ىلع سس تأذ نم

 . ًاعونم رداقلا

 ءان؛ هرودقم نع عوف رضداقش دعم اندنع حتمي : لوقن نأ كلذ نع باوجلاف

 ًارداق انتبث ىف « ةردقلل ةثداحلا ةردقلاب رودقملا ةنراقم بوجو ىف اثلصأ لع

 . اهرودقم ىلع ةثداحلا ةردقلا مدسقت زيرو انمزا ؛ هرودقم عانتما ىلع ًادهاش

 هنع عنمي الو « ةرات هرودقم نع عنمي نأ عذتمي مل 3 ًارداق 3 ًايدق انردق ولو

 ىلع ةردقلا مدقت بحب لب ' هتردق ميدقلا رودقم ةنراقم بحي ال ذإ 5 ىرخأ



 - ضل

 ءاشقب علمت لو ؛ ضارعألا ءاقبب نيلئاقلا نم انك ول : ىضاقلا لاق ّيح رودقلا

 نوكي نأ عام الو « رودقملا لع ةردقلا مدقت كلذ لع زوجيف , ةيداحلا ةردقلا

 . كلذ اومهفاف « هنم ًاعونمم « مايقلا ىلع ًارداق نيدعاقلا ةئيه لع دو. لا

 دوجو لدإ ؛قفحت ول عئملانم نيمدقلا نيب هانردق ىذلا نأ : سداسلا لصألا

 لدا | هعوقو زاج [دأ] نكسلو « هانلق ام عي مل ولو « عونمملا فعض ىلع عاملا

 . ونمت ردقت نم فعض نم هعوقو سفن هيلع لدي ام لم ىلع هعوقو زاوج

 كماق ىلا تاذلا ثدح ىلع لد امل ثداولا ماسيق نأ: كلذ حضوي ىذلاو

 . ققحن ول مايقلا سفن هيلع لدي ام ىلع مايققلا زوجت لديف ؛ اهب ثداوحلا

 مزايام ثدحلا ةلالد نم همزاي برلا تاذب تماق ثداوحلا نأ ىلإ رئاصلاو

 ليحتسي ام ةلمج ىفلوقلا كلذكو « هب ابمايق زوحيو « هب مقت مل اهن] لوقي ىذأا
 « ايهاس  الهاج « ًازجاع هنوك لاحتتسا امل هنإف . اقيقحتك اهزبوجتف ؛ هلإلا ىلع

 .اقيقحتو ًاتوبث اهم هفصي مل نإو « هيلع اهزوجك تافصلا هذهب هلإلا فصاو لزتتيف

 نعآدودصم ًاعونم نوكي نأ ليحتسي اي هلإلا نأ كلذ ىف قا فشكي ىذلاو

 ؛منملا ىلع ةردق انتبئأولو . هيف ©0أزئاج كلذ نوكي نأ ليحتسي « ًاقيقحت هدارم
 اذه ديبمت ىف انضرغو « زئاحي الإ ةردقلا قاعتت ال ذإ ًارودقم عاملا نوك مزل

 هنأ معزي نم ىلع نوركنت مب : اولاقمهنأ كلذو . نينئازلا لاؤسم عفد لصألا
 ىدؤيف «فالتخا امهنبي ققحتسالو تادأرملا ةلمجىف ناقفتي امينكل و نيميدق تبي

 ؟ هومتلحأ ام ىلإ فالتخالا

 بجاو امهقافتا نم هومتيعدا ىذلا اذه : لوقن نأ كلذ نع باوجلا ليسو

 ش ؟ زئاج وه مأ « هفالخ ريدقت زوج ال ىح

 , رتاج " لمألا ف(١)
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 انحضوأ دقف « امهفالتخا ريدقت زوحي الو٠ بجاو امهقافتا نأ اومعز نإف

 . لوصآلا نم لصأ لوأ ىف كلذ نالطب

 ءالؤهلع مالكلا لييسف 3 ًازاوج حبش لب 6 به ال امهقافتا نأ اومعز نإو

 . عاملا قيقحتك فعضلا ىلع ةلالدلا ىف عدملا زيوت نأ نم نآلا هانركذ ام

 عامر دقتإ دابشتالا نع نغتسم ؛ هسفنب لةتسم هانركذ ىذلاو : ىضاقلا لاق

 شطاب ىلإ انرلظ: اذإ : لاقف « اداهشتسا كلذ ىف انتمثأ ضءب ركذ دقو . دهاشاا ىف

 ىلإ انعجرو « نيم ريغ فيعض « نيبم فيحنى لإ انرظنو « ى وق ةكرم ىذ « "ىو

 دس الا ناكأ ؛ ناك ول هانردق ىذلا نأ اتبلعو | اع زانت امهنيب انردقو « لوقعلا ى9

 . هنود ملعت لب « عوقولا ىلع كلذ ةفرعم فقوتت ال مث . ابواغم فيعضلاو « ًابلاغ

 «ثيالا ةوقو بنرآلا فعض|عء 5 ًافيعض ًاينرأ رواتني ًاروصهأثيل دهاشإ نم نإف

 . اههرراشت قفتي ' نإو

 . نومامي مهتإف « قحلا لمأ لودصأ ىلع رظن كلذب داب ثتسالا ىف : ىغاقلا لآق

 تاماكتو « هتارم تماتت نإو ثدحم لعفي نأ نوايحو « هب لوقلاو « دلوتلا

 نم لب ؛ الصأ نيثدحم نيب عئامت روصتي الف « هتردق لح ريغ ىف العف « هنتدنم*

 ٠ « دلوتلاب نيلئاقلا ةلثمآلا هذبم دهشتسي امنإو . اهرودقم هتردق عم دجو هللا هردقأ

 . هب اوصتخا ايف مبمهاسن نأ ىغبني الف

 ىلإ رظان قيس ول : لوقن نأ هيف هجولاف « هرارق دابشتسالا ريرقت تدرأ نإو

 حضاو اذهو « هانلق 3 داقتعالا اذه ريلقت عم ملعنف 2 ًاطلاغ دلوتلا ةحص داقتعا

 . هلمأت نم

 منأ : اههد>أ : نيلصأب ميلع لطبيب هرمتركذ ىذلا اذه لب : لئاق لاق نإف

 ابتل الدهج.و نالطب اهروبظىضتقال .نداحلاىوعد نفو ىلعةزجعملا تربظ ول. ملق

 يلع ةردقلاب فوصوم ىلاعتو هناحبس ىرابلا نأ متتعز مث . قداصلا قدص لع



 م

 زاوج : اولوقت نأ هو.ثمدق ام درط ىلع مرلف « نيباذكلا ىديأ لع ٌةزجمملا دابظ]

 ةرجعملا ةلالد هجو نالطب ىلع لدب « ني اذكلا ىديأ ىلع ةرجعملا رابظإ ىلع ةردقلا

 عوقو زاوج ليدأت نم هومتدبم ام ىلع « ًايرج عوقولا سفنك نيقداصلا قدص ىلع

 . هعوقو ةلزاع ءىثلا

 اذإف . عقب ال ناك نإو « ىلاعت هلل رودقم هنإف « مولعملا فالخ ىناثلا لصألاو
 ىلع ردات ىلاعت هلا نإ مئلق دسقف « انتقو ىف رطفنت ال تاومسلا نأ ىلاعت هللا لع
 ىلع لدل , مواءملا فالخ عقو ول مث . كلذ فالخ ملع نإو ؛ اهريطفتو ابعيدصت

 سفيك كلذ ىلع لدي ال ًارود-قم هنوكو « هعوقو زاوجل البج علا بالقتا

 .عوقولا

 ىمقتسذسو « ابعقا ومو اهقئاقح عبت لوطيف ةزجعملا امأ ؛ لوقن نأ | باوجلا

 لاؤسلا نع لاصفانالا هب عقي ام ركذن انأ ريغ . هللا ءاش نإ ابعضوم ىف ابيف لوقلا

 زيجعتو « قوما ءايحإو « رحبلا قافو « اصعلا بلق ءايبنالا تايآ نم : لوقتف
 عيمج ىلع ةردقلاب فوصوم ىلاعت برلاو « هلكشو هلثم مالك ةضزاعم نع قئالخلا

 باق نوك ركدتسل الف « هلإلا تارودقم ليبق نم سانجألا هذهو . ًاموع كلذ

 ىعدملا كلذ نكي مل ؛ ىعدم ىوعد كلذ قفاو و نكلو « ًارودقتم امعلا

 . ًاقداص الإ

 :٠ له 0 بذاكلا ىوعد قفو ىلع ةرجعملا روبظ : لاقو لئاسلا ل نإف

 ؟ ليحتسي
 اصعلا بلقو « هيف ةلاحتسا ال « هلايح ىلع بذكلا قاتف « ليختسم كلذ : انلث

 «هلإلا رودقم رهوجلا ف داوسلا قلخ : لوقناك اذهو ء هيف ةلاحتسا الء هدارفنا ىلع
 . ًارودقم امبنم دحاو لك ناك نإو « لاح امبتيب عمجاو هددض قاخ ك]ذكو

 عوقو زاوج انتبمأ دقو. هعوقو زوجا ؛ةرجعملالاطب] ىلع لديام نأكلذب نابتساف

 لصفنن كلذ نم بيرقبو . لاؤسلا نع انلاصفنا نابتساف « نيميدقلا نيب عناقلا

 فم



 فوز

 مس ا م

 سذج نم هنأ . ًارودقممواعملا فالخنإ : انلوقب ىثمملا ؛ لوقتفمواعملا فالخ ىلع
 رودققم وهف « هسلجو هتاذ ىلإ عجري فصول هثودح عئتمب سلو « هيلع ردقب أم
 ًاظفل كلذ ريدقت ىف دعب الو . هعوقوب املاع هللا ناكل عقو ولو « ىنعملا اذه ىلع

 عم مدر ريدقت نع ريخأف . © هنع اومت امل اوداعل اودر ولو ه : ىلاعت لاق
 ماكحأ قئاقد نم اهنإف « ةلملا هذه ىف لوقلا طسبل ىنعملاو . نوددب ال مهنأب هملع
 : لوقن نأ لاصفنالا ىف هيغبن ىذلا نكلو . ردقلا

 « تالاحلا نم اندنع اذبف «هب ملاع ريغ ىلاعت هللاو ؛ ءىث عوقو ليحتسي
 ىلعلدي ملء عقو وأ عنملا نإ : : كاذ درط ىلع اولوقف « هب ًالاع هللا ناكل عقو ولو
 نإو . ةلاحع ال اهب ملاع ىلاعت هللاف | تارودقملا نم عقي أم نإ : انلق م« ؛ فعضلا
 زوجي ال : لوقن نأ كلذ دوقف « « مولعم ريغ عقي نأ زوجي ال « مواعم ريغ رق
 « حدقلا ىف هاراصق وناكمإلا ىصقأ اذهو « لاؤس هانلق املع مو. عملا مهي نأ
 الإ عش الو رودقم مواعملا فالخ ؛ اولوقت نأ مل زاج نإ ] : اولاق مهنأ كلذو
 نيمدقلا فالتخا : لوقت نأ انل زاج « الايع نأكل مولعم ريغ ردق ولو « مولعم

 نم اذهو ؛ ًافالتخا نكي ملو « ًاقافتا ناك عقو ولو « عقب ال هنكلو « زئاج « 2, نكم
 : لوقن نأ هلييسو . هنع باوجلا موفب اونتعاف « مب لئسأ أ

 ةءطاقلا ةلداآلا اندنع تماق دقو ء دحاو « عرتم « رداق ىف مالكلا انضرف 1
 فالخ عقب : انلق وف « امم ًالاع نوكي نأ بحي هلاعفأ نم عقي ام لك نأ ىلع
 : هل مولعم ريغ وهو ؛ هعر تحلل ًامواعم هوك لعدعوقو لدل « هل مولعم ريغ همواعم
 « دحاولارداقلا مولعمريغ ًامواعمنركيي نأ مزايو ٠ ناتضقانتم ناتفص هيف عمتجتف

 تاذ تاذلاو هعرتمم مواعم ريغ ءىث عوقو كلذل اناسأف « ضقانتلا ةياغ اذهو
 . ةدحاو

 ه:5م )١(



 ل جو

 « ىناثلا ةدارإ نم مح امهدحال بحي الف « نيميدق ىف مالكلا انضرف اذإو
 ناتاذ امهئيو « ىناثلا ةدارإ نم م ايهدحأل بمي الف « ناتمدق ناتاذ امهئإف

 دارم عش نأ ليحتسي الف ؛ نيتاذ نيب ضقانتلا تبش الو « نيتدارإب ناديرم

 « هنيعب هل ًاهوركم امهدحأ دارم عقي نأ ليحتسي لب ؛ رخآلا ًاهوركم اهدحأ
 نيمدسقلا ىف مهل مقتسي الف . هل مولعم ريغ هل ًامولعم ءىثلا عقي نأ ليحتسي اك
 فالتخا اوعئمو اوداع نإف . ضقانتلا نم دحاولا ميدقلا ى هانلق ام نيردقملا

 قبس ام ىلع لوألا لصألا ىلإ مالكلا اناقن « ًابوجو امهتدارإ قيضق ىف نيمدقلا

 . حضوو

 لاعفألا ىلإ عجرب عناقلا نأ لعن نأ : عناقلا ةلالد لصأ نم عباسلا لصآلا
 اههدحأ | انردق اذإ انأ كلذ حاضيإو . امهتافصو نيمدقلا قاذ نود ةداضتملا

 ةفصب وأ «ىناثلا تاذب ًاعونمم نوكي نأ امإ : لخم ملء هديري ام ضعب نع ًاعونم
 تاذف رثؤت ال نيمدقلا دحأ تاذ نإف . ىناثلاتاذب ًاعونم نوكي نأل طابو . هتاذ
 نيتاذلا ىدحإ صتخت ال ذإ « زاوج الو بوجو ىف هتفص ريغت الو « ىناثلا

 هسفنل ًاعنم هتاذ تناكل « هلدف نم رخآلا ًاعنم اههدحأ تاذ تناك ولو « ىرخألاب
 . سفنلا تافصو « مدقلا ىف 20ناتيوتسم نيتاذلا نإف « هسفن لعفنم

 ىلع ىناثلا قفاو ول امهدحأنأ لقعلا ةرورضب ملعن انأ : كلذ حضوي ىذلاو
 « اهب عنملا عقو ولف . نيتلاحلا ف تاذتاذلاو « هدارمذفنل  هنم هعنمي ملو « هدارم
 لوقلا ريدقت عم  ًادهاش كلذ ققحي ىذلاو . ةفلاخملاو ةقفاوملا عنم عقول
 نأدقتعاو «فيعضفي و ىوقدنآ ىلإ رظن نم نأ ًاداقتعا هيلإ قيسلاو «دلوتلاب
 تاذد رج عاملا عقب الف « « ابطيرو ابطغض ول هدب كي رحت نم فيعضلا عامي ىوقلا

 لدعو ٠ ميدقلاتاذ ىلإ مجري ال عملا نأ حضوف ٠ عنو عذملا دصقب يح ىوقلا

 ةدارإ نإف . ًاعنم لعب ملام نيمدقلا دحأ ةدادإ ىلإ عجري ال عذملا نأ لعن كلذ

 نيتيوتسم : لصألا ىف 220(
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 , كح هتاذل هتاذس جوال م , كح ىناثلا بجوز ال , هتاذب ةصتخخ ةفص اريهددسأ

 عام م ىلا نم هعامو فيعضلا طغض دارأ ول ديألا نأ كلذ حطو ىذلاو

 ذئيح ًاعنم كلذ ناك ًاطغض لعف نإ لب « ىوقلا ةدارإ سفنب ىثملا فيعضلا ىلع
 نيتاذلاب ققحتي ال عذملا نأ نابتساف . هداقتعا ىلإ قبسلاو دلوتلاب لوقلا ىلع
 ىف ةكرح نيميدقلا دحأ لعف اذإف . لعفلاب مذملا ققحتي امنإو « امهتافصب الو
 عناملا عجريف ,ةكرملاعقو ف نوكسلالعف نه رخآلا ًاعنم كرحلا تناك 3 رصهوج

 ,هفشكيو كلذحضوي, اممو . ناضتانتملا ناددلا مه ناعناتملا نالعفلاو ) لمعفلا لإ

 مدعلا لإ عفاملا ُْى لوقلا عجرل ؛ « لعف ريغ نم نيياذلا 6010 نيب امنا انققح و انأ

 2 ”مدلا مدعلا ةعئام ققحتت الو « لمف امهنم دحاو نم دجوي م ذإ « شضخلا

 رصحن اف . هل رثأ الو هل ءاضتقا ال ض# ىنن مدعلا ذإ | دوجولا مدعلا ةعنام الو
 . دوجوملا لحعفلا ف عملا

 دوجو انلوصأ ىلع روصتب ال هنأ اهدعب لعاف . الع ةمدقملا هذبب تطحأ اذإف
 اره نيعنملا نأ انحضوأ انإف « نيعناّتم انوكي ىتح نيءدقلا نم دحاو لك نم عذملا
 نم روصتي لب ؛ نيعدقلا عنامت روصتيف نيدضا| دوجو روصتي الو « نادضلا

 لاحف . رخآلا عم امهم دحاو لك نم روصتن نأ امأف ٠ رخآلا عنم امهدحأ
 دحاولك دارم ذفن اذإعناقلا لطبل « اعمتجا ول مث. نيدضلا عاتجا هنم مزاي ذإ
 لاطيإ عم نيدضلا ع امتجا نيو جة |كاإ الإ نيميدقلا توبثب لئاقلا دنتسي 0 2 امهم

 عنمان زوج ولكلذك س دلو 2 أمهعت امم لاطب [امهعئامت مير ىف 0 نييناجلا نمعناقلا

 . ىناثلا اههدحأ

 قرقملا عئاقلا نأ تمعزو « لصفلا اذه ىف اهتانعأ ةلزتعملا انيلإ تدم ولو
 اذاؤ ) ةوقلاو ةرملا ف ناي ر دسم نيثداح نيب مدمج ىف كلذ اوضرفو «اندتع روسي

 لك لعف دق ذإ ءامهنم دحاو ةبج ىف بذجني ملو « ”رجني ملو مسجلا فقو « هايذاحجت

 ةرركم )١(



 تل يا يل دس

 مسجلا بذجني ل ناداتعالا لثامتابلؤ ؛ رخآلا هلق ام ىزاوي ًاداتعا امهنم دحاو

 . امبنم دحاو لك رودقم ىهانت ىلع لدو

 عفئامت ريوصت ىف سيل مث ء كلذ لثم امنيب انروصل نيمبدق انردق ولو : اولاق

 ٠ أههنم دحاو لك رودقم ىهانت لع ةلالدلا لاطبإ 3 نيداتعالاب نيمدقلا

 . مل مقتسي ملو « عناملا انل ماقتسا دف : اولاق

 متنأو داوتلاب لوةلاىلعكلذ متيذب : لوقن نأ اهدحأ: هجوأ نم كلذ نع باوجلا

 م ادب ام اونبا مث « هيلع متينب ام اونيبف « هيف نوعزانم

 عوقو ةلاحتسا ةلرتعملا نم ءايهدلا هيلإ راص ام : لوقن نأ رخآلا باوجلاو

 ى هوزو<بمل نيثدحنالاعفأ ىف[ ا]دلوتلا اوزاجأ نإومهنإف « [آ ]دلو تمميدقلانملعفلا

 نأ حمصي ال6 ًارودقم عقي نأ حصي الف 3 ادلوتم عشب الهنأو « ىلاعتهللا لاعفأ

 ابعوقو زوجي الق ةرودقم عشت ىرابلا لاعفأو ءاداوتم عشب نأمصي ام ًارودقمعقي

 . ١ ًايئاغ هعانتما عم ادهاش داوتلا ريوصآ موعقملا ملف 5 ةدلوتم

 اك رتشا ثيح نم ؟دنعنالثاتم ناميدقلا : لوقن نأ باوجلا نم رخآلا هجولاو

 بجيف « مدنع امبسفنآل ناردات صخالا ىف ناكرتشملاو ء« فاصوألا صخأ ىف

 فنروكي, نأ كلذ نم مزايو « رودقم لك ىلع داق امهنم دحاو لك نوكي نأ

 لصألك دارفنا كلذ عم مقتسي الف « امهنم دحاو لكل نيرودقم ًاعيمج نادايتعالا

 . مبلصأى ع كلذنالطب نابتسا دقق « ىناثلا هب عفامب رودقمب امهنم دحاو

 ؟ عناقلا متنأ تقلطأ لف : لئاق لاق نإف

 فت

 ًاعرنم وأ ًاعئام هريدقت نو#و الإ أهنم دحاو نم ام نأ هقالطإب ائمر : انلق

 ءًاعونم وأ ًاعنام هنركب ايهدحأ سصصخم مى 2 انريدقت ُْق ايوتسا ايلؤ « لدبلا ىلع

 . عناقلا ظفل انقلطأ



 ا ما

 فعضهئاضتقاو عملا نع جرخب ©1[0] نإ ضرعلا نأ هللاكقفو اوماءاف
 سولف بئاج لك نم عنملا ريوصت امأف . ةلالدلا نم دصقملا هنإف ٠ عونمملا
 .٠ هويلءاف 2 دوصق#

 ىلإ هدصق عمىاثلا دارم ذفني مو هدأرم ذفن و انيهدحأ نأ : نماثلا لصالا

 . ةفحض ىلع كلذ لديف هذيفنت

 ةدارإلاف ايوتسا اذإ امهتإف « ةرورض مولعم اذهو : هنعهشا ىضر انخيش لاق
 « ىناثلا فعضوهئالعتسال الإكلذنوكي الف ءامهدحأ دارم تبث مث « دصقلا ربرحتو
 . هداري] ىلع ردقت ًايولطم ىنعم اهيف ردانن ملء اهئاكرأو اهلوصأب عناقلا ةلالد هذبف
 ةاتعملا نعاطم لعاهدحأ لمتشي « لوصف ثالث ء ديحوتلا ٠ باتك نم انيلع قبو
 ىف عناقلا ىوسم ةلدآلا نم لبس كواس ىلع ىناثلا لمتشإو . مويلع اننعاطمو « انيلع
 اونقيأ امل ةلوتسملادي كسمت ام بلطي وح: ام لصفلاف ركذنو ؛ ةينادحولا تابثإ
 قن ىلع ةلالدلا ةماقإ ىلع لمتشب ثااثلا لصفلاو . مرلصأ ىلع عئاقلا ةلالد نالطبب
 . رودقملا « ىهاتتملا ء رجاعلا « مدقلا

 2 71 ىلإ 0

 لول لح
 . رعاطملا ىف

 . مولصأ ىلع عزاقلا ةلالد داسف ىلع ةلادلا ةلزتعملا تاضقانم ركذب هيف أدبنف
 ةدارإلا تدي اذإف 2 لح ف ال ميقل ةدارإلا مهتايث] عاما ةلالد نع مدصي ٍ

 نم ةدحاوب ص ل ثيح نم 2 ىناثلا نود اههدحأب ةصتخم نكت مل | كلذك

 اولواح ؛ لاؤسلا مورا اونقيتسا الف . ًاعنقم الوق كلذ ىف انمدق دقو . نيتاذلا

 .ال: لصألا يف )١(
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 هضرفنالو ؛ رخآلا ةهاركو اههدحأ ةدارإ ىف عناتلا ضرفن نحن : اولاقو « ًاعفد
 هتهارك قلخ ىناثلا ىلع عدتما « ةكرحل ةدارإ هللا قلخ اذإف . نوكسلاو ةكرملا ىف

 ققحتي مل نإو ةيهاركلاو ةدارإلا نيب عناملا ققحت دقف ؛ ةكرحلا كتل

 . نيدارملا نيب

 «لاؤسلا منع عفديال « هومتركذ ىذلا اذه : لوقن نأ كلذ نع باوجلاو

 حنتميف « ءىثل ةدارإ اههدحأ قلخ اذإ : تلق مي:أكلذو « لاصفنالا حضوي الو

 ءادتبا دارملا ىف مكمرا ىذلا امنإو « هنيعب ءىثلا كلذا هتهارك قاخ ىناثلا ىلع

 روصت اذإ يح ةدارإلا ىف نيممدقلا فالتخا رب_هص# نع 1 رجع حاضيإ ىلإ عجري

 ةيضق نمو « ةدارإلا ىلإ عناقلا لقن متمر اذإف « امهعنامت هيلع بكرت « امهفالتخا

 « ةدارإلا لصأ هيف روصتي ال اف « ةيهاركلا كلذكو «دارت ال ةدارإلا نأ ماصأ

 روصت امف ًاباوج د لنم عمطي فيكو ؟ دصقلاف فالتخالا هيف روصتي فيكف

 فالتخالا ضرفي نأ فالتخالا روصت مدع نم مزلأ ام نع ةدارإلا لصأ هيف

 . هنم مل ساخم ال اذهو ؟ ةدارإلا لصأ هيف روصتب ال ايف

 7 امتدادإ ماقم ابمل] ةيعادلا موقتف 5 ةدأرم نكت ' نإو ةدارإلا : اولاق نإؤ

 . ةيهاركو ةدارإ ىلإ ةيعاد مردق لك نم ققحتتو

 فراوصلاو ىعاودلا ةفرعم ىلع ابعيمج بتي هجوأ نم كلذ نع باوجلا
 .ىلاعت هللا ءاشنإ لابعألا قاخىف اهيصقتسنس تاليصفت اهيف حلو « ةل زاعملالوصأ ىلع
 ى مطوق لوصح نأ لعن نأ « عضوملا اذه ىف هل هبتلن نأ ىغبذي ىذلا ردقلا نكلو

 مع اذإ مكحلا نأ : لاثملاب كلذ حاضيإو « ملعلا لإ عجري فراوصلاو ىعاودلا
 ًافراص حيبقلا نع فافكتالا ىلإ ًايعاد هيلع ناكو « هلع هؤانغتسا م عو « ءىث حبق

 ناك ؛ هلمذ نم | عناوملا عافتراو « كرت حبقو « ءىثلا نسح 0 نمو « هنع هل
 « فراوصلاو ىعاودلا ىتلجلا ىلع مدارمحضو اذإف . نسحلالهف ىلإهل ًايعادكلذ
 . باوجلا هوجو ىلإ هدعب اندع

 ففي



 سلال دس

 عقول ؛ ىعاودلاب ةدارإلا ىف ءافتكالا عقو ول : لوقن نأ ةبوجألا دسأ نف
 ةدارإلاعوقو زاج نئلو٠ هوعبتمو ىعكلا هيلإ راص ا « دارملا ىف 2اس ءافتكالا

 صاخب الام اذهو « ىعادلا ىلإ ةرقتفم ريغ اهعوقو زاج « ةدارإ ىلإ ةرقتفم ريغ

 ىف هوررقي نأ مهقح نم ناك « مصتعم ىعاودلا نم هوركذ امف ناك ول مم . هنم ممل
 . رهاظ طيخ اذهو ؛ ةدارإلا ىف مالكلا ضرف ىلإ اولقتني الو دارملا

 ثيح نم نيمدقلا دحأب ةدارإلا صاصتخا مدع ؟انمزلأ دق : مل لوقن 5

 . مل اندع مارلإلا ىف ةشقانملا ىلإ مثدع نإو . ًاربق اهومتمّرلاو لحم ريغ ىف تناك

 امهنمدحاو لكف ؛لحريغ ىف ةدادإلا تتبثث اذإ : لاقي نأ هنم مرا كلذ حضو اذإف

 ةيهاركلا ىلإ ةيعادلاتتبث فيكف « اهم ًاديرم امهنم دحاولك ناك اذإو « اهمديرم
 ةدادإب الإ نافصتيالنيذللا نيمدقلاف مارلإلاو ءابب فاصتالاو ةدارإلات وبث عم

 ىف ةيعاد روصتي مل « هنسحي معلا عم نسح ةدارإ ىف امهعاتجا مزل اذإ و نسحي ام

 مارنالا هجوو . اهب نيهراك اعيمج [ انكل ] ةيهاركلا تروص ول مث . ةيهاركلا

 . ةدارالا ىف مازلالا هجوك ةهاركلا ىف

 «دارملانسح نمقلتب ةيهاركلاو ةدارالا نسح :لوقن نأ هانلق ام حضوي امبو

 نييوتسم هدضو ءىثلانوكي, نأ روصتير دق مث . هتدارإ تنمح « هسشنق نسح اف

 ىف عقي نأ ىف راكتتسا ال ذإ « نسحلا ةفص ىلع عوقولاو فطللاو ةحلصملا مح ىف

 اذإف .هنيكستك ةحلصملا ىف كلذ ناكل امسج كرح ول هنأ ىلاعتو هناحبم هللا مولعم

 ىوتسيف ؛ ةحلصملا ةيضق ىف رخآلا ىلع امهدحأب حيجرت ريغ نم امهيواست حضو
 . ةدارالاب دضتعي يح ةيعادلاب ايهدحأ عششبالو « امهنم دحاو لك ىلإ علا ءاعد

 ىف هدضو | هلعف ىوتسي |يف ةيهاركو ةدارإ انموصخ ىلع انضرف كلذ تبث اذإف ”ام

 مقتسن 7 فيكف « الصأ ىرخألا ىلع نيت عادلا ىدحإمجرتت الف « ةحلصااو فطالا

 نإف ؟ ةدارالا ىف كللا قيض دنع ىعاودلا ىلع ةدارالا عوقو ةلاحإ كلذ عم

 اوحسفأ دقف «ةيعاد الو ةدارإ ريغنم عمت ةدارالا : اولاقو فاصنالال] اوعجر

 ءهتلماأاى ل (01)



 سس لإل] ب

 ىف فالثخالا لحم اهلالحإو ىعاودلا ركذ نم باوجلا ىف هيلع اولوع ام نالطيب

 3 ةدارالاو دصقلا

 ريغ ةدارالا نأ كلذو . مولي سيل هومتلق ىذلا اذه نإ :مبنملئاق لاق اذإف

 ةلواح ىلإ م فاصتالا اوعدن امئاف 3 ناميدقلا ام فص نأ مول نإو « لحب

 جرخيو . حصت الف هل ةدارالاب فاصتالا دنع ريغلا رودقم ةلواحم امأف . رودقملا

 دحاو لك لواح امنإف ًاديرم امهنم دحاو لك نوك انمّدتلاَنإ و  انأ كلذ نم

 هنأ هيف لوقلا باجيو . هل لوصحم ال سييلت هوركذ ىذلا اذهو « هرودقم امهنم

 دارم هتدارإ عم « هنم روصتي فيكف « ىاثلا دارم ديرب اههدحأ نأ تيفث اذإ

 « ءىثلا ةدارإب فاصتالا ةلاحتسا ةرورضذ انباع دقو « هدض ديرب نأ 2, ىاثلا

 امهنم دحاو لك صاصتخا نم اولاقام ممعفني ملف . اههداضتب للعلا عم هدض ةدارإو

 .هب ءافخ ال حضاو اذهو « هرودقمب

 سصتخت لع ريغ قف ةقواخلا ةدارالا نأ معزي نم ىلع نوركنت مي : لبق نإف

 اباعافب اهصاصتخا ةفصل كلت بجوت اهياع اهسفن ىف ىه ةفصب ةدارإلا لعافب
 : نيبجول مكب ديرأ امع كيتغيال اذه : انلق ؟ ابلعفي مل نم نود .

 ضعبب ًاصتخم ءانفلا نم ًاءزج ىلاعت هللا قاخ نأ ليحتسي : تلق منأ : اههدحأ

 لع ءانف ريدقت زوجي الف« ةدحاو ةعفد وهاوجلا عيمج مدع متبجوأ لب ؛رمهاوحلا

 كلذ ىف متعجور الو . رهاوجلا ضعببي صاصتخإلا ةفصلا كل: هل بجوت « ةفص

 الإ رهاوجلا عيمج مدع ءاضتفا بوجو ىف اوعجرت مل « ليلدلاب هحاضيإب متبلوطو
 ةفصل الو هسفنل ال هصاصتخا رمي مل « لم ريغ ىف ناك اذإ « ءانفلا نإ مدوق ىلإ

 نيعدقلا دحأب صتخت ال لحم ريغ ىف | تناك اذإ ةدارإلا نإ متلق الهف « هتافص نم

 ؟ ةفصا الو امبسفنل ال

 مدعو « لحم ريغ ىف ةدارإلا نوك نإف « لوبجن مواعم در هوركذ ىذا اذهو

 .ةلورجم ةفص ءاعدإ ىلع صاصتخإلا ةلاحإل ىنعم الف . ممدنع مواعم « ابصاصتخا

 فرغ



 عت نأ ريغ نم ةلوبجلا تافصلا ءاعدإ غاسم ولو . ابفشكو ابحاضيإ نكمي ال

 :لئاقلا لوقي ىتح تافصلا ةلمج ىف كلذ لثم غاسل « ةلالد اهيلع لدت وأ « ةرورض

 «ملعلا نراقتلعلا عم ةفصل كلذ بحي امتإو « املاء انم دحاولا نوك بجوال معلا

 ةلالد نالطب هانلق اب ناتساف « هدر ىف هضتافل علم“ لالا نم باب ان اذهو

 عزاقلا ةلالد ناكرأ مظعأ نم : لوقن نأ ملوصأ ىلع عناقلا ةلالد لطيب امو
 «عذملا ىلع ةردقلازاوج هيلع لد « عونمملاف فعضلان م عنملا عوقو هيلع لدام نأ

 عيال نيميدق تبثن : اولاق مهنأ كلذو .٠ كلذب الإ ةيونثلا ةلئسأ مظعأ عفدنت الو
 ىلع ةلالدلا ف فالتخإلا زاوج : لوقن نأ باوجلا ليبسو . فالتخا امهنيب

 عقال : اولاق مهبنأ كلذو « ةلزتدملا لصأ ىلع مقتسياال اذهو « هعوقوك صقنلا

 وهو ملظلا هللا نم عقبال : اولاق مث ؛ لعق ىلإ جات وأ « هحبقب لماج نم الإ ظل

 ةردقلاو « ثدحلا ىلع لدي ملظلاعوقوف . هثدحرلع لدل ء ملظلا عقو ولو « هيلع رداق

 لدبي فالتخالا عوقو نأ معزي نم ىلع نوركنت مف . ثدخلا ىلع لدت ال هيلع

 ؟ هيلع لدت ال هيلع ةردقلاو « صقنلا لع

 تناكل « كلذك نكي ملواذإ ٠ ملصأ ةيضق ىلع ًارودقم هنوكب فصوال
 . ةرودقم تالاحلا 1

 زاوجي حيرصت هيفو « هعوقو زاوحب اولاق دقف « هلل رودقم ملظلا : اولاق اذإف

 عنف هنإف ؛ماظنلا الإ هلإلل رودقم مظلانأ ىلإ اوراص ةل عملا ةفاك نأ اوبلعاو

 عجل ملظلا نال هلم اوأريتو 6 ةلزتعملا 03 كلذل هئرفكو 2 ًارودقم ملظلا نوك

 لوق ًاررذ قاخي نأ ردقي ال ىلاعت هللا نأ / لإ ريصملاو . ض# درض ىلإ

 . هللا ءاش نإ « ريوجتلاو ليدعتلا ُْق لوقلا طسخسو « هتارودقم ىهانتي



 زوج نم لظلا عوقو زوم امنإ : اولاقو 3 هومرإأ ام الاصفنا اومار نإو

 ةفص هل تبث ىلاعت برألاَو « هلصف نع ًاينغتسم « ًاملاع هنوك نع هجورخ

 .٠ ءانغتسالاو ملعلا

 « هدقتعمل مبنم ذبذتو « ماظنلا طرخ مينم رايختسا هوركذ ىذلا اذهو

 ؟ال مأ معدقلا نم لظلا عوقو زوحيأ : لوقن نأب انضرغ حضتيو

 هنوك نع هجورخ ةلاحتسا نم هيلع !ولوع ام اولطبأ دقف « زوج : اولاق نإف
 لديام عوقو اوزوج نيح « نيفصولا نع هجورخ زاوج اوبجوأو « ًاينغ « ًاملاع
 . هنم صاخم ال ام اذهو . امولع هجورخ ىلع

 ماظنلا اوعباتو ءارودقم هنوك نع هوجرخأ دف « هعوقو زوحيال :اولاق نإو

 زو. الو « رودقم مظلا نأب لوقلا قالطإ م] زاج ول : لوقن مث . هبهذم ىف
 2 نكمم نيم دقلا نيب فالتخالا ربدقت نأ معزي نم ىلع نوركنت مف ( هعوفو ريدمت

 ال ام اذهو . ؟ 20[ ضقانتلاو ] ةلاحتسالا نم هيف امل « هعوقو ريدقت زوجي الو
 . هنم برهم

 « هلل رودقم ضخما ررضلا نأ ىلع تماق دق ةلالدلا نإ :مونم ةفئاط تلاق دقو

 ضراعت دقف « هلعاف ثدح ىلع لد ؛ عقو ول لظلا نأ ىلع ةلالدلا تماقو
 . نالصألا ناذه

 نومي ال : انلق ول انإف . تابثإ الو نب هنع بح مل؟ عقيأ : انل ليق اذإف
 . ًارودقم هنوك ىف ًاسدق ناك « هعوقو

 قلطن ملف « ًاينغتسم الاء هلوك بوجو ىف ًاحدق ناك «هعوقو زوم : انلق ولو

 . نيب اوجلا نم (©0ًادحو

 دحاو : لسألا ىف (0) ضقانلا : لسألا ىف )١(



 دل #4

 راعش راعشتساو « ةريحلا بيبالج حفلتو « ةعجرلا نم رارف اذه : انلف

 نأ امإو ٠ زوجي نأ امإ ءىثلا نأ لقعلا ةرورضب ملعن انإف . لبجلاو شهدلا

 فقوتك الإ ةلزاملا هذه ىف مبفقوت امو . ةبتر تابثإلاو ىننلا نيب سيلو « زوجيال

 . مودعمالو ؛ دوجومالو « تبثم الو « قنمب سيل هنإ ءايشألا ضءب ىف لوقي نم

 | انلئس ولو . نيمبدقلا نيب فالتخالا عقي مل : لوقي نم ىلع نوركتت مب مث 2 مو
 3 الصف كلذ ىف ةلزتعملا رشاعم نودمت لبف . تابثإ الو نب بج مل هعوقو نع

 . كلذ ىلإ مهل ليبسالف « تابيهو ؟ أباوج هيف نوزيمت له مأ

 روبظو « مولعملا فالخ ىف يلع سكعني انومتمزلأ ىذلا اذه : اولاق نإف

 لدل ء عقو ولو « دنع رودقم مولعملا فالخ نإف « نييرتقملا ىديأ ىلع ةزجعملا
 كلذكو « ملعلا بالقنا زاوج ىلع لدت ال هيلع ةردقلا مث . البج ملعلا باق ىلع

 :اولاقف ءهب درفنن ًاثلاث الصأ انومرلأو . نيباذكلا ىديأ ىلع ةزجعملاروبظىف لوقلا

 دقف « اهب املاء نوكي نأ ريغ نم انم دحاولا نم ةمكحم لاعفأ رودص متزوج نإ

 « مكدصأ مثالي ال وبف ؛ كلذ اوزومج مل نإو .٠ معلا ىلع ماك>إلا ةلالد تضقن

 قاخي الو دبعل امبقل نأ نم عناملا اف « هلل ناقولخم ًاعيمج ةردقلاو رودقللا نآل
 ؟ ًابلء هل

 « متمرلأ ام نع ضقنب سيل ٌمسكع ىذلا اذه : لوقن نأ كلذ نع باوجلا

 « ممرل ام لثم همزلي ريغلا نأ ماعدا عم لاؤبسلا موزاب مفارتعا هيف ام ىصقأو
 « انليح تعطقنإ اك : تلق م:أكف . عاطقنالاب كبعز ةيضق ىلع نم سأت اذهو
 . مليح تعطقنإ

 نيب اذكلا ىدي أ ىلع ةرجعملا روبظ امأف « هومتركذ امم ءىث انمزاي ال : لوقن مث
 . ماسظنلا بهذم اوقحلاو , رودقم ريغ مظلا : اولوقف « رودقم ريغ لاحف

 ةيوجالا كسمأف « 5 نيملاع ريغ نحت وانم لاعفالا رودص نم انومزأ ام امأو



 ل مالو اس

 . ©"0هعنمت الو كلذ زوجت نأ

 . ىلعلا ىلع ناقتالاو ماكحإلا ةلالد لاطيإ كلذ زي ومت ىف : اولاق اذإف

 ىلع لدي امنإ ماكحإلاو « هللا وه لاعفألا مكي نإف ؛ مزال ريغ اذه : لوقتف

 ءابيبستكمل ةمولعم ريغ تعقو نإو « ةكحلا لاعفألاو . بسنتكملا نود عرخملا لع

 ام ىلع هيف انيفتكاو « لاؤسلا اذه عفدناف « اهئشنمو ابع مخل ةمواعم تعقو دقف

 . ردقلا ىف لوقلا طسبنسو «لاصفنالا هب عقي

 نيع نومزتلم مه:إف « همازلإب انايإ مبصيصختل ىنعم الف « مولعملا فالخ امأو

 . ملظلا ىف | ةبلطلا مهيلع تيقب و « هيف نامدعلا ىوتسا دقف « انومزلأ ام

 ىنعمل هنوك عشتمي ال هنأ « رودقم مولعملا فالخ نإ انلوقب ىنعملا ؛ لوقت مث
 « رودقملا نع جرخي امو « ةردقلا قاعت ف ضقنل عئتمي الو « هسنج ىلإ عجري

 .رودقملا سنج ىلإ ةعجار ةفصل امإو « ةردقلا ف صقنل امإ هنع جرخ امنإ

 ابيلع ىه تافصا انل ةرودقمب تميل ناولاآلاو ماسجألا نأ:لاثملاب كلذ حاضيإو

 هيف ليصفت ىلع ابلثم ىلع اهنيعب ردقب الف ؛ ةك رح ىلع رداقلا ردق اذإو . ابسفنأ ىف

 نضر

 , ًارودقم هنوك عدتمب الف ؛ هللا مولعم فالخ امأف . ةردقلا صقنل كلذو ؛ ليوط

 سل « هعوقو عئتمب لف « ةردقلا قلعت ىف صقنل ًارودقم هنوك عدتمب الو « هسنجل

 . ةردقلا ةيضقب صتخي

 ؟ هعوقو زوم لوف : لئاق لاق ولف

 هعوقو ردقت نإامأف «ىلاعت هلل امواعم هنوك ريدقت ىلع هعوقو زوحي امن : انلق

 هعوقوزاوج لديف « كلذك هعوقو زوحي الو « لاح لمعأ نم وبف هلل مواعم ريغ

 . هب ءافخ ال حضاو اذهو « ىلعلا بالقنا ىلع

 هعنتع : لصألا ف )١(



 مال

 ؟ هءعوقو زوج الو رودقم ققحتب فيكف : ليف نإف

 « رودقملا ىف فصوا وأ « ةردقلا ف صقنل عوقولا هيف عنتما ام لك : انلق

 الق « رخآ فصو ىلإ هيف عانتمالا عجر ام لكو 5 ًارودقم هنوك ضقاني وبف

 . ةلجلا ىلع ًارودقم هنوك ضقاني

 . مواعملا فالخ ىف هومتلق ام لظلا ىف لوقن نحنف : اولاق نإف

 « امولعم هانردق « ءىثلا ىف عوقولا انردق اذإ انإف « كلذ 5) ربشن ال : انلق

 هنوكي مولعما) فصوال ذإ ؛ هفالخ ليدبتو « هتفص رييغت ًامواعم هريدقت ىف سيلو

 رندق ولو .٠ ةسسلج لإ ملظلا عوقو عنم متفضأ متنأو « هتاذ ىلإ عجار ًامولعم

 نإ الوق كلذ ىف عيشتسمو « انقارتفا انحضوأ دقف . هسنج بلق مزلل ؛ اعقاو

 ٠ هللأ ءاش

 كيري نأ عناهلا ةيضق هبلإ ىضفت ام ىصقأ نأ عناملا ةلالدلا نع مدصي امو

 فيكو . هدارم ذفني مل نم صقن ىلع كلذب لدتسيف هدام متي الف نيمردقلا دحأ

 ىلع دابعلا ىلع ىرحي ام مظعم | نأ ىلإ ممريصم عم كلذب قلعتلا ىف ةلزتعملا عمطت مس

 . هعفد ىف مهل ةايح ال ام اذهو « هللا ةدارإ فالخ

 قللا رطضي نأ ىلع رداق اندنع ىلاعت برلا : اولاق نأ الاصفنا هب اومار يف

 لييسمو . عاعرلاو جملا اهب نولزتسي ىتلا مهتابمومت نم هولاق ىذلا اذهو

 ؛مويف ةعاطلاقاخ هب متينع[أ] «هومتقلطأ ىذاارارطضالا اذه:لوقننأ هيف فشكلا |

 ؟ تاينآلا نم عيظفلا رابظإو « كلاهملاو بطاعملاب موفي وخت هب متينع مأ

 ”لمتعَسف نم عدنع عيطملا نإف . مقتسي ملء ةعاطلا قاخ رارطضالاب متينع نإف

 ف سيلو «ديحأأ ةعاط ديرب امن وهو ؛ عيطملا وه ناكل ةعاطلا هللا قاخواف (ةعاطلا

 . دارملا ليص## ةعاطلا قلخ



 سس لال

 ؛ نيبجو نم هيف أجلم ال ام اذه ؛ مهل ليق . فيوختلا رارطضالاب ارثع نإو

 نإو . هيلإ رطضا ام نع رطضملا أجلملا ءابإ مواعملا ىف عي دق هنأ : امههدحأ

 السيتسم « ةكلبللا ًالستسم هنم ىغيسشتبا ام ىفأي دقف « كلابملاو بطاعملاب نقيأ
 . هحورب ثرثكم ريغ « ابيف

 نوعتطقيو : مارم مهنم ماري اماوقأ ًادهاش دجي انأ : كلذ حضوي ىذلاو

 0 مالالا نم مهب لي امم نيثرثكم ريغ , هنع ءابإلا ىلع نو رصم مثو ؛ ايدإ ابدإ

 . ماقسألاو عاجوألا عم مه حدو

 «بابلآلا بابرأ قافتاب أجاملا ةردق باسي ال ءاجلإلا نأ كلذ دضعب ىذلاو

 « هيلإ ءىجلأ ام دض أنا رايتخا نم حئاملاف « اهقلعتو ”ةردقلا رسقلاو ربقل فاني ملاذإف « هدض ىلع ارداق نوكي نأ ةاملا دنع ءىثلا لع رداسقلا م نمو
 . هنم سصاخم ال اذهو

 « نيراتخم هوعيطي نأ « كدمتع « دابعلا نم هللا دارأ امنإ : لوقت انأ لع

 ناك لب ؛ ةعاط مهنهردابلا ناك امل اورطضا ولو « نيرطضم ريغ باوثلا نيقحتسم

 وه امو « هل دارم ريغ ءاجلإ وهو « هلل رودقم هنأ متتعز ىذلاف . حابقلا حبقأ نم

 . هليصحت ىلع | ةردقلاب فصتي ال « ًارايتخا ةعاطلا عوقو وه « هل دام

 دحأ دارم ذفني ال : كلذ درط لع اولوقف « ضقن ىلع مدنع كلذ لدي مل مث

 لجو رع هللا ىلإف . هل عفدم ال ام اذهو « ضقنن ىلع كلذ لدي الو « نيمدقلا

 ىلاعت هللا جاجح ىهو « عناقلا ةلالدلاطب] ىف انطروي ًايهذم انبنجي نأ قلابتبالا

 . هباتك م< ىف هقلخ ىلع

 اوبعز مهنأ كلذو ءنيميدقلا لئامت بوجوب محلوق عناقلا ةلالد نع مهدصي امو

 رئاس ىف (هلئامت ب صخالا ىف نكرثشملاو ؛ ميدقلا فصو صخأ مدقلا نأ

 اذإف . نيغئارلا لوق نع ىلاعت «برلا تافص اوفنف « اوغاز هنمو « سفنلا تافص

 افران



 ل مالو

 نيم دق تيثن انإ كل لوقي نم ىلع نوركنت مب : مل ليق « مهلصأ نم كلذ ممضو

 مش « نيملاع « نيرداق (ابتوك سفنلا تافص نمو ؛ سفنلا تافص ةلمح ف نييواستم

 ؟الثئامت ثيح نم رخآلا ًارودقم اهنم دحاو لك رودقم نوكي نأ مرل  الثامت اذإ

 نأ روصتيالف .هيلع رداق ىناثلاو الإ « امهدحأ رودقم دجوي الف كلذك ناك اذإو
 . عناملا لاطيإ هيفو « هنع دصيف « هديرب رودقمب امهدحأ درفني

 مماصتعا لطينسو 2 عناقلا نيدو - ةلوايجلا عاقبإ نألا انضرغ : انلق

 . لصفلا اذه لب ىذلا لصفلا ىف نيرداق نيب رودقملاب رخألا

 نإف « نيتردقلا ىف يلع باقني نيترداقلا نيتاذلا ف انومتمرلأ ام : اولاق نإف

 ةردق لك قلعتت نأ بجيف « نيتمدق نيتردقب نيرداق اهتامثإ ردق ول « نيمدقلا

 ممزايو ءرخآلا ًارودقمامهنم دحاو لك رودقم نوكي تح تارودقملاعيمجي

 . نيتاذلا ىف انومتمرلأ ام كلذ نم

 عيمج ابقلعت بهي الةردقلا نإف «مزالريغ اذه :لوقن نأ كلذ نع باوجلاو

 عيمج ةردقلاقاعت بوجو انباع امإو ؛ةمبدق اهنوكل الو ةردق اهتوكل تارودقملا

 ءهلإلا دحتاول ميقتست امنإ ةلالد.ا كلتو « ةردقلا مدق ىوسرخآ ليلدب تارودقملا
 لدم اوكلست نأ مدكمي | سيلو « ةلالدلا كلت تاطب ©") [ نيميدق ] انردق اذإو

 ؛ رخآلا بحي ام نيلثملا دحأل بحيو « نيتاذلا لئاتب متكح منإف « كلسملا اذه

 لثاعلا بجوي ال مدقلا ىف عاّمجالا نإف « نيتمبدقلا نيتردقلا لثاتب حل ال نحنو

 . عاملا ةلالد درط نع مدص حضوت ةعنقم ةلمج هذبف . اندنع تافصلا رئاس ىف

 اهنم ٠ عناقلا ةلالد ىف قملا لهأ ىلع نعطلا ابم اومار الوصف ةلزتعملا ركذ دقو

 ميدق ؛ لسصالا ىف )0 رودقم : لسالا ف(١)



 هس ل4 اس

 هعوقو ةردقلا نراقت نأ ماصأ ىضتقم ىلع روددقلا كح نم : اولاق مهنأ

 كاذو ) نيمدقلا نم دحاو لك رودقم دوجو بجو اذهو 2 بجاولا ىلع

 . عنامتلا لطب

 ةردقلا نارتقا بوجوب لوقن امإ اناف 3 نالطبلا حضاو هوركذ ىذلا اذهو

 « ميدقلا ةردق ىف كلذ مهوتي فيكو « ةثدحلا ةردقلاب نيثدحلا قوقح ىف رودقملاو

 ةرورض» ةكردملعفلا مدق ةلاحتساو؛همدق همر ؛ اهرودقم اهنراقولو « ةميدق ىهو

 . هيلع اولوع ام لطبف « لقعلا

 ىف هلثم ممزلي ع ةثداملا ةردقلا ف هويركذ اه : اولاق نإف

 . ةعدقلا ةردقلا

 تش أم نإ : متاقرلف . ىوعدلا ضحم لع راصقاو مدم محن اذه : انلق

 الاماذهو ؛ةميدقلا ةردقلا ىف هلثم توبشب كلا بحي « ماكحألا نم ةثداحلا ةردقلل

 هوجو هردقلا» باتك ىف ىصقتسنسو « مهعمج دعب لصفلا انمزايف « ًاعمج هيف نودحي

 محلا زاجل « نيتردقلا ىواستب محلا زاج ول : لوقن نأ مهمالك ضراعي امو

 رئاس 8 : هج ولك نم هدوجو ف هلإلا مكحن وكي قحنيدوجولا ماكحأ ىواسشب

 1 تالابجلا نم بورض ىلإ رجب اذهو . تادوجوملا

 ىلإ ريصملاو ةلعلا ضقن مكنم دعبي مل نإ : لاقي نأ هب نوضراعي ءىث برقأو

 « نيرداقلاو نيملاعلا نيب لصف اذهو , هسفنل ملاع ميدقلاو « هباعل ملاع اثم ىلاعلا نأ
 2 نيتردقلاو نيءلعلا ف كلذ لثم نودعيتست الف ؛ ةلعلا ضقن ىلإ ىطفم وهو

 . هطسب نع ىنغي كلذ حوضوو

 نيزجوم اهنع باوجلاو اهركذ لإ ريش نيو ( هائمدق ام قادت ةلكسمأ | مهو

 « رودي م.دق لك ساصتخإ عم مقتسي امب] عفامتلا نأ : هولاق ف . نبيرصتخغ

 فرغ



 ا ممم

 مف 6 كلذ زيوجت مكاصأ ةيضق نمو « نيرداق نيب رودقم زيوج كلذ ىف حدميو

 هبفو « ىناثلل ارودقمعقي نيميدقلا نم دحاو لك رودقم نأ معال نم ىلع نوركنت

 ؟ عناقلا لاطبإ

 نم نيرداق نيب ًارودقم عم انأ : اههدحأ : نيبجو نم لطاب اذه : انلق

 ردقلا ماكحأ ىف هةحيضوتسم ام ىلع نيبجاو نم كلذ زيومجت امتإو 6 دحاأو هجو

 . هللا ءاش نإ

 . هفلاخىفناثلا امل ًابستكم نيميدقلا دحأ نوكي نأ اوزوجف : كلذ ىلع اولاق نإف

 عقي البسكلا نأ انلصأ نم ذإ « كموصخ بهاذم نع مكذم ةلفغ هذه * انلق

 ثداوحلا مايقلدلو « ثداحلا هبماقل « مدقلا ىف كلذر دق ولف ء« بستكملاب امئاق الإ

 . هثادحح لع

 ماسك انردق ول : لوقن نأ لاؤسلا لصأ نع باوجلا نم رخألا هجولاو

 ًاحدق هومتركذ ام سيلف « نيرداق نيب رودقم زيوت نم الدج انومتمزلأ ام

 لك لمح نأ هيلع بحبي ال ؛ نيرداق نيب ًارودقم زوج نم نإف . عناقلا ةلالد ىف

 دارفنا زوجيو ؟ نيرداق نيب ًارودقم زوجي نم ىلع نوركنت مف . كلذك رودقم

 ؟ هرودقمب امهنم دحاو لك

 ةدارإو قلل ةلواح ىف ةضورفم عناقلا ةلالد نأ هانمر ام فشكي ىذلا مث

 حضو دقف « هيلع هعانتماو عارتشإلا نع اههدحأ رجع تبث امبف « عارتشإلا

 مل« رخآ هجو نم رادتقإ كلذ دعب رّدق اذإف « قلخلا ف ضورفملا عئاّقلا دصقم

 . عارتخإلا نع زجعلا نع حضو ام كلذ فاني

 ةميدقلا ةفصلا كح نمو « دنع ةمبدق ةدارإلا : اولاق نأ جرفلا اومار امو

 كلذكو « مواعم لكب قلعت « ابق كاملا نأ « ابقلعتم ىعت [ نأ ] ةقلعتملا

 ةدارإلا نأ نومعزتو ؛ تارودقملا عيمجي قلعت ابنأ معز ةميدقلا ةردقلا مثأ ام



 - مواد

 « رثلاو ريخلاب ابقلعت بوجو ىلإ مثرص كلذ نمو 3 تادارملا ةلم< قلعتت

 . ةضااو عفتلاو

 نأ بحي نيمدقلا نم دحاو لك نإف « عئاقلا لاطبإ كلذ نم مزايو : اولاق
 هوركذ ىذلا اذهو . هتدارإ قلعت مويع بجي ثيح نم ىناثلا دارمل ادي | نوكي
 قلعتت ةميدقلا ةدارإلا نإ : لوقن ال انأ كلذو ء هل لوصحم ال لوقلا نم فلخ
 « ثداوملا ثودح هتدارإ قلعتت : لوسقن نأب « ًادارم نوكي نأ حصي ام لكب

 . هتدارإو هتثيشم ةيضق نع الإ ثداح ثدحي الف

 .رئاص هيلإ ريصيال « لاحف ء داري نأ روصتيام لك ديري هنأ ىلإ ريصملا امأف
 نم هنع باوجلاف « تامواعملا عيمجي هقلعت بوجوو « معلا ىلإ مهحاورتسا امأو
 مومع ىف ةدارإلا نأ متنعز ملو ؟ امهنيب عماجلا ام : لوقت نأ اههدحأ : نيبجو
 9 لعلاب ةريّدعم قاعتلا

 اناف ؛ هرعدا ايف نوعزانم ممو 5 همدقل هقلعت معي ان] معلا نآل : اولاق نإف

 ىوس رخآ ءىش كلذ ىلع ليلدلا امنإو « همدقل هقلعت مع اسم معلا نأ لسن ال
 ملا نأ ماصأ ىضتقم نم : : لوقن مث : نآلا هحاضيإ انيلع سيلو هودبأ ام

 . هيف موسمعلا مزا « قاعتي امم ناكو « ىنعمل ال تاذلا تبث اذإ ىتاعملا نم دافتسملا

 كلذلو « مولعم لكل ًالاعنوكي نأ مزا « « هسفنل ماع مردقلا ناك اذإ : تلق كلذلو
 ؛ محلا كلذ اوممعت ملو « هسفنل رداق هنإ : متلق مك * « هسفنل ًاديرم هن وك متعنم

 سيلديعلا رودقم نأ معز و « ضعب نودتارودقملا ضعب لع ًارداق هومتبثأ لب

 نم هولاق ام نالطب حضوف « همواعم همولعم نوكي نأ مزا نإو « هل رودقمب
 . هجو لك

 :ةينادحولا ريدقت نم عذب ةفصلا تابثإ : اولاق نأ ًاحدق هب اومار امو
 سخأ مدقلا : اولاق ثبح موبهأذم نم روثأملا مهمالك نم روبشملاب كلذ اوررقو
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 افرك

 تع الارؤإلا

 دقو ء سفنلا تافص عيمج ىف لثاقلا بجوي هيف كارتشالاو « ميدقلا فاصوأ
 . «, تافصلا م باتك هئاصقتسا حضومو كلذ ضقن ىف مالكلا نم ًاردص انمدق

 ةادتعملا اهم ثبشت قرط ركذ ىلع : لمتشم ةثالثلا لوصفلا نم ىناثلا لصفلا
 ركذن نحنو . مهطوصأ ىلع عناقلا ةلالد نالطب اونقيتسا امل « ديحوتلا تابثإ ىف
 . ضقنلاب هوركذ ام عبتتنو | هوركذ ام

 ميدسقلا نوك ةلاحتسا ىلع ةلالدلا اندنع تماق دق : !ولاق نأ هيلع اولوع (

 الإ نس ملف « هسفنب دي رمدنأ معزي, نم ىلع ةجملا ندضوو « ةميدق ةدارإب ًاديرم

 تاذب ثداوحلا مايق ةلاحتسا ىلع ةلالدلا تماق مث ؛ ةثداح ةدارإب ًاديرم نوكي نأ
 . لح ىفال ةدادإ تابثإ نيعتف « ىلاعتو هناحبس ميدقلا

 نأ مزليف , هومتررق امل اههدحأب ةدارإلل صاصتخا الف نيمدق انردق ولف
 ةلعلا بجوت نأ بجوي اذهو . ةدارإلا كاتب اديرم ام,نم دحاو لك نوكي
 نوك د>اولالعلا بجوي نأ ليحتسي ام ليحتسم كلذو « نيتاذل نيك ةدحاولا
 انف « ابماكحأ تاوذلا ةيجوملا ©2)قتامملا ةلمج ىف لوقلا كلذكو « نيتملاع نيئاذ
 . هتالطبب عطقلا مرا « «0لاحما اذه ىلإ نينثإلا تابثإ ىدأ

 تايثإ ىلع هونب مهنأ كلذو . هل لوصح ال ؛ لحمضم هوركذ ىذلا اذهو
 ' آادبأ كلذ تابثإ ىلإ مهل ليبس الو ؛ لحب ىنال ةدادإ

 نبدي رم نيميدقلا نوك ىف ةلاحتسال هنأ معزي نم ىلع نوركنت مب : لوقن مث

 ردقلاو مواعلا نم هبمح ديشتما ام لييس امهليدس سيلو ؟ لع ىفال ةدحاو ةدارإب

 همايق مزل ثرح نم نينكح نيتاذل بجوي مل امت] دحاولا معلا نأ كلذو « اهوحنو
 كلذو « ًاعيمج امبب همايق بجول نيتاذل كح توثأ ولف « هنم محلا هل ىذلا لحب

 للا : لسأالا ف() ٠ ناءإا : لصألا ف (1)



 مس

 اذهذ « لح ى ال ةتباثلا ةدارإلا ىف ققحتت ال ةلاحت._مالا هذهو . ليحتسم

 عم لحب ىف ال موقت اهنأ ىف لاعلا رئاس .ةدارإلا ةقرافم زاج ول : مهل لوقت م

 لاعلا نم اهريغو ةدارإلا نيب قرفلا نم عئاملا اف « لاعلا عيمج ىف كلذ ةلاحتسا

 « لاعلا رئاس ىف كلذ عذتما نإو « نيتاذل نينك> اهنم ةدحاولا باجيإ زيوجت ىف

 ٠ اهماكحأ رئاس نع ابجارخإ نم ىلوأ هجو نم للعلا يح نع ابجارخ] سيلف

 عيمج مدع بجوي هنإف « رهاوجلل داضملا ءانفلاب مهيلع لطبي | هولاق ىذلا مث
 مدع ءانفلا نم ءزج بجوي نأ دعب مل نلف ء ضاصتخا ريغ نم دنع رهاوجلا
 نيككح ةدارإلا بجوت نأ لعيب ل ؛ لح ريغ ف ناك ثيح نم رهاوجلا عيمج

 لحما ريغ ىلعو « ةرات مدنع لحنا ىلع عقت ةداضملا نأ كلذ ققحي ىذلاو . نيتاذل
 داوس داضي نأ روصتي الف « دحاو لحم صتخت لدملاب ةصتخلاةداضملا مث . ىرخأ
 رابعا ريغ نم رهاوجلا داض امل ءانفلاو . اعم ريخآ لعضايب داضيرو « لع ضايب
 ىنعمدع ب ام هنف : مسقني نعم نع بجاولا ملا كلذكو ( أبعيمج داض ؛ لحم

 نيكح دحاولا ىنمملا ءاضتقا ليحتسي هليبس اذكه ناك ا « لحمب موقي نأ دب ال
 نم نيتاذل توب دع ال « لحم مكاق ريغ ىعم ىف دافتسملا ملا «ء نيتاذل

 . دحأو ىنعم

 موقي دحاولا فيلأتلا نأ ىلإ اوراصمبءظعم نأ : هولاق ام مهيلع ضقني امو
 دعبتسي مل "نسف . هللا ءاش نإ ناوكآلا ماكحأ ىف هحضونس ام ىلع « نيرهوج

 صتخم ريغ دحاو ىنعم نم نيتاذل نيمكح تورث دعبتسي فيك « نيلحمب ىنعم مايق
 تبثيو « ةلجلا نم ءرحي موقي ملعلا نأ ماصأ ةيضق نم اوفن مث . امهنم دحاوي
 عم هلم نع ملعلا ع ىلع لعبل ' نإف « معلا لحم صتخم ريغ ةلمجلل هكح

 . الصأ هل صاصتخا ال ايف كلذ دعبي مل « هب هصاصتخا

 بجول « نيميدق انتبثأ ول : اولاق نأ ديحوتلا تابثإ مور ىف هب اوكسمت امو

 نفوذ



000 

 امهلثامت بجو اذإ مث . مدقلا وهو « فاصوألا صخأ ىف امبكا رشا نم امهلثامت

 « نيرداقنيب رودقم هنم مزار « ىناثلل آرودقمامهنم د-اولك رودقم نوكي نأ مرل

 زيو# ىف ءالقعلا فلتخا امثإ و «دحاو هجو نم كلذ ردق اذإ ليحتسم وهو

 . نيبجو نم نيرداق نيب رودقم

 وهو « دباألا رخآ مل تبشي ال لصأ ىلع ذم ءانب هومتركذ ىذلا اذه : انلق

 ريغ وهو « نيرداق نيب رودقم عدم ىلإ ةلالدلا هذه اودنسأ مث « نيمدقلا لقامت

 . ردقلا ىف هللا ءاش نإ هحضونس ام ىلع مهوصأ ىلع | مقتسم

 نيداتعا نم دلوتي دق دحاولا لعفلا نأ ىلإ مريصم : كلذ نع مدصي امو

 نم دحاو لكل العف نوكي نأ مزليو « دحاو لعف وهو « نيرداق نم نيرداص

 مام ول مث « نيرداق *قردقب سئايملءف عدت ل كلذعدتمب مل نئلف . نييبسأملا نم

 نمالمج اوثبثأ ممنآل كلذو . ممدارم كلذب ببسني مل « نيمدقلا لئامت الدج مهل

 ميدقلا ةدارإلا اولعج مبنأ كلذو : ماك-أآلا نم ريثك ىف فالتخالا عم تالثاعلا

 نيتدارإلا فالتخا عم امهقلعتم د1 اذإ للاب ةماقلا ةدارإلا ةلئام « لحم ال

 . هيل] راقتفالا مدعو لحما ىلإ راقتفالا ىف

 امهقارتفاب عطقلا عم هيلع اوقبطأو « ماعلل لئاع لبجلا نأ : اومعز كلذكو
 نمزب ىلاعت هللامولعم ف صتةخم وهف « قبب ال ضرع لك : اولاق كلذكو . ةفصلا ىف

 ضارعالا ةداعإ اوعنم كلذ نمو « هدمب الو هلق هريدقت زوج ال

 . قبت ال ىتلا

 2 لثاهتلا ى- ىف امبف « نيتقو ىف نياثم نيتوص هللا دجوأ اذإ : اولاق م“

 هولاق ام لطيف « هتقو ىف دوجولا نم قاثلل زاج ام امبنم دحاو لكل زوج الو

 . تافصلا كلذ طسب عضومو « هجو لك نم

 : اولاق نأ 2 ىعكلا ةديع وهو 6 ديحسوتلا تايثإ ءانتبا هب اوكسمت اممو

 لصفنيملو « رخآلل هانتبثأ امفصولا نم امهنم دحاو لكل انتي نيمدق انتبمأ ول



 ؛ددحاولا دوجوملامكحامرمكحف 2حنيح الو« نامؤالو ؛ ناكمي ىاثلا ع ارهدحأ

 « تاذلا ىلإ ةعجار ةفصو « نامزو « نيو ؛« ناكمي اههزيت ترش م امهمإف

 « امبنم د>ا ولك نم هريدقت زرجبوالإ لدف نم أم هناف ؛ « لامفألاب ديلا ملع الو

 روصتب الف ؛ ناثلا نع اههدحأ نييمت ىلإ لصوتلا روصتن ال نيدوجوم لكو

 ٠ امهم ملعلا

 ضب هب كسمتي دقو . مهقاذح“ هب كسمج امم هوركذ ىذلا اذه نأ « !وباءاو

 راصتقالا هاراصقو « قحلا ىلإى ضم الو « ديدس ريغ لطاب وهو « انباحصأ

 . ىرعدلا ىلع

 نيم دق ترن هنأ معزي نم ىلع نوركنت مب |: لوقن نأ هب مهافن ام لوأو

 ليحلا امو « كلذ نم عناملا اف «ىناثلا نع امهدحأ زيمتي ال نك نإو « نيدوجوم

 ؟ هيف ةلاحتسالا ءاعدأ ىلع ليلدلا امو «هل

 زيمتي ال ؛ مكلوقب ىنعملا ام : لوقن انأكلذو . مسقتو ةبلطب هانلق امحضتيو

 ؟ ىقاثلا نع |مدحأ

 صخب الأضيأ دسحاولا هلإلاف « ديحب صتخمب الامهدحأ نأكلذب متينع نإف
 هومتلق امم منع نإو . هزيحت ةلاحتسال هب ملعلا ىفأ موق درط ىلع مزليف ؛ نيحب

 . ةدرجب ىوعد هذبف ؛ امهيفن بجو « ىناثلا نع هصاصتخا ملعب مل اذإ امهدحأ نأ
 ؟ ىقاثلأ سيل فصوب اهضدحأ صتخم نأ ريغ نم نيدوجوم داقتعا نم عناملا امو

 . لوصع ىلإ ةبلطلا دنع نوعجري الف

 ىردورذ ماع ناخ* رودقملا نأ معزي نم لع نوركتت مب : لوقت انأ لع

 . هب ملعلا عام اليلد هيلإ لصوتلاعنتمب ام لك سيل و « نييعتلا ىلع امهدحأب

 الهاج أمهدحأ نوك موتينأ' حصيف « نيمدق ردقأ نم نأ : يكلذ حضويإ ىذلاو

 مقتسلو هراغن كاش نأ لإ داقتعالا اذه ىلإ سلا هدم رودبسو 4 ًالاع 2  املاو

 14 لح



 ل مم دس

 «هب الهاج ءىثلاب ًاملاع هنوك دوجوملاف مموتينأ روصتي الو « هركفقملا ةيغب ىف

 اذهو .٠ دحاولا مجدقلا نيبو نيميدقلا نيب قرفلا ىلإ لصوتلا هجولا اذه نم حضوف

 .هنم ممل صلخم ال ام

 نازيمتي ال امهنإف « دحاو لحم نيمئاق نيداوسب مبيلع لطيب هولاق ىذلا مث

 ع 09(2ءىراط دضي اههدحأ مدسع ولو . ةتباث ةفصالو 2, ناكم الو« نامزب

 . ىدنع رظن اذه ىفو نيداوسلاب معلا ء كلذ عنمب مل مث ؛ ىناثلا مدع مزلل

 ءافتناريدقت عمامهدحأ دوجو ريوجتب ناداوسلا زيمتي : لوقي نأ مصخلا نإف
 . نيمدقلا ىف كلذ ققحتي سيلو « ءادتبإ قاثلا

 امهئاف 2 دحاولا لحلا ىف نيلثاينم نبث وص ريوصت « هنم مط صيخم ال ىذلاو

 ىف هوركذ ام نيتوصلا ىف مهل م ةتسز الو « اهائمدق ىتلا هوجولا نم نازيمتي ال

 . اهدوجو نامز نيعتبو قت الأ ىلا ضار ءاللا نم تاوصألا نإف 2 نيداوسلا

 اههدحأ ريدقت ىلإ ليبس الف « عم نادجوي نيتوص ىف مهيلع مالكلا | انضرف اذإف 9
 . ىاثلا نود

 لقاعلا نإف « عمسلا كردب نييقلا عقي : !ولاقو الاصفنا كلذ نم اولواح نإف
 . نيتوص كاردإ نيبو دحأو ثوص كاردإ نيو نيم

 له : لوشنو « كردملا ريغ ىف مالكلا ضرفن نأ كلذ نع باوجلا ليبسو

 ؟ كلذ لإ رطضف نأب كاردإ ريغ نم نيتوصلاب ملعلا ىلإ لصوتلا ائم روصتب

 . هنم دب الو ؛ معن : اولاق نإف

 ىلع نيمدقلاب ًارارطضا ملعلا حصي هنأ معزي نم ىلع نوركنت مف : مهل لبق
 . هيف باوج ال ام اذهو .٠ نيتوصلا ىف هومتمرلأ ىذلا هجولا

 ءاراط : لصألا ف )١(



 ع عراب -

 عنصلا : اولاق نأ  انتمثأ نم ريثك هب لدتسا دقو هب نوكسمتي اممو

 دحاولاعناصلا ادع ام امأف . عهاصلا نم عنصلل دب ال ذإ « دحاولا عراصلا ىلع لاد

 نينثا تايثإ سيلو . دادعالاو لاوقألا هيف ضراعتتو « لعفلا هيلع لدي سيلف

 ضراعتتف « دادعالاو غلابملا ةلمج ىف لوقلا كلذكو « ةثالم تابثإ نم ىلوأب

 ؛هيل] عذصلا رفتفي ىذلا قو ( طقاستت و( ضعب ىلع أبضعب حج شي الو « ليواقألا

 . دحاولا عناصلا وهو

 .نيققحادنع ةيضرم ريغ ىبف ؛ ركب وبأ ذاتسألا اهركذنإو « ةقيرطلاهذهو

 لدي ال ءىثلا ىلع ليلدلا ءافتناو « ناث تابثإ ىلع ليلد ال هنأ ىلإ لوؤي ابعجرمو

 كلذو « ابنمسص اخم ال ةضراعم , ةقيرطلا هذه لاطيإ ىف ءىث برقأو . هئافتنا لع

 مدع لد نئلف « هيفن ىلع ةلالد مقت مل ' نام تابثإ ىلع ةلالد مقت ملاك : لوق انأ

 هذهو . هتابثإ ىلع هيفن لع ليلدلا مدع لدياف « هين ىلع ناث تابثإ ىلع ليلدلا

 . ابنم صاخم ال ةضراعملا

 نينا مدقت عم ثلاث ءافتنا نأ نومعزتفأ ؛ نيميدق ردقملا رادق ول : لوقت مث

 ؟ |ًقافتا هققحت رئاج كلذ نأ نوبعرت مأ « لاح

 ءافتنا ةلاحت_سا متيعدا نإو . ميلد متضقن دقف « رئاج كلذ نأ معز نإف

 كلذ ىف ارعدا نإف ؟ اليلد مأ ةرورض كلذ نوعدتفأ « نينثا ريدقت عم ثلاث

 .مهرمأ م دص ىف مماوعد لثمب اوضراعي نأ نعنيملاس ريغنيتهابم اوناك « ةرورض

 . اليبس هئادبإ ىلإ نودجي الف « هنع اولئس“ , اليلد كلذ ىف اوعدا نإو

 ءامسلا هذه : لاقف هيلإ ةيعمسلا ءانآلا ءابتنا لبق ركفم ركف ول : مهل لوقت مث

 « تاومس ريدقت نم ىلوأ ابقوف ءامس ريدقت سيلو « ةمولعم انيلع ةلطملا « انل ةلطملا

 كلذ نوكيفأ « اهيفنب عطقلا بجيف دادسعألا خلابم ىف لاوقألا ضراعتتو

 ؟ ال مأ اليلد

 ااخلا



 موس

 لاقيف 6 كلذي فاريعالا نم دب الو ليلدد سيل كلذ نأ مصخلا معز نإف

 جرو« نينيلاو ٠ يديك« ديم لات ف تفس توبث مريوم ماتم م كلذ مقتسي ىأو « ةلالدلا ىف هومر رح ام وحن لع تارئاجلا تاباقث دقف :
 ؟ لوقتلا اياضقب ابكرد ك]ل صوتي ال

 ىلع ةدئاز ثداوحلل ةفص ىعدا نم نإ لق مسلأ : لئاق لاق نإف

 ةادآلا ءافتنا هيلع درلا لييسو ء الطبم ناك « تافصلا نم لوقعلا ابتكر دتسا ام

 ؟ ةيرورضلا مولعلاو

 لع تافصلا ىلع ةدئاز ةفص ءاعداو داسف حاضير ىف رصتقا نم ٠ انلق

 . هدصقم غلاب ريغ « هلالدتسا ىف ًارصاق نآك « هومتركذ ام

 ؟ ةاعدملا تافصلا ىف ىلع لالدتسالا لييس اه : ليق نإف

 . ةلالدلا ليس انركذ دنع ًاقرط كلذوف عمجنس « انلق

 نيميدق انردق ول + اولاق نأ « انيل] نيمتنملا ضءبو « ةلزتعملا هب كسمتي امو
 هياع ةلالدلاب صتخت ةلالد بصن ىلع امبنم دحاو لك ردقي نأ امإ : لخي م
 . قاثلا نود اههدحأ ردقي وأ « كلذ لع امبنم دحاو ردقب الوأ «هب قاعتلاو

 | امهدحأ ردقي مل نإو « امبصقن حضوو اههزجع ناب اردقي مل نإ
 . هصقن نابتسا

 هعنصعةاصلاىلعلادلانإف « الاعكلذناك ؛ كلذ لعنارداقًاءيمجامه: ليق نإو

 .ًاضيأ رظن هيف اذهو « امهدحأب هصاصتخا نيبيعدص ريدقت لوقعملا ف روصتي الف
 ىلع ةلالدلا بشصَسن نأ معزي نم ىلع نوركنت مب : لوقي نأ لئاقلل نأ كلذو
 زجعلا « هروصت مدع نم مزاف ؟ تارودقملا ليبق نم سيلو « لاح امهدحأ نييعت

 هوجو رئاسو نيدضلا عامتجاك رداقلا زجيعي ال لالا روصت مدع ذإ « صقتلاو

 ريدقت دنع الوأ تارودقملا نم كلذ نوك حضوي نأ مصخلا ىلعف « ةلاحتسالا
 . | ًايناث ] هروصت مدع دنع زيجعتلا هيلع بتري مث « نينثا



 ل مؤ

 قدص ىلع ةلالد بص: رودقملا ىف له : لاق ول الئاق نأ كلذ مضوي ىذلاو

 ىلإ ىضفأ ٠ كلذ روصتي ىل ول هنأ معز مث « تازجمملا ليبق نع ةجراخ ءايينألا

 ىوس رخآ ليلد ريدقت : لوقن نأ باوجلاليبسف . هتارودقمىهانتو هلإلا زيجعت

 . ًازيجعت بجوي ال لاا روصت مدعو لا تازجعملا

 الف « لياتتو ثبت ةرجش انيأر اذإ : اولاق نأ همارتلاب ةلزتعملا صتخم امو

 نم ابتكر ح نوكت نأ زوجيف « ةيلقع ةيضقب هريغ قلخ نم هلإلا قاخ اندنع زيمتي
 حضطوتسمو ؛ بابسالا نم ببس نم ةدلوتم نوكت نأ زوو « ءادتبإ هللا لعق

 . هيلع اولوع ام لطيف «لامعألا قلخ ىف كلذ

 ديدرت الإ ءىث اهنم ذشي الو « ةينادحولا تابثإ ىفهب اوكسمت ام عيمج اذبف

 نإ مث . مدصاقم عيمج ىلع هيبفتل هأنمدق ايفو. ظافلأو غيص ريركتو تارابع

 اهتماقتسسا حضوأو 2 عناقلا ةلالد نم ةيضاقم ةلالد ركذ هنع هللأ ىكر ىضاقلا

 امردق ول : لاق هنأ كلذو « ةلزتعملا دعاوق ىلع اهئالطبو « قحلا لهأ لوصأ ىلع

 امهئم دحاو لك انفصوو « صقنلاتافص نم ءىشل نيفصتم ريغ ( نيرداق « نيميدق

 هانحضوأ 6 | ةدارإلا ىف امهفالتخا انردق مث « تارودقملا عيمج ىلع رادتقالاب

 امهدحأ سالف « هنيكست رخآلا دارأو « رهوجكيرحت امهدحأ دارأ اذإف « مدقتامف

 نييواستمنيميدق ريدقت ىف مالكلا انضرف آذإف . ىناثلا نم هرودقم دجوي نأب لوأ

 داحيإب امهدحأ صصخت لاحتسا « كلذك اناك اذإو « ةيحلإلا تافص ةلمج ىف

 رودقمدجوي ال نأ الإ قبي لف « امهداضتل نيرودقملا عاتجا لاحتساو « هرودقم

 زنيوجت نمضتي هكمملا لعفلا ىق رادتقالا ذإ « ليحتسم كلذو « أمبنم دحاو

 امهيتاذىلإ] عذملا عوجر ةلاحتسا انحضوأ دقو . ًاعونم رداقل نكيرل اذإ « هعوقو

 لصأ لكو . ىناثلل ًاعنم ردقيف لدف امهدحأ نم ًاضيأ ققحت ققحتتي لو « اميهتفصمل] وأ

 ىلإ ىغفأ ثيح نم لطاب وبف « عام ريغ نم رودقملا عوقو عانتما هيلعسترتي

 . ةقيقحلا بلق

 «هومتلبج ىنعمل هعوقو عدتمرودقملانأ معلا نملع نوركذت ب : لئاقلاق نإف
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 ا موو

 اوككشتو « هوزوج مأ كلذ ةلاحتسا ىلع ةلالدلا اوضقان « ًاملع هب اوطيحت و

 عجري نأ امإ : ىلخي ال عاملا نأ كلذو « هل لوصح ال هوركذ ىذلا اذهو . هيف

 فرص ليحتسو . مدع ىلإ وأ « امهاعفأ نم لءف ىلإ وأ « نيمدقلا تاذ ىلإ

 هب قلعتي نأ لاحتسسا « ًاضحم ًايفن ناك امو « « ض« ىن هنإف « مدعلا ىلإ عذملا
 . هيف لوقلا طسب نع ىنذي كلذ حوضوو « ءاضتقا

 5 ص ْقأ وهو معلا دوجو عدم ةايحلا مدع سيأ : ليف نإف

 هنإف © توملا ملعلا توبث نم اندسنع عفاملا نإف . كلذك سال سل : انلق

 ىق هللا ءاش نإ « هحضواس م لع اذإ دوجو ىلإ عملا عجرف . معلا داضم

 . « للعلا باتك د

 نإف . اندوصقم ىف حدقلا6 « هيف ناك امل « هومتلق ام وتم مثوت ول , لوقن م“

 طرش نيمدقلا دحأ رودقمل ققحتي, نأ كلذ ريظنف « ملعلا توبث ىف طرش ةايحلا

 . طورشملا مدعل عدتميف مدعي. مث

 نإف « ىناثلا ريدقت دنع مدعب اههدحأ رودقم ىف طرش ريدقت لإ لييس الو

 لاحتسا اذإف . لاؤسلا عفدناف « الصأ ىناثلا ماك>أرييغتف|رثؤي ال امهد-أ دوجو
 نم وأ اههدحأ نم ردقي نأ : امهدحأ : نامسق الإ قييم ًامدع عناملا نوكي نأ

 لعفلا كلذ نإف . ليحتسم اذهو « ىاثلل عنم وه لمف امبنم دحاو لك
 . هل آداضم نوكي ال وأ « هدارمو ىناثلا رودقمل ًاداضم نوكي نأ امإ : واي ال

 ريدقت لقعلا ىف زو< هنإف « هنم ًامنتم نوكي نأ لاحتسا ؛ هل ©)ًاداضم نكي مل نإف
 ردقملا لدفلا كلذ ناك نإو . ىناثلا ًاعنم اههدحأ نوكي نأ لطبو « أعم امهتوب
 اب صصختي الو نيئيش نيب تبلت نأ ةداضملا م نف « نيميدقلا ددأ دار ادض

 ءىثلا داضي نأ ليحتسيو «؛ ىاثلا امهنم دحاو لك داضي لب ٠ نيفرطلا دحأ

 9 خحاضم : لصألا ىف 022



 ب موا

 دحأ ديرب نيدض ىلإ مالعلا بيترت داع دف ؛ كلذ حضو اذإف ٠ هداضي الام

 هانركذامل امهنم دحاو رودقم تب ال نأ ىغبذيف «ىنئاثلا فن اثلاديريو « امهدحأ نيمدقلا

 عوجر أضيأ ليحتسيو . لعف ىلإ نيرودقملا عنم دانسإ لطيف . ليلدلا ردص ىف

 دحاولادرفلل تباثلا محلا نأ نم الوأ هانركذ امل امهتافصو نيمبدقلا ق'اذ ىلإ عذملا

 انمدق دقو . ىرخالاب نيتاذلا ىدحإل صاصتخخا ال ذإ « رخآ توبب لوز. ال

 . ًاعنقم الوق كلذ ىف

 « نيمبدقلا ءاوتساتبث اذإ هنأ بيرلا ©)دراوم مسحيو « بغشلا عطقي ىذلاو

 عانتما كلذ نم مزايف . ثودسحلاب امهدحأ ردقم صصخت ةلاحتسا حضتاو

 ةلاحّمساك كلذ ةلاحتساو « نيدضلا نع رهوجلا واخ امبعانتمأ قو « نيرودقملا

 . نيدضلاعاتجا

 . عناملا ةلالد نيع هومتركذ ىذلا اذبف : لبق نإف

 نكلو « اهئاكرأو الوصأ نم ةبضتقم « ابيلع ةيترتم اهنأ ركنن انسل : انلق

 « نيرودقملا عانتما انحضوأ انأ كلذو . عناقلا ةلالد نم دصقملا ريغ اهنم دصقملا

 . ايهدحأ نمعنملا ربدقت عناقلا ةلالدقاس ىف انمرو « اهتقيقح نعةردقلاب القناو

 ىف لوقلا مسقتف « ةدارإلا ىفنيفلتخم « نيمدقانردق ول انأ : كلذ لوقلا ةلمجو

 لدتسملا ىلإ ةريخلاو « اهدحأ نم دب الو « ةليحتسم ابعيمجو ١ ًاماسقأ امب.رودقم

 . ماسقألا داحآ ىف ةلاحتسالا ضرف ىف

 « ةردقلا توبث دنع رودقملا توبث زيوميت هب متقلعت ام ةياغ : لئاق لاق نإف

 رودقم دوجو متلحأو « لزآلا ىف ةمبدقلا ةردقلا مبثأ ك:أ كلذو . ديدس ريغ

 نم نإف . لاعفألا نم لءف ىلإ وأ تاذلا ىلإ عجري عفام لزالا ىف سيلو « ىلزأ

 . هومتلق ام لحتسي مل ء كلذ لاحتسا

 )١( داوء : لصألا ىف .

 نثي



 هس مفيإلا ع

 م ةلزأ ةردقلا انتبثأ نحن : لوقن نأ كلذ ىف ةبوجألا "لسأو
 « عناوملا تعقتداو ىلزأ رودقم تقلعت ولو « ىلزأ رودقمب قلعتت ابنإ لقن
 لب « ًايلزأ ًارودقم تبثن ال انكلو . انومتمرلأ م رودقملا دوجو زيوجت انمزلل
 ,ثداحلا عوقو روصتن الف « لازي ال ايفعقي ثداح ةمردقلاةردقلا رودقم : لوقت
 رودقم وه امتإ حضو دقف . هعوقو عانتما ةلاحإو هزيوجتب عطقلا بحيو الإ
 ىف الاوجم م مجلا كي رحت نإف . هيف نم ام ليبقلا اذه نم سيلو « عوقولازوجمو

 لعفلا للم ج ريعئام ريدقت ريغ نمكلذ عم عذتماو « هتاذ ىف رودقم وهو « هسفن

 « لاوسلا نعلاصفنالا حضوف . تارودقملا ليبق نم سيل ىل زاآلاو « تاذلا -
 ةلزتعملا بهاذم ىلع ةميقتسم ريغ هو ؛ قملا لهأ لوصأ لع ةلالدلا تبثتس

 * نيبجو نم

 عناوملا عافترا عم ةردقلا اهيف تبثت ةلاح ريدبسقت اوزوج مبنأ : |.هدحأ
 : اولاق مبنأ كلذو « ةردقلاب لعفلا عوقو عذتمي م 2 لعفلا عوقو ناكمإو

 عفاوملاو ء امثودح لاح لوأ ْق ةثداخلا ةردقلاب رودهملا عوقو ليحتسي ال

 . ةلهججا ىلع نكمم لعفلا عوقوو « ةعفت م

 ىنن دقو « ةردقلا تابثإ ىلإ ةدنتسم ةلالدلا هذه : لوقن نأ ىناثلا هجولاو
 «تافصلا قدحض ونس املع ٌآ رداق مدقلا ْن وك قف أبين نم ممم نر ردقلاةل زيعملا

 8 لجو رع هللأ ءاش نإ

 .رخآ ًاجهنم اهيف اوكلسو « ةردقلا ى> ىلإ اهودئسأ ةلالد ةلرثعملا رح دقو
 هسفنل ًارداق امهنم دحأو لك نوكي |نأمرل « نيمردق انتبثأ ول : اولاق مهنأ كلذو

 نم مزليف ٠ . هقلعت ىف معي ن نأ « ًاقلعتم ناك اذإ ٠ سل تبأثلا فصول مكح نمو
 آدارم دارأ ولو 3 تارودقملا عيمج لع ًارداق أامهنم دحاو لك نوكي نأ كلذ

 3 نيرداق نيب رودقم تابثإ اآذهو ؛ امبنيب دارملا كلذ توب بجو ؛ ًادحاو



 لا مو ب

 رع ةوركذ ىذلا اذهو . ةدارإلا ىف قافتالا ىلع ةلالدلا اوضرفف . ليحتسم وهو

 انرشأ ام ىلع نيرداق نيب رودقم عام مولم حصي ال مهنإف 2 مبلصأ ىلع ديدص

 . هللا ءاش نإ ©")ردقلا ماكحأىف هيف لوقلا طسبتسو . هيلإ

 رودقع سيل دايعلار ودقمنأ ىلإ ع ريصم عم مكيف كلذ مقتسي ذأ : لوقن م

 ىعدب نم كلذ مقتسإ فيكف 2 مهتارودقملع رادتقالاب دابعلا سدخا ثرح نمهلل

 . هجو لك نم هولاق ام لطبف ؟ تاذلا ىلإ ةعجارلا ةفصلا ىف قاعتلا مومع مورل
 . ةردقلا نود ةردقلا مكح ةلاحتسا عم ةردقلا مويفن كلذ نع مدصي و

 انردق ول انأ كلذو « هجونسحأ ىلع قال هأ لوصأ ىلعتلالدلا هذه درطن و

 ىاثلادير يو « مسج كيرحت امهدحأ ديري نأ هنم مزلل « ةدارإلا ىف نيمدقلا قافتا

 ىلإ كلذ ىطفيف 08 هرودقم داجيإ أمرنم دحاو لك دصقيو « رخآلا دارم نيع

 قاخ عوفو ىلإ كلذ ىدؤيو 2 امهيتردق نع هعوقو وأ هرودقم عانتما

 . سئل اخ نم

 ؟ نيرداق نيب ًارودقم كريو عم كلذ مكل حصي فيك : لئاق لاق نإف

 نأ امأف . نيفلتخم نيبجو نم نيرداق نيب رودقملا نوك انزوج امتإ : انلق

 ةردقب عقاولا هجولا نأ هيف لوقلا حاضيإو . الف « نيقلاخ نم قاخ عوقو زون

 وهو ؛غ ديعلا ةردقب عقاولا هجولاو . ديعلا ةردقب عقب ال «دابعلا رودقم ىف هللا

 ىلع امهنأكو « دحاو هجوي ناتردقلا تقلعت اف « برلا ةردقب عقي ال ء« بسكلا

 . قلخلا كلذك سيلو « نيرودقةمب ناقلعتم ريدقتلا

 ؟ نيقلاخ نم | قلخ عنم ىلع كيلد اف : ليق نإف

 ٠ هللا ءاش نإ « ردقلا ١ باتك ىف هركذ ىصقتسنس امم اذه : انلق

 )١( رردقلا# لصاالا ف ٠
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 ل سو

 الف ؛ نيقلاخ نيب قاخ ردق ول : لوقن نأ انه اه لالقتسالا هب عمي ىذلاو

 ناك وأ رودقملا داي[ هنم روصت «درفنا ولت يحن نوكي نأ امبنم دحاو لك واخي

 ثيم امهنم دحاو لك ناك نإف . رودقملا داحجبإ هنم روصتي ملء درفنا ول ثيحب

 هتردق رثأك « عامجالا ريدقت دنع هتردق رثأف ءرودقملا داج] هنم روصت درفنا ول

 دنع رثؤتلفتاذلا داحجيإ ىف رثؤت دارفنالاريدقت دنعةردقلامث . دارفنالا ريدقت دنع

 . ©)رثأ اهل قبب ملو « ةيناثلا ةردقلا تفن « عاتجالا دنع ترثأ اذإو « عامتجالا

 ريثأت روصتي الو « دارفنالادنع عارتخالاب لقتسم ريغ امهنم دحاو لك ردق ولو

 دحاولا مك نمو « دحاو عرتخم ىف ةضورفم ةلأسملا نإ « عاتتجالا دنع ةردقلا

 الصأ امل رثأ الف : دارفنالا دنع اههدحأ ةردق رثؤت مل اذإف . هضعبب ليحتسي نأ

 . هريغ عم وأ أدرفنم ردق ءأونم

 طرشب مزجو ؛ اندصقم نع جورخ « ابطسب ىفو « ةلالدلا ىلإ انزمر اذهو

 . نكمأ ام راركتلا ةرذاحم هيف انطرُش نم نإف « باتكلا

 بارطضا اونقيتسا امل ةلزتعملا نم نيرخأتملا نأ هللا مكةفو  اوباءاو
 دنع اودبأ « مدءاوق ىلع مقتست ال اهنأ اوملعو « مهلوصأ ةيضق ىلع ديحوتلا ةلدأ
 ىلع لدي ام لقعلا ىف سيل : اولاقف « نيدلا ةقبر نع اهم اواسنا « ةقيرط كلذ

 . عرذلا اهتفرعم ليبسم امجإو « ةينادحولا

 لدتست الوقع نوصقتسي ماوقأ نم بجعلا امنإو : هنع هللا ىضر ىضاقلا لاق
 نأ نوبعريو «ةيعمسلا ةلدأللاب لالضلاو ىدحلا باوبأو « لابعألا قلخو ةيؤرلاف
 ّح ؛ مهموعر ىلع مج هكريو 7 مرخاتمل هللا ميبكيب مث « لوقعلا دئاقعلا كرادم

 . ةملآ تابثإ انزوجل عمسلا دورو|الولو . القع تبي ال ديحوتلا نأب اوف راعي 0

 )١1( ًارثأ : لسألا ف .
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 أوعم أ ليوأتلا بابرأ نإف . هل درو « عمسلا لإ عوجر هوركذ ىذلا مْ

 .نآرقلا جاجحنم ,©)2اتدسفل هتلاالإ ةهلآ ايف ناك ول » : ىلاعت هلوق نأ ىلع ةبطاق

 قاسم هقاسم لب ؛ زوج نع رابخإو « بيغم نع ءاينإ هنم ضرفلا سالو

 دعب ماظعلا ةداعإ دعبتساو رشحلا ركنأ نم ىلع درلا ىف ىلاعت هلوقك . جاجتحالا

 نم اجاجتحا كلذ ناكف . 2 , ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهييحص لقد : تمير ام

 ديحوتلا ىف ةيألا تحرص دقف .ةأشنلاو ةيادبلاب نيفرتعملا «ةداعإلل نبركنملا لع هت

 كرد ىلإ ةيضفم ةجح نآرقلا ىف سيل هنأ معزنف .ةمآلا عامجإب ىلقعلا جاجتحالاب

 بيزذكتلا الإ عمسلالل] حاورتسالاب دنتسي ملو «باتكلا صن مغار دقف«ةينادحولا

 . نيبلسملا ةداحم ىلإ ىدؤملا لالضلاو نيدلا ىف لابخلا نم هللا اندصع ءهب

 انروصو « رادتقالا لك ىف نييواستم نيمبدق انردق ول : ءالؤهل لوقن مث

 انمدقامىلع ىناثلا نم ىلوأ هرودقم دامياب اههدحأ نوكي الف « دارملا ىف امهفالتخا

 عم رداق توبث زيوت هبف مزل « لوقعلا تازئاج نم كلذ انلعج واف . هربدقت

 هلقعف كلذ غاس نف . عفاودلاو عناوملا عافترا عمو « هرودقم دوجو ةلاحتسا

 رودقملا ةلاحتسا عم رداق توبث دعبي ل نإ هنإف « رداق الب رودقم توبث غوسيلف

 تايلقعلالاطي] كلذ نم مزأب مْ .رداقلا ءافتنا عم رودقملا توبث دعي م « نكمملا

 تارجعملا نم تسيل ديحوتلا ىلع ةلمتشملا تابآالا نآل كلذو « ًاعيمج تايعمسلاو

 ىألا داحآ توبث فرعن امنإو « نيتيالاو ةيألاب ققحتي ال زاجعإلا ذإ « اهسفنأ ىف

 لدتال مث « ةرجعملاب الإ غلبملا قدص تبثي الو . خّكبملا فرص توبث ىلع ًابترتم

 مه اهنأ معزي نم ىلع نوركنت مف . ىلاعتو هناحبس هلل المف تبي نأ دعب الإ ةرجعملا

 ؟ رداق ريغ نم تمقو

 .رداق ريغ نم رودقم عوقو ليحتسي : اولاق نإف

 ؟ةو 15و (0) :١" 73؟ )١(



 الق : هرودقم عوقو ةلاحتسا عم عونمم ريغ رداق توبث لحئسي مل نإ : انلق

 قرطلا دادسنا هانلق ام حضو دقق . ًاضيأ رداق ريغ نم رودقم تورث ليحتسي

 . ةلزتعملا ىلع ًاعيمج ةيعمسلاو ةيلقعلا

 لع ىوطنيو ءزنجاعلا ميدقلا قا ىلع ةلالدلا بصأ لع لمتشإ * كلاثلا لصفلا

 . تارودقملا نم ىهانتي ال امب ةمدقلا ةردقلا قاعت بوجو

 ىلإو ءزجاع ميدق توبث ةلاحتسا ىلإ مهدق ام عيمج متدنسأ دق : لثاق لاق نإف
 اوميقأو «نيلصالا ىف ممارم ىلع اونشل دف «ىهانتيال امب ةمدقلا ةردقلا قلعت باحير
 . نيتدعاقلا ىلع ةلالدلا

 نيتوعتم « صقنلا ىلع نيسدقتم نيهلإ توب ةلاحتسا هانمدق ام انضرغ : انلق
 امب هب نوبلاطت ىذلا اذهو .انضرغ كلذ ىف بتتسا دقو « هيدحاولا تعن بحي امم
 . مدقت يف هل ضرعتن '

 « رجاعلا ميدقلا امأف . هللاب نينيعتسم نيلصألا ق قملا حضون نآلا نحنو
 ىذلا وه رداقلا نأ م رجعلا هب موقي ىذلا وه زجاعلا نأ هتلاحتسا ىلع ليلدلاف
 .ليحتسمكلذو ؛مدق رجع تايثإ مزل « ًامدق ارجاع انتبثأ واف . ةردقلا هب موقت
 اذهو « هيضتقيو لعفلا عانتما نمضتي زجعلا نآآل هثدح نمضتت رجعلا ةفص نإف
 رئؤم ريغ رجعلا تايثإ ليحتسيو ٠ هدحج ىلإ ليبس ال زجعلا ةفص نم مواعم
 « لعفلا عدم ىف ًارثؤم ناك املا « ًامدق ارجع اتتيمثأ ولو . لعفلا عانتما ءاضتقا ىف
 ءىثلا نع زجعلا تبثي امنإو « رجع ريدقت ريغ نم ًامدق هعوقو عدتمي لعفلا نإف
 . حصل هنع رجعلا الوا ىذلا

 تناك امل « اهوحنو تاداضتملا عامجاك تاليحتسملا نأ كلذ ققحي ىذلاو
 نأ كلذي حيضوف . اهنع | آزوجعم اهتوك لاحتسا نجع ريدقت ريغ نم تاليحتسم اا

 تضضتقأ ثرح نم هكر لا ةلزبم هانركذ ام زججعلا لؤيو .٠ ثودخحلا نمضي رجعلا



 ل خوال ب

 ةرورذ نمو ؛ هريغ ف نركلا دعب ناكم ىف نوك ىه اذإ « اثودح ةكرحلا ةفص

 . ةيلوألا توثو ثدحلا كلذ

 نم نإف « ةردقلا ىف يلع سكمني رجعلا ىف هومتركذ ىذلا اذه : لئاق لاق نِإف

 مث م « لمفلا عانتما زجعلا م نم نأ اك « ابم رودقملا نم نكمتلا ةردقلا -

 عاسنتما ىف رثزي ادق ارجع ًاضيأ اوتبثأف « ميدق رودقم ةلاحتسا عم ةميدق ةردق

 . لزآلا ىف رثؤي مل نإو « لازي ال ايف لمف

 امإو « لاملا ىف امإ ام نكمتلا ةردقلا كح نم : لوقن نأ كلذ نع باوجلا

 رودقملا راخئتسا زو< لب ؛ اهايإ اهرودقم ةنراقم ابطرش نم سيلو .لآملا ىف

 لاح لوأ ىف وهف « ةردقلاب ًاثداح ًارهوج انردق اذإ انأ كلذ مضوي ىذلاو . اهنع

 هن احبس هللا لع ىلف . ةيناثلا ةلاخلا ىف ًارردقم نكي مل« قن اذإو « رودقم هثودح

 ةردقلا اف « ةعبارلا ةلالا ىف هديعي وهو ةثلاثلا ةلا+لا ىف مدعيس رهوجلا نأ ىلاعتو

 امإو « ابعم اهرودقم ققحتي مل نإ و « ةيناثلا ةلاك | ىف ةتباث ةعبارلا ىف ةداعإلا لع

 اذإ « ةردقلا نع رودةملا راختتسسا آذإ عدتمي ملف « ةعبارلا لالا ىف اهرودقم عقب

 ءام واقب لاحتسا تيح نم ةثداحلا ةردقلا ىف كلذ عشتمب امنإو . ةيقاب ةردقلا تناك

 لمفلا اهلجال دنم حصي هلزأ ىف ةفص ىلع ىلاعتو هناحبس مدقلا نوكي نأ دعبي ملف
 .لازب ال مف

 هرودقم هيلع عدتمب ًارداق انروص انإف « ةردقلا ىرج كلذ ىف رجعلا ىرحالو

 تح هرجعل نكمل ةئراقمعم ءىثلا نع ًازجاع روصتن الو « عانتمالا ىنغتقي ىنعمل

 حضوي اذهو . ىاثلا ىف | زجعلا رثأ ربظيسو « هنع زجاء وه امبنكمتم اذه : لاقي

 زاجكاذلو ؛ ةردقلا فالخ راخئتمما ريغ نم هعم لدفلا عانتما ًايضتقم زجعلا نوك

 ىف ناكمالا ىصقأ اذبف .رجاعلا نكمت زوحي الو ؛ أميدق ًارداق انردق ول رداقلا عنم

 . كلذ ريدقت

 . ًاعمم كردتسي رجاعلا ميدقلا ىف نأ ء ضقنلاو ةيادهلا ١ ىف ىضذاقلا ركذ دقو

 اناننو



 لايلا

 ل منو سم

 صالا سولو « هانمدق © « ةردقلاب زجعلا ةضراعم موزل هداقتعال كلذ لاق امثإو

 . لمأتم ىلع كرد خي ال مضاو ةردقلاو زجملا نيب لصفلاو , كلذك اندنع

 هيلع لدي ام اذهو . لقعلا ةلالد دري مو « عمسلاب دضتعا هنأ ىضاقلاب نظلاو
 ىئئاحت امل « اهنالطب دقتعا ولو . لعل ةلالد شرب حرصي مل هنإف 8 همالك رهاظ

 لوصأىلع مقتستال ةلالدلا هذهو . هيرقلاو ةيطختلا هبأد نم سلف « هب حيرصتلا نم

 ةرددقلا مدقتت ام « هنع زوجعملا ىلع مدقتي رجعلا نأ اوبعز مهنأ كلذو , ةلزتحملا

 هّللأ ءاش نإ ردقلا ىف هررقنس ام ىلع هيلع رودقملا ىلع

 هنم اهف ممعقو مث ء ةيعمسلا ةلدآلاب داهشتسالا ىف ةلزتعملا متو دق : لبق نإف

 : نيبجو نم كلذ نع باوجلاف . متررف

 اندضتعاو ءاهرارق اهانررق لب ؛لقعلا ةلالد لطبن نحن : لوقن نأ : امهدحأ

 . لوقعلا تالالد متلطبأ متنأو « انميت عمسلا ةلالدب

 « نيميدقن ىف لقعلا كرادم متددس نأ : لوقت نأ باوجل اف رخآلا هجولاو

 در ىلإ ىغفي كلذو « تارودقملا بارطضا ىلإ كلذ 3 رجف « رادتقالا لماك نيهلإ

 ءردقلا ماكحأ ىف حدقيام كلذ ىف سيلف ءالقع ًاميدق ًازجاع انردق نإنحتو « عمسلا

 . انايهذم قرتفاذ

 قلعت بوجو لع ليلدلا ام « زجاع ميدق ىف 2 ممالك اذه : لئاق لاق نإف

 ؟ ىهانتي ال امب ةمبدقلا ةردقلا

 ىدبنو « اهيلإ يشن نمنواهيضترثال اقرط كلذ ىف مالكلا لهأ ركذ دق : انلق
 . ةيضرملا ةقيرطلا ركذن مث « ابيف حدقلا هوجو

 بجول 2 تارودقملا ضءب ىلع ميدقلا ردقي نأ مزل ول : اولاق نأ هوركذ ام

 .رظن هيف اذهو « ميدقلا [لع] زجعلا ةاادتسا اتمدق دقو « اهنع ارجاع نوكي نأ

 < « هنع رجعت الو تارودبقملا ضعب ىلع ردقب ال : لوقي نأ يض رجم ذإ



 ل موو

 اذه نع ىصقتلاو . ابنع رجع الو « ناولآلا ىلع انم دحاولا رده ال
 . فلكت لاؤسلا

 حلصت نأ بجول « ءىث ثادحإل تحلصول ةردقلا نأ كلذ ىف ركذ امو

 ةحلاصلا ةردقلاو « فاتخت ال ةدحاو ثودحلا ةقيقح نآل « زئاج ءىثش لك ثادحإل
 .٠ اندنع رظن هيف اذهو « ههوجو عيمج ةاص « هتنم هجول

 ضرعلا فلاخي رهوجلا نإ : انلقو «لاحلا انيفن اذإ : لوقي نأ ضرتعملاو

 فالقخا كلذ نم مزاف 2 هدوجو ريغ هتيصاخو « هتيصاخ ىف هل ستخاأ مب

 .٠ ليادلا لاطب] هيو ل نيدوجولا

 تافص عيمج نإف . ًاضيأ لخدم امم لوقلا عم ليلدلاف « لاحلاب انلق نإو

 دوجو ءاوتسا نإ : لوقي نأ ضرتعمللف . قحلا لهأ دنع ةردقلاب تيثت رهوجلا

 اهضدحأل ةردقلا عاصت نأ زوجيف « امهتافص ىوتست مل [نإو] « ضرعلاو رهوجلا

 . قلاثلا نود

 تارودقم نع ةيابنلا ءافتنا ققحت : لوقننأ كلذ ىف هيلع ليوعتلا بحي ىنلاو

 ليلدلاف .نيعدقريدقت ىف انضرغ ىلع فطعنن مث ناث' ريدقت ريغ نم دحاولا ميدقلا

 «تبتناو تهانت ول هتارودقم نأ « دحاولا ميدقلا تارودقم نع ةيابنلا ءافتنا ىلع

 اميف لعفلاو « ابمدع لاحتساو ابمدق تبث ثيح نملاز ال اميف هتردق تيقبو

 ىف كلذ زاج ول ذإ . ةردقلا ءاقب عم رودقملا ىهانت ليحتسيف « نكمم لاذ ال

 . تقو لك ىف زاج ءتقو

 ام : لوقن لب ؛ هجرلا اذه نم تارودقملا انت ممزلن ال : لئاق لاق نِإف

 نكلو « اهداحآ ىهانتتال نأ ىلع سانجالا ضع مدقلا ةردق قاعت نم عقاملا

 . سانجألا ضعبب قاعتن ال ةردقلا

 مهو وأ الاح نوكي نأ امإ : ولخت ال هومتدوص ىذلا نإف « لطاب | اذه : انلق



 دس عوهل دس

 سلو « ةردقلا ف روصق تالاحلا نع فافكنالا ىف سرلف ءالاحم ناك نإف . ارئاج

 . هب ةردقلا قاعت نع لأسيف ًارودقم لاخلا

 , هعوقو نكمم سنج « هنع كأس ىذلا نأ : لئاسلا معذ نإو

 . هثودح زئاج

 زوجي همزليو .لقعلا ةيضق در دقف « هسفنب هثودح زوي هنأ لئاسلا معز نإف
 . ةردقلا لصأ در ىلإ ىطفي اآذهو ؛ ةردق ريغ نم ثداح لك عوقو

 الإ هعوقو رذعتي الو ةثداحلا ةردقلاب هعوقو ذرع اما: لاق نإو

 . ةمدقلا ةردقلاب

 ةرد-ةلاب عقي نأ لاحتسا ؛ ةميدقلا ةردقلاب عقي نأ لاحتسا ام نإف : هل ليق
 عارتخا ىلع ميدقلاردقي «فيكف ةعدقلا ةردقلاب ةعقاو ةثداحلا ةردقلا نإف« ةةداحلا
 ؟ هل رودقع سيل رودقملا كاذ سذجو « رودقم ىلع ةردق

 نأ امإ :|حلا- !اولخم الف . نيمدقلا ريدقت ىلإ انعجر دحاولا ىف كلذ حضو اذِإف
 .ىاثلا٠( ردرودقملا لمك اههدحأ نوكي وأ , رودقملا صقان (بنم دحاو لك نوكي

 «دحاولا ميدقلارودقم ىهاذت نم مزلرام كلذ نم مز 5 ًاعيمج امههرودقم ىهانتناف

 ؛عناقلااريهدحالرودقملا ردقلا ف ىرجيف ؛ ىناثلا نرد امهدحأ ةردق قلعت مع نإو
 . اهتارودقم ىهانتتال نيذلل نيرداقلا ىف هانردق مك

 0 عشن امبنم ردفألا رودقم نأ معالي نم ىلع نوركذت م : لئاق لاق نإف

 رادتفالا ىف ايوتسا امف رادتقالا هجو ىف ايوتسا نيمبدقلا نإف « لاحم اذه : انلق
 ءهيف ايواست اميف ةيزمهل تبثت ال تارودقملا نم سانجأب اههدحأ دارفناف . هيلع
 . هللا ءاش نإ «ءردقلا ماك-أ ىف هحضوت لصق اذهو



 0 لا

 ابنم دش ال « مالكلا فارطأ عيمج ىلع ةبنم  ديحوتلا ىف ةعنقم لج هذبف
 مه ىرن نحنو | . ةداعإلاب ديحوتلا بقع انخرش نإ مث . هللا ءاش نإ ىونعم دصقم
 , باوصلل قفوملا هللاو « باتكلا تايرخأ ىلإ اهريخأت

 هأئعمو مسجلا ىفلوقلا

 مسللا نأ : ةفسالفلا هيلإ راص ىنلاف . هالحو مسجلا ةقيقح ىف سانلا فلتخا
 اذهنع اوربع امبرو . ةلزعملا مظعم راص كلذ لإو ؛ قيمعلا ضورعلا ليوطلا وه

 ىف بهاذلا وه : مسجلا : مهضعب لاقف . دحاو ابعيمج لوصحتو « تارابعب ىنعملا
 . قمعلاو لوطلاو ض*رّسلا ةبج نم هانمدق ام ابيف باهذلاب ىنعو 2 تابجلا

 , هأنمدق مب داعبألا رسفو « ةثالثلا داعبالا هل ىذلا وه مسجلا : موضعي لاقو

 . هسفنب مئاقلا وه مسجلا نأ : ىلإ ىح اصلا بهذو

 «ىلامت هلإلا هب "مس اذإ مسجلا نأ : ىلإ هلاوقأ رخآ ىف ماشه بهذو

 : مسجلا نأ ىلإ مهنم ةمذرش بهذف . مسجلا ىف ةيماركلا بهاذم تفلتخاو
 نورثكالا بهذو . سفتلاب مئاقلاوه :مسجلا نأ ىلإ نورخآ راصو . دوجوملا وه
 « اوقرتفا ءالؤهو . هتابج ىدحإ نم هريغ ساع ىذلا وه : مسجلا نأ ىلإ مهنم
 . تابجلا رئاس نم أبعنمو تحن ةبج نم ةيماملا زيوجت ىلإ مبنم نورئاص راصف

 زيوجت ءالؤه مرلأو . تابجلا رثاس نم ةساملا زيوت ىلإ نورخآ بهذو

 . هب اوثرتكي ملو « كلذ اومرتلاف « ماسجألاب ًاطاح مدقلا نوكيل كلذ

 ىلع ليلدلاو . فلأتماو فلؤملا وه مسجلا : نأ قحلا لهأ هيلإ راص ىذلاو
 نيب ةلضافم نع ءابنإلا اومار اذإ « ناسللا لهأ اندجو : لوقت .نأ هيلإ انرد ام
 ع اذه نم مسجأ اذه : نولوش ءازجالا ةرثكو ةلابعلاو ةماخضلا ف نيصخش



 ني

 سس غيل دس

 مث « نيتاذلا نيب لضافتل ضرعتلا ةظفللا هذه قالطإب اودصق مهنأ ًاعطق انيلع دقف

 مدجالاب اوديري مل مهنأ انماعف ءآميسقتو ًاربس اهانعبتتو تاذلاتافص ةلمجىف انرظن
 .اهيف فيلأتلاو ءازجألا ةرثك | ادع « ىنعم ىف لضافتلا

 , ًانوكس وأ ةكرح (0اهرثكأ وأ ©)ابيلعأ ابمسجأب اودارأ : انلق ول انإف
 نأ تبث اذإو . هانيضترإ ام الإ ابعيمج نالطب ملعتف . ىناعملا نم كلذ ديغ ىلإ

 3 مسا نم ةيضدقم ةخيص وهو « فيلأتلاو ءازجالا 2 لضافتلا نع ءىليإ مجالا

 ىلع ظفللا لصأ ةلالد بجو « ىنعم ىف ةلضافملا ىلع لضفتلا ءاشب ىف تلد اذإف
  ىتملا كلذ

 نم ًاذوخأم ناكو « ملعلا ىف لضافتلا نع أبنأ امل لعألا نأ كلذ حضوي ىذلاو

 : هطسب نع ىنغي كلذ حوضوو « ملعألا هيلع لد ام نع للعلا لصأ أبنأ ءىلعلا

 ضارتعالا اومار اف . ابعفد نوب ةلّئسأ اهانركذ ىتلا ةلالدلا ىلع موصخللو

 امبرو « برعلا ةنل نم سيل مسجالاو . هانعمو مسجاالا لع كل وعم : اولاق نأ هب

 نع ديرد نبا لّيس : نولوقيف ء « ةربمججا ١» بحاص *ديرد نبا ىلإ كلذ نودنسي

 . هفرعأ ال : لاقف « ممجآلا

 نأ لعن انإف . رشتناو رهتشاو ربظ امل« ةركانمو ةتهابم هوركذ ىذلا اذهو

 هيلع اوركنأ امل ء مخضالا نع ممجألاب رّسعو « ىداوبلا بارعأ لاخ للخت نم

 ايهرتك أ : لصاالا ف (؟) اميماعأ ؛ لصأالا ىف )١(

 (ما(*١5 0 ؟؟؟) : ديرد نبأ

 وهو ٠ ركبوبأ « ناطحق نم نامحدزأ نم « ىدزالا ديرد نب نسحلا نب دمحم (*)

 « قاتيشالا  هبتك نمو ٠ ةرصبلا ىف دلو ٠ (ط  ةيديردلا ةروصقملا) بحاص

 .مهريغو « ةرهجلا ٠و
 ,ءنقأل :1 نايعالا تايئو ©« ؛48 : 5 بيرالا داشرإ ع ؟١٠ : 5 مالعألا رظنا)

 ( دوه : ؟ دامنب خيرات ء ١55 : ه ناريملا نان ءا 0: * ةيعفاشلا تاقيط



 فس نأ“ هدد

 : اولاق اي « ةماسج ءرملا مسج ؛ اولاق امل مهنأ كلذ حضوي ىذلاو . هلاقم

 مهنم ربتشأو 2 لاعفألا هوجو ةماسجلا وأ مسجلا نع اوردصأف « ةنادب "ندم

 . ًاميسحت ءىثلا مسشسجت : نولوقيف « ليعفتلا

 سايقلا ىف ءاسبلا نم اذهو « مسجلا مهتالطإ كلذ ىلع لدي ام حضوأ نمو

 فارظو « ميرك وهف ماك : نولوقي مهنإف . لعفي « لصف ىلع بترتي « درطملا
 « ةلضافملا ءاضتقا ىلع لعفألا :محل لبق امل ةيبرعلا لهألاق كلذ نمو . فيرظ وبف

 رقفأ نالف : لوقت برعلا دمت نحنو « اهريغ نود ةيثالثلا لاعفاألا ىف ىرح امن

 ٠ ًايثالث العف هيف اولمعتسا امو « نالف نم

 نإو « رقفلا نم ًارداص ىثالثلا لعفلا ريدقت موتغل لصأ نم : نيميجب اولاقف

 « ليقف : مملوق هيلع لديو . مالكلا ىراجب ىف | هوعيذي ملو « لاعتسالا ىف هوفاضأ

 « مسجلا نم ًايثالث لعفلا لإعتسا نابتسا امبمو , رّكَقَتف ىلع هبترتلع ليلد هنإف

 .ناولألاو ةمزاللا نللاب ًاصتخم لصألا ىف نكي مل اذإ لامفألا لإعتسا ىف عنم الف

 نأ كشالو « مسجلا ىف ةشقانم الف « مسجلا ف شقانم شقان نإ : لوقت مث

 ةرثك ىلإ الإ عجرت ال ةظفالاب ةدارملا ةنلابملا كلت مث . ةغلابملا ىنعم هب دارملا

 ٠ دحأو ءانبب بتّنسي انضرغو ٠ ابفلأت وأ ءازجالا

 ريغ ىلع درب دق لعفألا ءانب : اولاق نأ هانمدق ام ىلع ةلبجلا هب ضرتعا امبو

 . لئاقلا لوق هنمو « ةغلامملا ةدادإ

 ًاربكأو ًارنصأ موق مالا 2 ارفن ديز لآ, متحبق

 «ةذلابمو ةلضافم ًاضرعت هب دارملاسيل « ربكأ هللا :لئاقلا لوق : اولاقكلذكو

 وهو ىأ « هيلع نوهأ وهو : هلوقب دارملا كلذكو . ريبكلا هللا هب دارملا لب

 . هيلع نيه

 كلذو .٠ هانمر امع ضارعإو « اندصقم نع مبنم جورخ هوركذ ىذلا اذهو

 ' "ه8



 3 دل ةوعجادسل

 ةدارإ ىلع هنوقلطي مبن] : انلق لب ءهب ءانبل لضافتلا نع ءىني مسجآلا لقن لانأ
 .ىناثلاو « ةلابعلاو ةنادملاب امهدحأ صتخا نيذلاا نيصخشلا ىف نولوقيو « ةفلابملا
 محلا صاخنالف . هراكنإ ىلإ لييس ال ام كلذو « اذه نم مدجأ اذه : لوحتلاب

 . ةنلاملا ةدارإ حضو ام دعب ةغلامملا ريغ ىف ءانب هرب وص: كلذ نع
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 نإف . هانيديأ امل ًارفانم هولاق ام ناك امل « ةيذبألا سايق ىلإ انددر ول انأ ىلع
 «نم نع الوصفم ردق ولو « ةلاح ال ةغلابم نع أينأ « نم عم لمعتسا اذإ لعفألا

 انادثسا ىذلاو . ةغلابم هيلع بلغألاو « هبهاذم كلذ دعب مسقن ال٠ ابنع ادرج

 . نمي نورقم هب

 ْى مسجلا قالطإ حصل « هومتلقام حص ول : اولاق نأ ًاحدق هب نولواح امو
 تافيلأتلاو | ءارجالا 22ةرثك ىف لضافتلا نإف « تاناويملا ىف هتحص تادامجا
 . تاناويحلا ى هققحت « تاداجلا ىف قمحت

 لوصأ نإف . تالا بهاذع لسهجلا تابآ ربظأ نم هوركذ ىذلا اذهو
 مسالا صخب دقو « تايمسملا ضعب ابنم ذشي دقو ٠ اهدرط بكج ال تاقاقتشالا

 عضولا لصأ ىضتقا تاو « تايمسملا ضعبب فرعلا هيلعو لاعتسالا موبع ىف

 . صاصتخاإلا مدع قاقتشإلاو

 قاقتشالا عضومو « بييدلا نم ةقتشم ةبادلا نأ انعطق كلذ حضوي ىذلاو
 ضعب ىف لاعتسالا بلغ نكلو « ًاباد وأ ةباد جردو "بد نم لك ةيمست نمضتي
 ىف مهيلع سكمني هولاق ىذلا نأ ىلع . ةغللا ىف رصحتت ال كلذ لاثمأو « ءايشآلا
 ققحتت لب « ناويملاب ستخت ال تافصلا هذه نإف « قمعلاو ضرعلاو لوطلا رابتعإ

 بجوم لع مومزأت مول , ًاحدق هولاق ام نوكي ناك امإو« تاداما ىفو ابيف

 . انومزأ ام لثم مبلصأ

 )١( لصالا ىف ةرركم .



 هد 4ةةادس

 ةبشخلانم ممجأ نابقلا ةنامر تذاكل « متررق ام ىلع مالا ناك ول : اولاق إف

 ةبشنلانأ لهن نحنو . ةبشخلاءازجأ ىلع تبرأو « اهؤارجأ ترثك ثيحنم ةضيرعلا
 « ةنامرلا نم مسجأ بشخلا : لايف ةةامرلا نم نيعلا ىأر ىف ربكأ تناك اذإ

 «تاداملاف مجالا ظفل كاذلبق اوركنأ مهنإف ؛هومدقام ضقاني هولاقىذلا اذهو
 ردقي نم نإفءهيف حورتسمالهنأ ىلع .رخآ ضرعم ىف هوهزلأو هوركذأ اماوتبثأ مث

 ىلع ممجآلا قاطيو ءامازجأن م رثكأ اهءارجأ نأ دقتعي «ةنامرلانم مسجأ ةبشخلا

 . ىملا ىف اللز ناك نإو ةغللا دصقم ىف باوص وهو « هيف كش الب داقتعالا اذه

 ءازجأ نوك دعبتسن مل « ضارعألا نم مارجألا ىف لقثلا اناعج اذإ انأ ىلع

 فنرأ هب نوضرتعي اممو . هب اوهوم ام عفدناف « ةنامرلا ءازجأ نم شكأ ةبشخلا
 اذهو ثيددح اذهو « هنم | مدقأ اذهو ميدق اذه : لوقت برعلا د# : اولاق

 صصختب ةدايز تايثإ ىلإ ثدحالاو مدقألا ىف موق عجري ال مث « هنم ثدحأ

 مدقألا قالطإ ىف مهنأ أعطق معن انإف . ًاضيأ ديدمس ريغ اذهو « نيدوجوملا دحأ اهب
 ًآذإ اذبف ء اوأطخأ مأ هيف اوباصأ « هوردق ىنعم ىف الضافت نودقتعي ثدحالاو

 « ىناعملا ف للز تاغللا لهأ ىلعردق نإ مث . ةغلابملا ءاضتقا نم هاندبم ام مرحي ال

 ةخلابملا لع ءانبلا اذه لح بجوو « ناسللا عوضوم ىف حداق كلذ سيلف

 ىنعم هتابثإ انمر ىذلاو . ىنعملاو ظفللا عّسمت دقف ىنعملا حمص نإ مث ٠ ًاموبع

 . فيلأتلا وهو حيحص

 اهروركو تاقؤآلا رورم ةرثك نع ءابنإلا مدقألاب اومار : لوقت انأ ىلع

 ترقتساف . ثدحألاو تيدحلا ىف اوراشأ كلذ نم بيرق ىلإو « اههدحأ ىلع

  هودروأ ام لك اهنع عفدناو « ةلالدلا

 ىف متانعجارو « برعلا ىلع نيفلأتم نيرهوج ضءرحت امردق ول , اولاق نإف

 « ةفاثكلا نع ءىني مهقالط] ىف مسجلا ذإ , ريكتلا مظعأ هيف اودب آل « ًامسج هتيمست

 . افيثك نيأرج نومسي ال مهو

 نضأ و
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 امل تضرع ول اهنإف « ءازجألا ةينالا ىف كيلع سكعني هومتركنأ ام نيع :اناق

 ةينامث نأ ملع « ًاملع درفلا ءزجلاب طاحأو قيقحتلا نم افرط ادش نمو « ايدج ترمس

 نابتساف . نيثالث تغلب ول كلذكؤ « ةداعلا ىرجب ىف شت ل تدضنت اذإر هاوجلانم

 برعلا نم قلتن نأ نيبهذملا لع باوجلا ليبس مث « مهيلع سكعني انومرلأ ام نأ

 « فيلأتلا نع مسجلا ءابنإ تبث اذإف . ردم قدي اميف مهكحن الو ابمالك ناعم
 . هولبج وأ برعلا همهف « فلأتم لك ىف هانققح

 ريوصت ىف مدخلا قتكي مث « مسجلا ىف هنم دبال لوطلا نأ كلذ حضوي ىذلاو
 امل برعلا ىلع لصف ول كلذ نأ لعن نحنو . رطق لك نم نيرهوج بك رتب لوطلا

 ء|هيلع در انئمدقأم لكف « سفنلاب مئاقلا وه مدجلا : لاق نم امأو . الوط هوس

 بيرقبو .سفنلاب © مئاقلا كلذك سولو « هائعم ىف لضافتلا غوس ام مسجلا ذإ

 رخآ اهجو هديز'و « ءىثلاب مسجلا هريسفثو هتيمست ىف ماشه ىلع درن كلذ نم

 «ءايشالاكال ءىث هنأ ىنعمب ؛ ماسجألاكال مسج برلا نأ هيلإ ريصتامىصقأ : لوقنف

 عذمي وهو ءايشأ تناك تيح نم ًاماسجأ ضارعألا ةيمست كلذ درط ىلع كمرليف

 عاتماو ىفلأ نإو « هبهذم ضقن دقف « كلذب فرتعا نإف . ًامسج ضرعلا ةيمست

 لكو» ؛ اهنم هللا باتكنم يآ مغارو « ةغللا دحج دقف ءايشأ ضارعألا ةيمست نم
 مهانفأ نم وهو « مهليوحتو موليدبت كلذب دارملاو . 60 «ربزلا ىف هواعف ءىث
 ريغ ىلإ 02 ء ردقب هانقلخ ءىث لك انإ » : ىلاعت لاقو . ضارعأ نيثدحلا لاعفأو

 نوللا ةيمست ركنأ نم ْنِإف « حضاو ةغفللا هدحج هجوو . تابألا نم كلذ

 نم افرط ادش نم لقأ هياع درلا ىلإ عرمتيو ٠ مغار دقف ءايشأ تاوصألاو

 وه : مسجلا نأ اوبعز اذإ ةيماركلا ىلع درلا لبس اذهو « برعلا مالك .

 نا ابعضاوم ىف ىنامملا كيتاتسو ظافلآلا ىف تاسفقانم هذهو . دوجرملا
 . هللا ءاش

 ه4 :ه؟ (0) معلا : لصألا ىف )1١(

 00 ه4 :465 (؟)



 لصف

 ماسجالا لقأ ركذ ىلع لمتشم

 ةقيقح ىف هانمدق ام ىلإ دنئسي لصفلا اذه ىف فالتخالا نأ هللا مكقفو اويلعا

 وه مسجلا نأ ىلإ اوراس ةفسالفلا ةفاكو ةلزتملا مظعم نأ انركذ دقو . مسجلا

 . قيمعلا ضيرعلا ليوطلا

 نإف «ادح كلذ ىف دجأ تسل : لاقف مسجلا لقأ نع لثس امل ىئابجلا لاقو

 لقأ : تلقل لوقلا هيف تبرق ول ىنكلو « مسجلا لفأ ديدحتل ضرعتت مل برعلا
 هغابتأ ضعب بهذو . ةعبرأ ىلع اهنم ةعبرأ قيطنت ءازجأ ةينامث ًابيرقت ماسجالا

 ديدرتل ىنعم الو . ةينامث نم بكرتملا وه : ماسجالا لقأ نأب لوقلا عطق ىلإ

 ةعرآلا قابطنا دنع الإ ققحتي ال قمعلاو ضرعلاو لوطلا نإف « كلذ ىف لوقلا

 . عطقلا عم ددرتلل ىنعم الف | « ةعبرأ ىلع

 تبثيو . ةتس نم بكرت ام مسجلا لقأ ؛ نأ لإ فالعلا ليذحلا وبأ بهذو

 مث . لكشلا اذهىف ققحتي قمعلاو لوطلاو ضرعلا نأ ىلإ راصو . ةثالث ىلع ةمثالث

 لقأ نم هيف عمجي ىذلا وهو « ءزج نوثالثو ةتسس فيثكلا مسجلا ةبتر لقأ : لاق»
 . ةّئس ماسجألا

 مييلع لطبن نأ هيف مبحتافت ام لوأو . هل لوصحم ال مت هوركذ ام لكو

 .هوربتعا ام ضقن كلذ لاطبإ قف « قمعلاو ضرعلاو لوطلا رابتعا

 . الامم ناك « رطق لك نم قمعلاو ضرعلاَو لوطلا مثيتع] نإ : لوقن مم

 فاصوألا هيف ققحتت الف ءهريغ ىلإ هادعتن لو مسجلا راطقأ دحأ ىلإ اندبع اذإ انإف

 بكرت اذإ : اواوقف « ةثالثلا فاصوألا ىلع ةلمجا لاتشاب جعيفتكا نإو ٠ ةثالثلا



 ضنا

 سس 1 خرا دس

 ضرعلاو لوطلا فصو تبث دقف ءرخآ رهوج اههدحأ ىلإ مضنأو ؛ نأرهوج

 . هراطقأ لك ىف ررقي مل نإو « بكرأملا اذه ةلمج ىف قمعلاو

 تاشقانمب طيتري كلذ ىف مالكلا نأ الولو « مهيلع درلا ىف حضاو اذهو

 باتكسلا بيترت ىف هانمزتلا ىذلا نكللو « هيف انبنطال ظافلألا ىف

 ظافلاألا ىف ءافتكالا هب عي ام لقأب ءازتجالاو « ىناعملا داربإب ءانتعالا

 .رمهاوظلاو

 ؟ مدنع مسجلا لقأ اف ؛ لئاق لاق نإف

 نارهوج فلأت اذإ : مهضعب لاقف . كلذ ىف انتمئأ تارابع تفلتشا : انلق

 امبف افلأت اذإ نيرهوجلا نأ : انتمثأ نم قّحم لكو ىضاقلا هاضترا ىنلاو

 ماق دقو . فيلأتلا هب ماق ىذ'ا وه فلأتملاو « فلأتملا وه مسجلا نإف « ناممج

 ددعت نم مزلو . فلأتملا ددعت ؛ فيلأتلا ددعت [ نم ] مزاف « فيلأت رهوج لكب

 ١ .٠ مسجلا دعت فلأتملا

 . ًامسج درفلا رهوجلا اومسف : ليق نإف

 روصتنال نكلو . ًامسج هائيمسل ءدرف وهو « هب فيلأتلا مايق روصتول : انلق
 . دحلا اندرط .. ققحت امهف « فيلأتلا ىلع مسجلا مسا ىف اندنع لكوعملاو ؛ كلذ
 انيعم اذإ انإف . بكسنيلا ىاسأ ىف كلذ دعيتسف الو . هانسكع « ققحتي ملنإو

 لوقلا اذكو « ًاريغ هنوك ققحت امل ًاريغ (هنم دحاو لك ىمسنف « نيريغ نيدوجوه

 ىف اب داضتعالا اهانمدق مسجلا قالطإ ىف ظافلآلاب بشت" لج هذهف

 ه ىاعملا ةيقب



 دس 504 د

 ًامسج مدقلا نوك ةلاحتسا ىلع ليلدلا ةماقإ ىف لوقلا

 اههادحإ : نيستتف نيبو اننيب رودي كلذ ىف فالسخلا نأ هللا ءدشرأ اوملعإ
 نيذلا امأف . ىتعملا ىف فلاخت ىرخالاو « ىئملا نود قالطالاو ظفللا ىف فلاخت
 مايقلا وأ دوجولا م منجلاب ىنعملا : اولاق نيذلا مهف « ىنعملا نود قالطالا ىف اوفلاخ
 رخآ ف الصف ل دوعتمسو ؛ مالكلا نم ًاردص ءالؤه لع انمدق دقو . سفنلاب

 . ًاعرش كلذ قالطإ عانتما هيف حضوت « بابلا

 مييدقلا نأب لوقلا قالطإ نم اوشاحتي مل نيذلا مهف ؛ىنعملا ىف اوفلاخ نيذلا امأو
 . موق نع هللا ىلاعت ضاعبأو ءازجأ نم بكرتم

 . نيلثملا باب لوأ ُْق مهيهاذم ليصافت انمدق دقو 4 ءالٌؤه لع درلاب أدينف

 لخيملا , ادعاصفنيئرج نم ميدقلا بكرت ول : لوقن نأ مهيلع درلا ىف ةدمعلاو

 موقت نأ امإو « ءرج لكب موقت نأ امإ تافصلا رئاسو ةايحلاو ةردقلاو معلا

 ضرفتو « ءازجألا عيمجي ةفص لك موقت نأ امإو « ةبكرتملا ءازجألا نم دحاوب
 . رصحأ مالكلا نوكيل ةدحاو ةفص ىف مسقتلا ىف مالكلا ديدرت

 ءًاعرتخم ءزج لك نوكي نأ هنم مزاف « ةردق ءزجلكب موقت : مدخلا لاق نإف

 هتلاحتسا ىلع مقن و هليحنو هعنم ى ىذلا نإف . ةملآ وأ نيملإ تايثإب حيردت هيفو

 ساصتخاالو :نيلصفنموأ نيلصتم آردق ءاوس نيعرتشم نيعدق تورث م ةلدآلاحضاو

 لب ؛ نيلصفنمب ةينادحولا توبث ىلإ ةيضفا ا قرطلا نم اهريغو عناملا ةلالدل

 . نيلصفاملا ىف امهدارطاك نيلصتملا ىف اهدارطا

 صصخت كلذ نم مزايف 3 ةيكرتملا ءازجألا لوخأو موقت : مضخلا معز نإو

 ةردقلا. نع ءارجسألا رئاس الخ اذإو « اهلا « ًاقلاخ « ًاردتقم هنوكب ءزجلا كلذ
 تابثإ عم رجاع ميدق تابثإ ىلإ ريصم كلذ ىفو « اهدادضأب فصتي نأ بجو
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ا ميدقلل تافص ريغو ؛ نيرداق ريغ ءامد
 ةفصل سيل رادقم ءزج لك نإف « رداقل

 . ةردعلا 4 تماق ىذلا ءزجلل

 ضعب سل ذإ « ليصحت ريغ نم مكدتلا ىلإ هبحاص ءىجاي كلذب لوقلا نأ لع

 . ضعب نم ىلوأ هب ةردقلا صاصتخا ىف ءازجآلا

 كلذ نأك « ةفلأتملا ءارجآلا عيبم# ةدحاولا ةردقلا موقت : مصخلا لاق ولو

 نيتاذب دحاولا ىنعملا مايقليحتسيو « تاوذ ىلع م 0 ال دحاولا ىئعملا نإف « الامم

ونم مايق زاجل و زاج ولو« امهيسفنأب نييْمناَ
 « ماعلا صاوج ةلمجم دحاو دا

 اهنالطب دعب قبب مل ؛ ماسقألا هذه تاطي اذاف ٠ ضرع لكف مارلإلا ليس كلذكو

 : , هنع فلأتلاو بكرتلا ءافتناو «هلإلا داحتإب عطقلا الإ

دسقلا نأ معزي نم ىلع نوركنت مب : مصخلا لاق نإف
 ع دحأو ءزجب موقت ةر

 0 صاصتخالا ىلع لحلا نود ةلمجلل أبنم محلا تبثيو

 كلذب ملاعلاو ٠ ناسنإلا باق نم دحاو ءرخي موقي ملعلا نأ اك اذهو : اولاق

 . ناسنإلا ةلمج معلا

 ىلا 5 لا نأ انلوصأ ةيضق نُف .٠ مصخلا بهذم نع دم ةلفغ هذه : انلق

 لج نم ملاعلاف ٠ .الصأ هادعتيالو ) 7 4 ماق ىذلا لحما سصتخم ىتعم لا هيجوي

علا مكحي فصوت .ال ةلمجاو « ملعلا هب ماق ىذلا ءرجلا ناسنإلا
 كلذ حضونسو 2 مل

 ىلع فلكملاو ناسنإلا قى سانلا فاللتخا انركذ كدع ريوجتلاو ل أر دعتلا ردص ف

 2 مسجتلا قن ىف ركذت ةتكن لك دضتعت اهبو « ةديدسلا ةلالدلا ىح هذبف ٠ نييعتلا |

 1 . ةلزاعملا ىلع اهبارطضإ حضوتسو

 هلصأ ةيضق نف ابكرتم اممج مدقلا تبثأ نم : لاق نأ ىضاقلا هب كيم امو

 «رهوجلا فصو صخأ ميدقلا تبث ولف ؛ « /هزيحترهوجلا فصوصخأو « زيحتم هنأ ام

 سصخأ ٌْق نيغمتجا عامتجا ليحتسي ذإ 2 هئتاقص ةلمج ىق رهوجلل هتاواسم مزلا .



 مس !١ ب

 اهانب دق ةلالدلا هذهو . تافصلا نم صخألا ادع امف [بئالتخا عم فاصوألا

 : لوقي هنأ كلذو « نيلثملا ةقيقح ىف هانررق هل لصأ ىلع « هنع هللا ىضر « ىضاقلا

 : ناقيرط كلذ ىف هل مث . هادع ايف امبعاتجا بحي صخألا ىف ناعمتجا

 . تافصلا رئاس ىف عاتجالا ىف ةلع صخ“الا ىف عامتجالا : امهدحأ ىف لوقي

 ىف عاتجالا دنع بجاو تافصلا رئاس ىف عاتتجالا : ىرخأ ةقيرط ىف لوقيو

 رمتسل نيقيرطاا بجوم لعو . ةيجوم ةاع صخالا ىف عاتجالا سيلو صخالا

 . ةلالدلا

 رئاس ىف فالتخإلا عم صخالا ىف عاتجإلا زو<ي : انباحصأ نم لاق نمو
 . ًاعنقم الوق كلذ ىف انمدق دقو « ةلالدلا هذه كسلا ضرب مل ؛ تافصلا

 « محلوق نع ىلاعت مدقلا نأ ىلإ نورئاصلامهو « ةمسجملا ةالغ ىلع هبلدتسن اممو
 لاقتنالا ولوحتلا هيلع ذوكو «تالباقمو « ذاحم هرصحتو « راطقأ هب طحت دودج

 ٠ ةمسجملا ىظعم هيل] راصام اذبف ؛ دوعصلاو لوزتلاو

 ملو « اهيف اوددرت نإف « ملاعلاثدح ةلالد نع | ولأسي نأ مبيلع مالكلا ليبسو

 ليبسلا نإف . فراعملا لصأو  نيدللا ةدعات نع مرجع ناب « اهداربإب !واقتسي

 . ثدحلا توبث ثردحما ةفرعم لإ لصوتن هب ىذلا

 درقن الإ ةلالد اودرطي مل « ماسجألا ثدح ىلع ةلالدلا ركذ اوماد نإو

 ىف حدقلا اههادحإ , نات ريح مهيلع رودتو ؛ همدقب !ومكح ىذلا مسجلا ىف ابلثم مهيلع

 ىق ثدحلا ةلالد درطو ٠ عفاصلا مدق ىق حدقلا ىرخالاو « ملاعلا كدح ةلالد

 هيف انلوق طسبن ملو « هنم برههال حضاو اذهو « تالاقتنالا هيلع زوجت نم لك
 . ملاعلا ثدح ىف هانمدق امب انم ءافتكا

 م: وهو | لكشتم راوصتم ميدقلا : !ولوقي نأ ىلإ ةمسجما نم ةالغلا ىهتني دقو
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 نوكي نأنمأي مل  ىهتنملا اذهىلإ لبجلا هبىبتنا نمو : مالسلاهياع مدآ ةروصرلع

 . ةملآ قرطلا ىف هاقلي نم شعب ش

 سبتلد هجو ىلع هتاشإو 2 دويعملا ىف ةيارتسالاو « حاردلا رفكلا وه اذهو

 . داشرلا قرطل انادهو « تالالضلا نم هللا انذاعأ ؛ لاكشالاو روصلاب

 الف « دودحم ىلاعت ميدقلا نأ تعز اذإ : لوقن نأ ةمسجلا ىلع هب لدتسن امبو

 هومتفصو نإف . دودخلاض ءبب هوفصت نأ امإو « تحلكب هوفصت نأ امإ : نولخت

 ريدقت زوج ال « ةرفانتم ةضقانتم دود+لان إف . لقعلاةرورضب الطاب ناك « دحلكب

 كلذ حوضوو « لاحم اميعاتجاو « لوطلا ابنمورصقلا دودحخلا نم نإف . ابعاتجا

 . هطس نع ىنغي

 : اولاق مهنإف ٠ مبلصأ ةيضق هذهو « دودحلا ضءبب صتخم هنأ اومعز نإو
 نزرأ هنكلو « شرعلا ردقنم رغصأ هنإ : لوقينم مهلمو . شرعلا رادقم لعوه

 ىف دودحلا ضعي سيل : مهل ليق 2 موق نعهللا ىلاعت « دحت هوصصخ اذإف هنم

 صاصتخالانم مزليف « ةدحاوتب اثم زيوجتلاوف اهعيمجلب « ضعب نم ىلوأ لوقعملا
 اهنإَف «ملاعلا ماسجأ رئاس رابتعالا اذه لصأو . صصخ ىلإ راقتفالا ابضعبب
 نم هيلع ىه ام ريؤ لع اهريدقت لقعلا ىف زاجو ) دودحو رادقأب تصتخا ال

 . ردقملاو ربدملا ىلإ اهراقتفا كلذب للعنف ؛ اهدودح

 رئاسف مكيلع سكعني هومتركذ ىذلا نأ معزي نم ىلع نوركنت مب : اولاق نإف

 صتخينأ زو< و «لعلاب ىحلاصتخي نأ زوحي : لئاقلالاق اذإف ؟ هلإلا تافص

 : اولا . صصخ ىلإ ًارقتفم نوكب نأ بجو رلغلاب ميددقلا صتخا اذإو « لمجلاب

 . هومتلق ام مزال « لاؤسلا اذه مزأي ملنِإف

 هيوجو لع ةلالدلا تماقو هلل بجو اب علا : لوقت نأ كلذ نع باوجلاو

 اههدحأب صاصتخالا نم مزايف . نازئاج هيف لباقتي ملو « هنع زاوجلا قتناو «هل

 ىلإ ثداوحلا لسلستةلاحتسا تلذو|ملعلا ىلع لد مكحنا لعفلا نأ كلذو . صصخملا بج
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 رئاسم ىف لوقلا كلذكو « ماعلا بوجو اذإ تبث دقف . ملعلا مدق ىلع لوأ ريغ
 لعفلا ةبج نم ال لقعلا ىف ليلد ال هن إف « صوصخم دح كلذك سيلو . تاغصلا
 بوجولاللع تافصلا تايثإ ليبس ذإ . دودملا نيب نم ًادح صصخ هريغ نم الو
 لدي الو لمف هيلإ دشرب ال ءدحت صاصتخالاو . ضئاقنلا فن وأ لاعفآلا ةلالد
 زيوجتلاف ىلوأ دودحلا ضعب سيل هنأ كلذب حضوف . ضئاقنلا ءافتنا قيرط هيلع
 ء ضءب نم

 : لوقن نأ « نيضرتعملا بيغشت عطقي ىذلا وهو « هانلق ام درقي ىذلاو

 صم كلفلا : لوقي نأ رهدلاب لوقي نمل زاجل ؛ بوجولا ىلع دح ريدقت زاج ول

 زوجدح هضراعب ال بجاو هدحو ءهنع نادقنلاو هيلع ديزملا ريدعت زوج ال دحن

 نم ًاصاصتخا دحلا بوجو ءاعدا مهل زاج ولف . كلذ نم دعسأب ةببشملا لوق سيلف
 اذهو ءملاعلا ماسجأ ضعب ىف كلذ زثم زاج « ةلالد هع لدت نأ ريغ
 . هنم ساخن ال

 نم هب ىلوأ زاحألا ضعب سيل ربحا لغاشلا دودحلا نأ هانلق ام دضعي امو
 نم ىرحأ اهضعب صاصتخالا سيلو « ابيف بير ال ةلثاتم تابجلا نِإف . ضعب

 لويد هنكمي م زاوجلا ْق دودملا قامت دحاج لويد ولو .٠ اهرئاس صاصتخالا

 . لجو رعشا ءاشنإ « ةبجلا ةلأسم ىف كلذ طسبنسو . تابجلا لئامت

 ساصتخالاو « نكامألا نم نكقلاو « تايذاحما ىنن ىلع لدي, ام نأ اولعاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « لئاسملا هذه ةلدأ ىتأتسو . مسجلا ةلأسم ىف ليلد وبفتابجلاب

 عوقو لاحتسال « امسج ميدقلا ناك ول : لاق نأب مسجتلا فن ىف انخيش لدتساو
 دست ةلالدلا هذهو . ماسجألا قاخ هنم حدتمالو « هتردق لح ىف الإ هرودقم

 . اممج قلخي نأ ليحتسي مسجلا : نأ وهو « لامعألا قاخ ىف هررقي لصأ ىلإ
 م اهيلعو ةدمعلا | ىبف ىلوآلا ةلالدلا ىلع مسجتلا ن ىف لوعي نأ ققحناب ىلوآلاو
 . لوعملا
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 نكلو « لاوزلاو لوحتلا مدقلا ىلع ز"وج نم ىلع لالدتسالا ًاضيأ ربظيو
 تالاقتنالا قي قاعتت لب ؛ صيحفلا لع مسجتلا قنب ستخت ال ةلالدلا كلت

 نكلو ٠ ليدسف 2« ضدي نم لوأ دودحلا ضعءب سيل هنأب لالدتسالا امأو

 لع تامولسملا ضعبب هلأ ىف قاعت مدقلا ماع نأ : وهو دحاو لاؤس هيلع درس

 مث « اهنع الادبا اهلاثمأب ماعلا قاعت ريدقت نوحي ناكو « ابعوقوو اهثودح ريدقت

 حلفا كإذكو 2« صصخ لإ امتافص لع تامواعملا ضدي هقلحت ىف ملعلا رقتنفي مل

 . لقع ةيضق اهيلع لدت ال ىتلا ةيعمسلا تافصلا انتاشز ةلالدلا ىف

 « نيديلا ريدقتك ىدبألا نم ةعبرأ ريدقتو « نيدي متبثأ اذإ : لئاق لاق نإف

 . هومتلق م أودعبتسل ال م 4 60باملب كلذ ضو لقعلا صصخت الو

 . ًادح صصخت مل ةلالدلا نأ هب كسمتن ام ىصقأ نأ ةلالدلا ىف حدقي امو

 لقعلا لدي ال ام نأ عز ملف . ليا مدعب كسمت اذه : لوقي نأ لئاقللو

 انلوعكلذلجآلو . ةلالداىف حدقت لمج هذبف . بوجولا هل تبثي ال هب وجو لع

 ىف ةكراشملا بوجو ىلع ليوعتلا امأو . ابيف حدق ال ىتلا ىبف « ىلوألا ةتكنلا لع

 ديدرت انمدق دقو « رظنلا مظعأ هيفف « صخألا ىف كارتشالا دنع تافصلا رئاس

 . هيف لوقلا

 لصف

 ةل دتعملا نرجع ركذ لع لمتشم

 اممج مدقلا نوك ةلاحتسا ىلع ةلدآلا بصن نع

 دحاولا نأ ىلإ اوراص مهتأ : اهنم : هجوأ نم ,هيلع عنتمي كلذ نأ اوباءا

 )١( داعإب : ارقن نأ نكع ٠



 ا ]و

 ةيلبب ًافوصوم ًابكرم ناك اذإ الإ ًاعرتخم ًارداق ًالاع نوكي نأ ليحتسي انم
 بحي طرشلا نأ موبهذم ةيضق نمو . مهلصأ نم كلذ حضونس ام ىلع هصوصخع
 دحاولانوك : اولاق كلذلو . لاعلاف كاذ نم اوعنتما نإ و « ًايئاغو ًادهاش هدرط
 هنوك بوجوب عصطقن ىتح « ًايئاذ كلذ درط مزاف . ماع هنوك ىف طرش ًايح انه
 هلثم بجو ؛ ًايئاؤو ًادهاش طرشلا اذه درط زاج | نلف . ًالاع ناك ثيح نم ًايح
 : .هنم محل صاخع الو ةيذبلا ف

 . ًاملاع ملاعلا نوكل ال « لعلا توبدل ةصوصخلا ةيذبلا طرتشت امنإ : اولاق نِإف

 ىذلا اذه : لوقن نأ كلذ نع باوجلاف . ةينبلاب كدحلا مزلل « ًايئاغ ملعلا تبث
 ؛ تافصلا فن ىلع لاؤسلا عفد ىف متلوع 3 : اهدحأ : هجوأ نم لطاب هومتركذ
 نوك نأ معزي نم ىلع نوركذت مب : لوقن م“ . اهتابثإ ىلع ةلدآلا حضاو مقنسو

 معلا ىف طرش ةصوصخلا هتينب نأ م « ًالاع هنوك ىف ال هيلع ىف ©2)طرش ًايح ىحلا

 نوك ىف ةيذبلا طرتشيو « مولع سكعي نم لع نوركنت ميو ؟الاع هنوك ىفال
 .رخآلا نم ىرحأ نيلوقلا دحأ سياف ؟ هماع ىف ًايح هنوك طرتشيو « ًاملاع ملاعلا

 . مدتلا ضع ىلإ الإ امهنيب لضافتلاب عجريالو

 « مطوصأ ىلع مقتست ال ةادآلا نم ءايشأ نأ مسجتلا ىن نع ةلزتعملا دصي امو
 ةردقلا تماقل ميدقلا بكرت ول : انلق ثيح ةلدآلا ردص ىف هانمدق ام اهاوقأ نمو
 . نيعرتخم نيهلإ تايثإ ىلإ ىدؤي اذهو .٠ امهنم دحاو لكب وأ نيئرجلا ىدحإب
 بهاذم ىلع 20ةديدس ريغ هو .هيف لوقلا انطسب دقو « كلذ قنت عفاقلا ةلالدو

 فيكف « هانحضوأ ام مبلصأ ىلع مقتسي مل ديحوتلاأ : اهدحأ : هج وأ نم ةل زتعملا

 0 لصأ هل مقتسي مل نمل عرفلا مقتسي

 نأ اودعبتسي مو « نيئرحي فيلأت مايق اوزوج مهنأ كلذ نم مهعنمب اممو

 . نيئزجلاب ةردقلا مايق كلذ ىلع مهمزليف . نيلحع دحاولا ىتعملا موق

 , ديدس : لصألا ىف )١( . اطرش : لصألا ىف )000
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 ملاعلاو « انم دحاولا ءرجلاب موقي معلا نإ : مملوق ًاضيأ كلذ نم موعنمب امو
 ةمعدقلا ةبكرتملا ةللا : لوقي نم ىلع نوركنت مف . لحنا نود ةلمجا معلا كلذب
 ؟ مدنع دحاو ملاع ناسنإلا نأ م « ةلملا نم ءرحي ماق ملعب دحاو ملاع

 كلذو « هب نوفرثعي ال ام مباع متبجوو ةلرتعملا اوفصنت ل : لئاق لاق نإ

 همايق ريدقت فيكف « مدقلا ملعلا اوفن مثو | ملعلا تايثإل عرف ءزحجي ملعلا مايق نأ
 ؟ ةلمججاب وأ ةلمجا نم ءرجم

 زاج اذإ هنإف . مم ديرأ امم مهصاخي ال اذه : لوقن نأ كلذ نع باوجلاو
 « ىلعلا لع وه ىذلا ءزجلا نود ةلخجا ملاعلاو انم ءزحجي انيف ملعلا مايق صتخي نأ
 لاقي الو « اسفنا ةملاع ةلجا نإ : اولاق البف« سفنلا ةفص ىف كلذ لثم دعبب الف
 6 03 داحالا تبثن الو ةلامجلل ملا كالذ تين لب 4 هسفيل ملاع هن] نجح 13 ف

 صتخمي نأ دعبي مل نيف . هب ملعلا ماق ىذلا لما نود ةلمجلل ملعلا نم مكحلا تبثي
 سفنلا نم ءرج لك سخي نأ دعبي مل ؛ ًاداع للا كلذ نوكي الو « لحمي ملعلا
 ةلمجلا ماعلا مكح نأ اك « ءا نجآلا داحآ نود ةلمجلل ملاعلا مكحو « ةيسفن ةفصب
 3 هنع باوج ال ام اذهو « ماعلا ل< نود انيف

 نمدئاقعلا نم ريثك ىف دهاشلا ض# لإ مبعوجد مسجلا ىف نع معلمي امو
 ميدنقلا : اولاق مونأ كلذو . بئاغلاو دهاشلا نيب عملا بجوي ىنعمب كسمت ريغ
 اوبلوط ايلف . عاعششلا هب لسصتي نأ بجو ايئسع ناك ولو « ىرمب سيل ىلاعت
 . دهاشلاب كسل نم رثكأ لإ اوعجري ملء ماوعد تابث] ىلع ليلدلاب

 « ةعشالا هب لصتت ثيح « ةبجو ةلباقم ىف الإ ًادهاش ًايئثرم لقعن ال : اولاقف
 . ًايئاز كلذب انيضقف

 اوددرت كلذ دنمف ١ ؟ ًايئاخ هلثم ىغقن ًادهاش تبثي ام نأ متلق مل :ل ليقف
 : اولوشي نأ ةمسجمأ] زاج ,دماشلا ضم لإ ريصملا زاج ولف . الوصحع اود 5
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 .هنع برهم ال ام اذهو . ًابئاؤ كلذب ءاضقلا مزاف « اممج الإ الاعف دهاشأ مل

 . ريثكلا اهنم تيفلأل « دهاشلا ض# ابيف ةلزتعملا ىعار ىلا لئاسملا تعينت ولو

 لال١ حضونونألا اهركذن نحنو ٠ مسجتلا ىف | ًامبش مه فنأ نع اودرط ةلزتعملا نإ مخ

 . مهلوصأ ىلع امإو « ابك لوصألا ىلع امإ « اهالطبو اهضاقتنا

 ىنمملا مايق ليحتسيو « فيلأت هب ماقل افلؤم ناك ول : اولاق نأ هيلع اولوع يف
 هردئسأ مهنأ : امدحأ : هجوأ نم كيدس ريغ هوركذ ىذلا اآذهو .٠ ميدقلا تاذب

 اهتوبث ىلع ةعطاقلا ةلالدلا حضونسو « ةميدقلا تافصلا ىنن ىف مهلصأ دساف ىلإ
 , هللا ءاش نإ

 دهاشلا نيب لصفلا مكنم دعبي مل نإ : لوقت نأ حدقلا ف رخألا هجولاو

 اد ماش ملاعلا ملف ح تافعلا رئاسو ةايحلاو ةردقلاو ماعلا مكح ف بئاغلاو

 مف « ًايئاغ ملعلا فني مكعطق عم « ًالاع ميدسقلا مبثأ مث ء ملعلا ىلإ رقتفي
 . فيلأتلا مكح ىف كلذ لثم مكمزل نم ىلع نوركنت

 فصتيو هب فيلأتلا مايق دنع كلذب فصتي امنإ ًادهاش فيلأتلا : لوقنو

 . هنع مل صيحال اذهو « فيلأت ريغ نم ؛كلذ نعدتلا ىلاعت ؛ ًافلأتم هنوكب مدقلا

 اذهل ةتساف « ًاماءاهنوك بجو ثيح نم معلا انيفن امنإ : اولاقف اوعجر نإف

 . فيلأتلا بوجو قةحتي سيلو « هيضتقت ةلع نع هب وجوب فصولا

 لاق نم ىلع نوركذت مك * لوقت نأ اههدحأ : نيبجو نم كلذ نع باوحلاف

 ؟ بجاو ًاللاع هنوك نأ م « بجاو فيلأتلا نأ ةمسجما نم م1

 ليلدلا مقي ملو « أملاع هنوكب هفاصتا بوجو ىلع ليلدلا ماق دق : !ولاق نإف

 . ًافلؤم هنوكب هفاصتا ىلع

 ىفن ىلع ةلالد اوميقأف ء بوجولا يفنيرال بوجولا 1 لعليلدلا مايق مدع : اناق
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 هيف تبثت مل امف اوكشف )2 تايثالاو ىلا ىف ليادلا ءافثناب مف داعا نإو . بوجولا

 . هنم صاخم ال اذهو « ةلالد

 . ةردقب الإ ًارداق ناك امل ء اممج ميدقلا ناك ول : يملوق آريثك هب نوذهي امو

 تافصلا مهتلالالض ىلع مينم ءانيهوركذ ىذلا اذهو . لاحم ةعدقلا ةردقلا تايثإف

 . هللا ءاش نإ ايف | لوقلا طسبنسو اا“

 كاسم لك ىف مهتلاقم بارطضا حضونو « الدج اومار ام ممل لسن انأ ىلع

 تبثت مل ةردقلاو ؛ هسفنل رداق مسج هنأ معزي نم ىلع نوركنت مب : مهلوقنو
 ناك ثيح نم مدع ةردقلا تبت امإو . امسمج رداقلا ناك ثيح نم ًادهاش

 ؟ بجاو ريغ ًازئاج اهب فاصتالا

 قلتو « ًارداق هنوكب فاصتالا هل بجاو مسج ميدقلا : مزئللا لاق اذإف

 . اليبس لاصفنالا اذه نع نودجب الف« ملا بجو ثيح نم ةردقلا

 الباق نوكي. نأ بجول « امج ميدقلا ناك ول : اولاق نأ هب نوكسمتي امو
 «>هنإف « مبلصأ لع ًاضيأ ديدس ريغ اذهو . هثدح ىلع تلدابلبق ولو « ثداوحلا

 ليلدلاىصقأ ذإ . ىلاعتوهناحبس برلا تاذب ثداوحلا مايق ةلاحإ ىلع محل مقتسي ال
 شضقن دقو . ثدملا ةلالد كلذو « ابنع لخي مل ثداوحلا لبق ول « ميدقلا نأ هيف

 ثداوحلا نم بورضا رهوجلا لوبق اوزوج ثيح مهسفنأ ىلع كلذ ةلدتعملا

 . اهنع ىرعتلا زاوج عم اهوحنو ناولآلاك

 لوبق هيلع ليحتسي ميدق مدج هنأ معزي نم لع ركنت مب : هل لوقت م

 ؟ رخآ ىنعمل اهليق امتإ و « امج هنوكل ثداوملا لبقي مل ثداحلا مسجلاو . ثداوحلا

 . اليبم ةبلطلا هذه نع باوجلا نع نودمي الف

 . ناف : لصأالا ف (1)
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 قاخ هنم لاحتسال اممج ميدقلا ناك ول : اولاق نأب مهسفنأ دنع اولدتسا امبرو

 ةلاحإ لعليلد مه مقتسي ال هنإف . مدعاوق ىلع ديدس ريغ ًاضيأ اذهو . ماسجألا

 لمف انم دحاولل عقينأ زوجي هنأ مهلصأن م ذإ . ماسجألا قلاخ انم دحاولا نوك

 زب وجن كلذ حمنونمأي الف « بابسألا نمببيم نع دلوتم « ةردقلا لحم نع نيابم

 | ًاماسجأ انك ثيح نم انيلع ماسجالا قلخ عنتمي مل ؛ لوقي نأ ضرتعملا مث

 .٠ لجو رع هللا ءاش نإ « ردقلا ماكحأ ف ركذي رخآ هجول انيلع كلذ عنتما ابإو

 . امغقنو مدع لوصأ ىلإ انرشأ دقو . مسجتلا ىنن ىف ةلالد مهل مقتست لف

 لصف

 ابنع لاصفنالاو ةمسجلا هش ركذ ىلع لمثشم

 مث « ةقيقحلا ىلع عرتخم ىلاعت مدقلا نأ تبث دق : اولاق نأ هب اوكسمت امو

 ىف كلذ لاحتسا لب ٠ مسحب سيل العاف دمت لف « ًادهاش نيلعافلا لاوحأ انريد#
 امل انم دحاولا نأ 5 اذهو : اولاق . لعاف لك ىلع كلذب ءاضقلا بجيف « دهاشلا
 امبرو . ًامئاذو ًادهاش كلذ درط مزل ؛ لع ريغ نم ًاملاع .نوكي نأ لاحتسا

 لعافلل دوجولا بوجو انبلع امل : نولوقيف دوجولاب هذه مهببش ىف نودبشتسي
 ىف بجو « دوجولا فصو ىف كلذ بجو اذاف . لعاف لك ىلع كلذب انيضق « ائم
 . هيف انعزانت ىذلا

 ممالك متبنب دق ؛ لوقن نأ اهدحأ : هجوأ نم ديدس ريغ هوركذ ىذلا اذهو

 لك : اندنع لعافلا نإف . هنم نوءامت امم اذهو « دهاشلا ىف اممج لءافلا نوك ىلع

 ىلع هدي كرحلا كرح اذإو . ًادحاو العف لعفت امنأب ةلمج فصتت الف «درف رهوج

 لك نم ردص لب « ديلا ةلمج نم تاكرألا تردص لوقت: الف « رادتقاو راتخالا

 نأ كلذب نايتساف . اهاستكاب رهوجلا كلذ صّخا ةكرح ديلا ءازجأ نم ءوج
 حضتبو .٠ نوعوفدم 4 لالدتسالا نعو نوعوتمم كيم موف دهاشلا 2 هوعدأ ام

 اففر



 د عملا

 معلاو ةايجلا هل قلخو « ًادرف ًارهوج قلخ ول ىلاعت برلا نأ مهملعن نأب هانلق ام

 . ماج انكم كلذ ناكل « ةردقلاو

 نود ةلرّرعملا هركنأ امنإ و « كلاذ ركني نم ةءسجلا قرفنم سيل هنأ اوملعاو

 . دهاشلا مأ نم هيلع اولوع ام نالطب كلذب حضوف . بهاذا باحصأن م ممريغ

 | مسج نيثدحلا نم لعاف لك : محل انلقو « ادهاش هوعدا ام الدج مهل لس ول مش

 . لعاف لك ىلع كلذب ءاضقلا بجون ملف « العاف ناك ثيح نم مسجلا

 . امبنيب عمج قيقحت ريغ نم دهاشلا ىلإ بئاغلا در هب اوكسمت ام ىصقأ مث
 مل : لئاق لاق ول ذإ . هلإلا ىننو داحلإلاو رهدلا ىلإ رحب ةقيرطلا هذهب كسفلاو

 ًارشب دهاشن مل : لئاقلاق وأ . كلذ درط بجي « ًاثداح الإ اسوس العاف لقعت

 نوكيالف « لوأ ريغ ىلإكلذب ءاضقلا مرليف « رشب نم الإ ةفطن الو ةفطن نم الإ

 حضوةسمو . ابل انرشأ ىلا قرطلا هذه كلسي نم الاح دعسأ هركذ ايف مسجلا

 ةقيقح و طرثو ليلدو ةلع ريغنم بئاغلا ىلع دهاشلاب دابشتسالالاطي] هللا ءاشنإ

 . هللا ءاش نإ

 ملانإف . طقاف ًايئاؤو ًادهاش ملعلا تابثإ نم مهمالك هيل اودنسأ ام امأو

 ملاعلانوك ىف ةلع ملعلا نوك ىلع ةلالدلا انقأ لب « دهاشلا درج ىلع كلذ ىف رصتقن

 . ةروص لك ىف ةلع اهوك لطيل درطت مل ولو « درطت نأ ةلعلا نأش نم مث . ًاملاع

 ملعلا ىلإ لسصرتن مل انإف . لطابف دوجولا نم هيلإ اوحورتسا ىذلا امأو
 قرطب كلذ انتينثأ امتإ لب « دوجولا هنم لءافلل بجو ثيح نم ىرايلا دوجوب
 هريدقت نيب عمجاو « ضحم قن مدعلا نأ , اهنم « تافصلا ىف هللا ءاش نإ ابحضون
 نم هيلإ اوحورّتسا ام ال « لالدتسالا ليبس اذبف . ضقانت عئاصلا تابثإ نيبو

 . دهاشلا دوجو

 ؛ ًارارطضا ماعي ام ىلإ مسقنت تامرلعملا : اولاق نأ ةءسجلا هب كمت امو



 - جا -

 نإف .ًارارطضا مولعملاىلإ هب لعلادنتسي الالدتسا ملعي امو . الالدتساملعي ام ىلإو

 . تاجرد وأ ةجردب تايرورغلا ىلإ ةقاسم ىف ىوتلي لقع ليلد لك

 الءاذ هنوكو هلإلاب ملعلا : انلقو اندوصقم هيلع انيلب كلذ تبث اذإف : اولاق
 نأش نم مث . العاذ ثدحما نوكب هيلع لدتسي لب « تايرورضلا ريخ نم سيل

 نمو . هوجولا ضءب نم امإو « هوجولا عيمج نم امإ : ليلدلا هباشي نأ لولدملا

 مالو نم هجوب لعافلا ثدحا هباشي ال ىلاعتو هناحبس ميدقلا نأ ىلإ ريصملا | ليحتسالا

 ٠ ليطعت كلذو « هلإلا نع دوجولا قن هنم انمرل « كلذ انلق ول انإف . هوجولا

 : لاقي نأ ىغبنيف « هوجولا ضءب نم ةبباشملا ترزثت نم دب نكي مل اذإف

 :دوجولاب © ارابتعا لعافلك ىف هدرط بحي هنود لءفلا>وقو ريدقت ليحتسي ام

 . هدرط بجوف « هنود لعفلا عوقو ريدقت ليحتسي امم بك رثلاو : اولاق

 ممالك هيلع لسمتشا ئ . ىوعدلا ض# لع راصتقا هوركذ ىذلا اذهو

 ىلع آلا سيلو « نيلعاف اننوكي العاف ميدقلا نوك ىلع لدتسن انإ : مهوق

 بارضإلا عم هيلع لالدتسالا نكمي ًاعرتخم العاف ميددقلا نوك نإف ؛ هوردق ام

 . نيثدحملا نيلعافلاب دابشتسالا نع

 «هسفنب هعوقو ةلاحتساولءفلا زاوج تبث اذإ : لاقي نأ كلذ ىف ليبسلاو

 8 ١ حضوف ل . ةبسثملا ةدعاق نالطب حضوف . صصخم لعاف ىل هراقتفا ترث

 نم ولو « لولدملا ليلدلا ةلثام بوجو ىلإ مهريصم مهمالك هيلع لمّتشي امو
 نولفطتم مهف « ورغالو . ةلدآلا عقاومب مبنم لبج اذهو . هوجولا ضعب

 « مدعلا ىلع دوجولابو ء دوجولا ىلع مدعلاب لدتسي دقو « لقعلا قئارطي كسقلاب

 . ليلدلا لولدملا ةلثامم ىعدا نم لوق لطيف

 )١( رابتعا : لصألا ف ٠



 بك

 د م

 ةبماشمب مهحاصفإ « نيدلاف للزلا ملظعأ نم وهو « مهمالك هيلع ىوطنا امو
 باب ىف كلذ انلطبأ دقو . هوجولا ضءب نم ثدحلا لءافلا ىلاءدو هناحبسم برلا
 لوقلا قيرط كلذ ريرقت ىلإ ةجاحلا تعد نإ - مبعم كلثساو . لثاقلا

 فالتخالا عم هجو نم لثاقلا ةلاحتسإ ردقت ام ©)اجوأ ىف نيبتيل لاوحألا نب
 ملف ء هجو لك نم لولدملا ليلدلا ةهباشم بحي ال متلق متسلأ : لوقن مث . هجو نم
 : اولاقف اوعجر نإف ؟ اهيف كارتشالا بحي ىتلا هوجولا نم بكرتلا نأ متعز

 كلذ ىف انمدق دقو . وألا ةببشلا ىلإ مهنم دوع وبف « مسج سيل العاف لقعن ال

 . أاعنقم الوق

 ىلإو « هسفنب موقي ام ىلإ | مسقني دوجوملا : اولاق نأ ةيماركلا هب لدتسا امو

 جرخيال دوجوملا نأ م « امهدحأ ىف تسيل ةلزنم امهنيب سيلو « هسفنب موقي الام

 ىذإا اذهو . زيحتملا وه سفنلاب مئاقلاو : اولاق . ًافوصوم وأ ةفص نوكينأ نع

 . هل لوصح ال هوركذ

 ءه«سفنب موقي ال ام ىلإو هسفنب موقي ام ىلإ دوجوملا مسقني : مهلوق امأ

 مظعأ اذه ف «زيحتملا وه سفنلاب مئاقلا : مطوق امأو . هيف ةركانم ال حيحصف

 ةيلطلا هذه دنع نوعجري الف « زيحتملا وه سفنلاب مئاقلا نإ متلق مف . عزانتلا

 . هانلطيأ دقو ؛ دهاشلا درجم كسلا ىلإ الإ لوصح ىلإ

 « لوقعملانع متجرخ دقو « ةيماركلا رشاعم كدمكلذ' ميقتسي "ىنأ : لوقن م“

 تاذب موقي امزأ : مبلصأةقيقح نمنأكلذو ء فوصوم الوقفصب سيل ًانئاك ميثأف
 فصتي ال ذ] . تافصب تسيل « مهلوق نع هللا ىلاعت « ثداوحلا نم ىلاعت هللا

 نع جرخ دقو « هب لئاق ريغ وهو ثداح لوق هب موقي لب « ممدنع اهب مدقلا

 نيب ًامسق اوتبثأ دقف . مهوصأ لع ةفوصومب تسيل ةفصلاو . هل ةفص نوكي نأ
 . فوصوم او ةفصاا

 هاحرا : نوكت نأ نكعو جوأ اهلعلو اذكع )١(
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 نم ةجراخ ةيتر ثدحملاو ميدقلا نيب مبُمَأ دق : لوقت نأ هب مهضراعن امو
 اودعبتست ملو زيحتلا ةفص نع ًاجراخ سفنلاب ًامئاق نودعبتست فيكف « نيمسقلا
 ؟ ميدقلاو ثدحا فصو نع ًاجراخ ايش

 « ضرع ًادهاشسفنب موقي ال املكف , دهاشلا ىلإ مدج سناك نإ : لوقن م

 فصودرطمرا «سفنلاب مئاقلاىف زيحتلا درط مرانإف . زيحتمدسفنب موقيىذلا نأ اك
 نم ًاضرع هللا لع نوكب ملا كلذ نم بحي ىتح « هسفنب موقي ال ايف ضرعلا

 . هسفنب مهاق ريغ ناك ثيح

 مئاقب سيل رهوجلا : لاقو سفنلاب مايقلا قالطإ ىف انتمئأ ضعب مهشقان دقو
 ضعي ىف نسحلا وبأ انخيش لاق دقو . ىلاعت هللا وه سفنلاب مئاقلا امتإو ء هسفن

 كاذو : لاق . ًايئاذو ادهاش سفنلاب مئاقلا ةقيقح ال : نييدادغبلا عم هتارظانم

 در,ملا ةظفللا هذه نأب كلذ ىلع لدتساو . ىراصتلا ةفقاسأ نم فقسأ ىلع ©")در

 ابي زوجتي نأ الإ ءقالطالا بجوم ىف ةديدس ريغ و ء عرش اب
 اليبس دمي انمد ام تارابعلا ىف مهتشقانمل ىنعم الو . ًامايق ةمهوم ىهو « ًاعسوت

 . قاعبلا ضرعتلا ىلإ

 سيل لعان ةير نع ربخم سخأ ول : اولاق نأ ةيماركلا ةلمج هب كسمت امو

 ضايبلاو داوسلا تيأر :لئاقلا لوق ركنتسن ىذلا هجولا ىلع ًاركنتسم ناك مدي

 . دحاولا لحما ىف نيعمتجي

 « ميسقتب هيف ضرغلا نيبتيو « هل لوصحم ال لوقلا نم فلخ هولاق ىذلا اذهو

 ًادحاو ىرجب نيدضلا عامتجاو هيف عزانتملا نايرج متيعد] نإ : لوقن انأ كلذو

 راكدتسالا ضحم ىف امهنيب عمجا متيعد] نإو . هيف نوعزانم منإف « ةلاحتسالا ىف

 نم تناك نإو « ابعوقو ركتتسي تاداعلا قراوخ نإف .٠ حورتسم الو مم وبف

 ادر : لصألا ىف )١(

 فذ



 ست 4م

 ىلإ لابجلا عاقتو « راحبلا ضيغ نع ربخم ربخأ ولو . تارودقملا تازئاجلا

 كلذ جارخإ كلذ نمضتي مل مث . هلوق ركنتسيال « تاداعلا قداوخ قم كلذ ريغ
 . تازئاجلا نم

 هوكي ميدقلا اوفصو نإو « ةمسجاو ةيماركلا نأ كلذ حضوي اممو

 ةالغلا هيلإ بهذ ام ىلع ةروص هنوكب هوفصي مل « محلوق نع هللا ىلاعت « ًامسج
 . ةبيشملا نم

 ًاركنتسم كلذ ناك « حراوج الو ةروصب سيل الاعف تيأر : لئاق لاق ول مث

 لطيف .حراوجلاب فصتم الو « روصتم ريغ ممدنع ميدقلا ناك نإو « ةداعلا ف

 . هجو لك نم هولاق ام

 لبقي ال دحاو ءىث ميدقلا نأ متلق اذإ : اولاق نأ ةمسجلا هب كسمت امو

 رهوجلا ناف « ابلقأو ءايشألا رئصأ نوكي نأ هنم مزايف « ضعبتلاو ماسقنالا

 نإف . لابخلاو فخسلا نم برض اذهو « ليلق لقأ ناك ًابكرتم نكي مل امل درفلا

 امنإو « ةحاسملا نم ظح هل ام ردقلاب فصتي امتإو ؛ رادقألا نع هب ربعي رغصلا

 هل تبي الو رادقألاب فصتي الء هزيحت ليحتسي امو . نيمتومرج هلام ©1) حسمت

 . ةحاسملا نم ظح

 هللا لع [ نأ ] تابثإ ىف انوقفاو [ "نإ ] ةمسجيا نأ هانلق ام حضوي ىنلاو

 مدقني | ثيح نم ملعلا : لاقي نأ بي مل « ىهانتت ال ىلا تامولعملاب قاعتم ىلاعت
 ىلع درلا ىف ةيفاك لمج هذبف . هجو نم لك هولاق ام لطيف « ةلقلاو رغصلاب فستي

 . ماسجألا ةقيقح هلل تيثأ نم

 فلي

 ةحاسم ءيعلا ذخأ ىأ )١(



 د ا عا[و دس

 لصف

 فلأتم سيلو مسج ىلاعت هللا نإ : لاق نم ىلع درلا ىلع لمشم

 ىلاعتو هناحبس برلا سدقت ىف قحلا لهأ ةقفاومىل] ةمسجلا ضعب تيهذ دق

 ءافلؤم هنوكع نم ىلإ اوبهذو . ماكحألا نم اهل تثي امو ماسجألا صئاصخ نع
 كلس نمو . سفنلاب همايق وأ هدوجو : ًامسج هنوكب ىنعملا نأ ىلإ اوراس مم

 . ًاتايثإو ًايفن ةيمستلاو قالطالا ىف عزانتلا ىلإ هعم مالكلا لآ « كلسمملا اذه

 .فيلأتلانع مسجلا ءامنإ نم هانمدقامءاهالطب حضويو ةقيرطلا هذه دسفي امو

 نع ًادودصم ناك « هللا بجوم ىف هتيضق نع لودعلاو هبجو نع هفرص دارأ نف

 . ةلالد ريغ نم ظافلالا اياضق ةلازإ ىلإ ليبس ال ذإ . كلذ

 ًامضاوت ةيراجلا تايمسملا ىف اهعوضوم نع ابلقنو ء ةغللا ليدبت انغوس ولو
 عامجال هلإلا فاصوأ ىف كلذ زيوميت ىلإ ليبسالف « سانلا نم ةئف نيب اسالطصاو

 هيف عجور اذإو « فلؤملا ظفل قلطي نأ قاطبلا زاجل « كلذ زاج ول ذإ . ةمآلا

 هيلع بترث « فيأتلا نع ةغللا ىف مدجلا ءاينإ تبث امبمو . دوجولاب هريّيف

 ًاجورخو القن هلإلا فاصوأ ىف هركذ رحي ملو « هب هلإلا ةيمسن عاشتمإ

 . ةغللا نع

 كلذ انقلطأ : اولوقت نأ امإ : مسجلا ةالطإ ىف نواخت ال نأ : مهل لوقن مث

 ىف ليلد ىلإ مكيهذم ودنست نأ امإو « ةنلو عرشو لقع نم ءاضتقا الو ليلد الب

 ىهشنلاىلع ءانب بيقلتلا ضحم هومتركذ ىذلا ناك « ليلد ىلإ هودنست مل نإف . دظ

 ًاديز هتيمست زوجتل « كلذك باقلألا رئاس تايثإ غاسل كلذ غامم ولو . ىنتلاو

 هوديأف ليلد ىلإ ميهذم مهدنسأ نإو .نيغئارلالوق نع هللاىلاعت « !ربعو آ ركبو

 ابتلمجو« ةطوبضم مولعلا كرادم |ذإ « اليبس هئادبإ ىلإ نود الو « هيلع ملكتي

 ءامسألا لصأ تابثإدنم قلتي الو« لقعلا مولعلا كرادمنم نإف . هولاقام ابنم قلتبال
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 ابنم ءىث ىف سلو 3 عرشلا دراوم مولعلا كرادم نمو . ابليصفت نع الضف

 نمو. عامج ] الو ةنسالو باتك كلذ لدي مل ذإ « امسج ىلاعت هتيمست غوس ام

 ىلع تماق امل انتلاسم ىف اهانك> ولو « ةغللا ةيضق ىاسألا ىف مواعلا كرادم

 ضقانيإام مهتخل قلب ءاممج دوجولا ةيمست برعلا ةغا ىف نول ذإ «مصخلا ةموربام

 نم نإف . هوبأ ًاماسجأ تيم ولو «دوجولاب ضارعألا نوفصي مهنإف . كلذ

 ةيضق ىف ًاعشيتسم ًافرع كاذ ناك « ًاماسجأ هتردق وأ هتدارإ وأ ءرملا لع ىعم

 . ضحلا كدتلا "الإ قبب مل تابجلا هذه نم مههارم قلت لطب اذإف . ةفالا

 ثيح نم ًاسايق هانلق ام انتبثأ انأ معزي نم ىلع نوركنت مب : لئاق لاق نإف

 .باتكلا نس كلذ ىلع لمتشاو « ىلاعت للا ركذ ف سفنلا قالعإ عرشلا قىدرو

 , ©) كسفن قام ملعأ الو ىسفن ىف ام لعت » ىسيع نع | ًاربذع لاق ىلاعت هللا نِإف مر.

 . هيلع هانسقف « اهانعم ىف مسجلا نادت سفنلاو

 تاغلاا تايثإ غوسي ال : لوقن نأ : اهدحأ : هجوأ نم كلذ نع باوجلا

 امل « تاغللا ف سايقلا زيوجتب انلقول م# . هقفلا لوصأ ىف كلذ انحضوأ دقو «ًاسابق

 ثبشت ناك اذإ « هيزوجم دنع غوسي امن سايقلا نأ كلذو . ًاحيحص هولاق ام ناك

 ون اذهو . سايقلا هيف موري اميف هدرط م « هنم قلتملا مالا قاقتشاب سايقلا

 سايقلا هجو اذبف . ريمختلا وأ ةمماخا ىنعمب اكسمت رثللا ىلع ذيبنلا ءابقفلا سايق

 مسجلا ىف 69 ًاققحتم سفنلا ىف ًاقاقتشا انمصخ حضوي ملو . ةغلا ىف

 فاصوأ ىف هعنم تاغلاا ىف سايقلا زوج نم : لوقن م“ . سايقلا هل غوسيف

 داودجلاب هتيمست ناوج تبث نإو « ًايخس هتيمست نم اوعنتمإ كلذ نمو ؛ هلإلا
 . كلذ ريغ ىلإ

 ىلع ًاسمايق « اصخخشو ًايخسو ًادسج هومسف هومتلق ام ما ئاج نا : لوقن م

 ققحتم : لسألاف (؟) ه2: 0)
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 نود الف « سايقلا ىراجمف مسجلا ظفل نيبو متمراأ ام نيب اولصفا وأ ء سفنلا

 . اليس كلذلإ

 ماق ثيح نم ًارهوج هنوك مهلصأ دعاوق ىلع قالطإلا ىلإ ءايشألا برقأو

 نع اوماد نإف ؟ ًارهوج هتيمست ىف مهكحتو ىراصنلا متقفاو البف : لاميف « هسفنب

 قرطلاب سفنلا ىلع مسجلا سايق عدم انحضوأ لق : لون م . هودجصلا م ًاصاخم كلذ

 . نوسناقلا ابكلس ىتا

 زوحي سفنلانأ هيلع ليلدلاو . ممجلا فالخم ةغللا عضو ىف سفنلا : لوقن مث

 ذه : لاقيف دوجوم لك نع اهم سعي نأ زوجو ؛ دوجوم لك اب دكؤي نأ

 ٠ ضرعلا سفن اذهو « هسفن ضرعلا اذهو « رهوجلا سفن اذهو « هسفن رهوجلا

 نم هولاق ام لطيف ٠ غسي مل « هانركذ ايف سفنلا لاعتسا عضوم مسجلا لمعتسا ولف

 نيفلاخلا ىلع درلا قرط انحضوأ دقو « ءالؤه ىلع درلا هسجو اذبف . هجو لك

 . ىنعملا ىف

 تابجلاب صاصتخالاو زيحتلاهنع ىلاعتو هناحيسىرابلا سدقتب ملعلا بك امو

 نألا نحنو .٠ ناوكألاب هفارطأ ثدشلت كلذ ىف مالكلاو . تايذاحلا بورذو

 قيقدلا نم لسمج ىلع اهنم راصتخالا راثي] ىلع ناوكألا ماكحأ نم ًاررغ ركذن

 . هللا ءاش نإ ليلجلاو

 ناوكآلا نم لوصف ىلع لمتشم

 ىذلا اف « كتارابع للاخ ىف ناوكآلا دادرت رثك دق : لئاق لاق نإف

 ؟ امم نونعت

 سيلو . ثداوحلا ةلمج كلذرعي مث ء ثودنلا هب دارملاوقلطي دق نوكلا : انلق



 دس 54

 ضارعألا نم بورضدب دارملاو نوكلا قلطي دقو . بابلا اذه ىف انضرغ نم اذه
 « ناكمب رهوجلا صصخت بجوأ ام نوكلاف . ةقيقح اهيلع ىوتحتو « "دح اهعم<
 , عامتجالاو نوكسلاو ةكرحلا ةلججا هذسه تحت جردنيو . ناكم ريدقت وأ
 نمضي ضارعألا هذه نم ضرع لكو . اهيففالتخا ىلع | ةساملاو ؛ قارتفالاو
 . ناكم ريدقت وأ ناكم رهوجلا صيصخت

 نويعرت مأ « ًاحالطصاوىنم ًاييقلت اناوكأ ب ورضا هذه متيعس , لاق لئاق نإف
 ؟ ىوغل مه هنأ

 برعلا نأ كلذو « ةغلاا ضع نم وه لب « تاحالطصالا نم كلذ سيل : انلق
 هصاصتخا الإ كاذب نوتعب سلو ٠ رادلا ىف نك وهو ؛ رادنا ىف ديز ناك : لوقت
 . هتبجو هتيحانب هصاصتخا كلذب اودارأ ؛ كدنع ناك ديز : اولاق اذإو . تاذلاب
 نم ذإ . هنوك قن اودارأ لب « هتاذؤن امديري مل «رادلا ىف ديذ ن وك اوقن اذإو
 ىتعم نوكلا نايرج هانلق ام حسضوف ٠ اهدوجو عم هتاذ ءافتنإ ليحتسملا
 . بولا ةنل ىف تابجلاو نكامالاب ساصتخالا

 ناوكالاب نوصيع مأ ًاراوكأ ضارعألا رئاسم نومست له : ليق نإف

 0 هومدمدق ام

 عامتجالاو نوكسلاو ةكرحلاىه ناوكاأللا نأ نيققحلامظعم هيل] راص ام ؛ انلق
 ذاتسماللا بهذو . ضارعألا رئاس ىلع كلذ اوقلطي ملع ؛ ةساملاو قارتفالاو
 شح ىلإ كلذ ىف رصي لو « ًاناوكأ ضارعألا رئاس ةيمست لإ قحسإ وبأ
 ناكم رهوجلا سدخا اذإ : لاق هنأ كلذو . ىنعملا نم برض هيف ىعأد لإ « ةيمسنلا
 لحمب صتخع ضرع لك مث .هب هصصخيب نوك ىلإ هصاصتخا ىف رقتفا ؛ ناكم ريدقت وأ
 .هسفن هن وك و .هصصخن وكل «لحاب ضرحلا صتخأ امتإو « ناكعرهوجلا صاصتخا

 ىرجو . هسفن هنوكو « نوكل زيحب رهوجلا صتخا : لوقي نأ ىلإ لويس الو
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 نأ انتمثأ لصأ نم نإف . مدقلا تافص ءاقب ىف هسايق ىلع كلذ ىف ؛ هنع هللا ىضر

 . ءاقبب قاب قابلا
 مايقل] ىغفي اذهو « ءاقب ىلإ رقتفال قولو « دنع قاب ميدقلا ملعلا: ليق مث

 لوقلا | لستو ؛ءاقيب هءاقب قبل ؛ءاقبب قبول معلا نإف .لوقلا ل سلست ىلإ و «ىنعملاب ىنعملا
 . هسفن هؤاقب و « ءاقبب قاب معلا : كلذ نع باوجلا ىف ةمتآلا لاقف . ةياهت ريغ ىلإ

 41 هيبنتلا هيلإ ةراشإلا نم انضرغ امنإو . هعضوم ىف | هحضوتس مظع لصأ اذهو

 . ناوكآلا ىف اندصقم ىلع

 ضرع لك اوامجاف ؛ هسفنب نوك ضرع لك نأ متتعز اذإ : لئاق لاق ولف

 . هسفنل نوك هنأب منكحاك ءهسفنل قاب هنأي اوكحاو , ًايقاب

 ىلإ انرجل ؛ هسفنل ءاقبلاب ضرلا انفصو ول : لوقن نأ كلذ نع باوجلاف
 هتيمسا قسيل و . لاحم كلذو سفن نك ثيح نم هثودح لاح ىف ءاقيلاب هفصو

 . ثودملا لاح لوأ ىف ةلاحتسا انوك

 مل : مهل ليق اذإ باحصآلا نإف . هب درفنا ام ذاتسالا هركذ ىذأا اذهو
 « باتكلا ردص ىف ايهانمدق دق ناباوج كلذ ىف مل ناك ؟ هلل-؟ ضرعلا ستخا

 لدم لإ ليبس الو ءصصخلا صيصختو دصاقلا دصقل هلحع صتشا هنأ : ارهدحأ
 دصق هب قاعي الو . هئاقب نمز ىف نكامألاب صتخمو قبب هنإف ء رهوجلا ىف كلذ

 . هب دصقلا قلعت ققحتيف مدعيو ثدحي ضرعلاو « هئاقب ىف ةردقو صيصختو

 . هسفنل لو « ةلل ال ؛ هلحمب صتخا ضرعلا نإ : لاق نم انياحصأ نمو

 .ذاتسالا هاضترا ايف ء« ضرعلا سفن لإ فورصم نوك ريدقت امأف

 لصف
 [ مأض ارعالا نم امههريغو عامجالاو هكرجلا نوكلا راش له ]

 مث « ضارعألا نم بورض ىف اهدارطإ انحضوأو « نوكلا ةقيقح :ركذ دق

 فيلأتلاو قارتفالاو عاتجالاو نوكسلاو :ةرحلا ىف اهانرصحو ناوكألا الصف



 ان

 تا جامو سن

 نم نيرخأتملا ضءب نع , عماجلا » قيقد ىف ذاتنمالا كح دقو . ةساملا وهو

 باغأو . ةساملاوقارتفالاو عاتجالاو نوكسلاو ةكرحلا رياغي نوكلا نأ ةلزتعملا

 مو ذاتسسآلا مالكىف نيرخأتملا ضعبب ىنعملا وهو « ىثاه ابأ دارأ هنأ ىنظ
 ىقابجلا وه لب ٠ كلذك سيلو مثاه ابأ دارأ هنأ ىىظ بلغأو . هلوق ىف مامإلا

 ٠ مثاه ىلأب سيلو ىلع ربأ

 نوكلا مث « ناكم ريدقت وأ ناك صتخي رهوجلا نأ بهذملا اذه ةقيقحو

 |نوكلا رايغأ ىهو , نوكسلاو ةكرملاوقارتفالاو عاهتجالا هيلع أرطيو هصصخم
 ءالؤه هيلإ راص ىذلا اذهو . ناكملا ريدقت وأ ناكملاب رهوجلا صيصخت ىغضتقملا

 ملعلا سول : لاقي ىتح « اهب ةنرتقملا قاعملا نم عقوتي امب لاعلا طاخ ىلإ ىضفي
 . هيلع دئاز ىنعم وه امئإو «هب وه ام ىلع ءىثلا داقتعا

 ماعلا ةقيقح نأ ىلع اوعمجأ مهنإف « هوردق امم حضاو الوأ مانمزلأ ىذلاو

 لوقنف « دقتعملا لإ اهتوكرو سفنلا ةنيزأمط عم هب وه ام ىلع ءىثلا داقتعا وه

 نوكسلا متاعج اك « داقتعالا ىلع 2)ًادئاز ىنمم نكرلاو ةنيزأمطلا اواعجاف : مه

 كلذ رمت ىلعو . الصف هيف نود ال ام اذهو . هيف نوكلا ىلع ًادئاز ناكملا ىف
 . قاعملا ةلمج ىف مارلإلا مهيلع درطن

 مو « ىنعم نود هتوبث لوقعملا ىف ررقتي مل م- لك نأ : كلذ ىف لوقلا ةلمجو

 عطقلا بجيف « ىدورض ملع هيف تاثي الو « هاوس ىنعم تابثإ ىلع ةلالد مقت
 ًانئاك نوكي نأ نم دب ال ناكملا ف نكاسلاو . هاوس ردقت ام قنو ىنعملا داحتاب

 ىلع دئاز ىنعم تابثإ ىلع ةلالد مقت ملو . ناك ريغ ًادكاس هنوك لرحتسيو « هيف

 . هادع ام نب عطقلا بجيف « نوكلا

 نوكلا نأ متعز اذإ : لاقف دحاو قرخب مهيلع قحس] وبأ ذاتسألا كسم دقو

 . دئاز : لسألا ىف 25)



 دعا عمب]

 ناريغ امهئإف ٠ هنع ةكرملا عم ناكم ىف ًانوك اوزوجف « نوكسلاو ةكرحلا ريغ

 . رظن هيف اذهو . نيدضي اسيلو

 نوكلاو . هيف نوكلاب ةطورشم ىناثلا ناكما ىلإ ةكرحلا : لوقي نأ مصخلاو

 ناكملا ىلإ ةكرحلا لاحتسا كلذ نمو . لوألا ناكلا ىف نوكلا وه ىناثلا ناكملا ىف

 ناكم ل] ناكم نع رهوجلا لاز اذإ : لوقن نأ ءالؤه ىلع درلا حضوي امو
 ناكسا نع جورخلا هب دارملا : اولاق نإف ؟ لاوزااب دارملا امو ؟ هلا وز ىنعم اف

 لوخد لك ذإ «ىناثلا ناكملا فل وخد هنأب اوحصفي يح كلذعم اوعجور « لوألا

 . هريغفنوكلادعب هيفنوكلا الإ ىناثلا ناكم اف |لوخدلا نعم المت . عامجإب جورخ

 ابنأ تبث آذإف « ىاثلا ناكملا ىف نوكلا سفن ىلإ ةكرحلا فارصنا كاذب حضوف

 . هيف نوك

 . ًانوك ةكرحلا نوكب فرعا دقف « رخآ ًانوك هانردق ام مصخلا تبثأ نإف
 ًانوك ىعدانم ىلوأ ًايناث ًانوك ىعدا نم سيلو . ًايناث ًانوك كلذ دعب ىعدا وأ

 . هلمأت نأ حضاو اذهو « ًاثلاث

 ةلزتعملا ةبهش

 قارتفالاو عاتجالا ونوكسلاو هكرحلا ريغنوكلا نأ ىلإ راص نم لدتسا نإف
 انروص اذاف « نكاس الو كرحتم سيل هثودح لاح لوأ ىف رهوج لا : لاق نأب

 ناتي امبإ قارتفالاو عاتجالا ذإ ٠ قارتفا الو عامتجا هيف سيلف ًادرف ًارهوج

 . اهومتركذ ىتلا ءاسفألا نع جراخ نوك تب دف : اولاق « نيرهوج نيب

 3 ناوكألا ق لسصأب هنع لاصفنالا حضتيو « كيددم ريغ هولاق ىذلا اذهو

 « هثودح لاح ىف رهوجلا نأ ىلإ راص نم نيملكتملانم نأ اوءلعا : هررقن نحن اهو
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 ا ف ا

 . نوكس الو ةكرحب سيل هب نوكلاو « نتا هنكل و « نكاس الو كرحتمب سيل
 هانلق ام ىلإ ءالؤه راصامن]و . رهاوجلا قلخي نوفرتعملاةفسالفلا هيلإ راص ام اذهو
 . لاوز قرقحتلا ىف هو « هريغ ىف نوكلا دعب ناكم ىف نوك ىه امن ةكرحلا نآل
 « نيتقو ىف كلذ روصتب امت]و . رخآ لغشو ناكم غيرفش لاوزلا ققحس امنإو
 . ةكرحب سيل نوكلا كلذ نأ حضو دقف . ىلوألا ةلاحلا ىف ةضورفم ةلأسملاو
 ثبللاققحتي سولو « ثيلنع ءىفي نوكلا نإف « ًاضيأ انوكس نوكي نأ ليحتسيو
 رهوجلا فصو زاج ولو . ةدحاولاةلاحلا ىف ءاقبلا ققحتي ال اك « ةدحاولا ةلاملا ىف
 كبسمت ام يصقأ اذبف . ًآيقاب هنوكب هفصو زاج « ًانكاس هنوكب ىلوآلا ةلاحلا ىف
 , ءالؤه هب

 هثودحلاح ىف رهوجلاب مئاقلان وكلا نأ : هنع هللا ىضر ىضاقلا هاضتدأ ىذلاو
 تاك ثيح نم ةكرح نوكلا ريدقت نوكي ال ذإ « كلذب لوقلا عطقو . نوكس
 | رهوجلا قب اذإ : لاق نأب كلذ ىلع لدتساو . ًآذإ نوكس وهف « الاوز دكرحلا
 ةلاحلا ف حوث اذإذ « اهؤاقب لاحتسا ثيح نم هيد ددجتت ناوكالاو لوألا هزيح ىف

 نوكلا سذج نم ىتاثلا نوكلا اذبف « لوآلا هزيح ىف رقتسم رهوجلاو نوك ةيناثلا
 اذإف . ناكم ريدقت وأ ناكم رهوجلا صصخت هباحيإ نوكلا ةيصاخ نإف ٠ لوألا
 « نالثم امهنأي تبث دقف «لوآلا هبجوأ ام رهوجلا ءاقب ريدقت عم ىناثلا بجوأ
 . لوألا كلذكف « نوكس ىناثلا نوكلا مث

 « ثيل نوكسلا نإ هلوق نم لوألا بهذملا صان هلاق امع ىضاقلا لصفناو
 اذه : ًاييجب هنع هللا ىضر ىضاقلا لاقف « ةدحاولا ةلاحلا ف ثبللا ققحتي سيو
 «لئاقلا اذه هركذ امزوكسلا توبثت ىف انطرش ول انإف « بابلا لع لصحي مل نم لوق
 نم اف . هؤاقب ليحتسي ضرعلاو ضرع نوكسلا ذإ ؛ الصأ نوكس روصت امل
 ًانوك فصوي ال نأ ىغينيف ؛ دجو اي مدعيو دجوي لب « ًامئاد دجويو الإ نوك
 « نيتقو ىف نيبقاعتم نينوك ىلع قاطني نوكسلا مسإ نأ معزي وأ . ًازوكس هوك
 .قيقحتلا لهأ نم رئاص هيلإ رصي مل ام اذهو . دحأو ينعم ىلإ نوكسلا عجرب الف



 مس جالا ع

 ديقف « ىناثلا ىلإ لوألا هناكم نع لاز اذ رهوجلا نأ : كلذ حضوي ىذلاو

 الصف كلذ ىف دقعتسو « هيف نوكس ىناثلا ناكملا ىلإ هتك رح سفن : نوققحا لاق

 « هيف هلوصح لاح لوأ ىف ىناثلا ناكملا ىف هنوك مدي. مل هنأ مولعمو . هللا ءاش نإ
 . لئاقلا اذه هلاق ام ىلع ليوعتلا لطبف . ًانكاس كلذ عم ىمسو

 :لاقينأ ليحتسي هنإف « ءاقبلا ظفل قالطإنم ءالؤه هب دبشتسا مكلذ سيلو
 . ًادحاو ًاتقو نكس :لاقي نأ ىف دعب الو ٠ ًادحاو ًاتقو ءىثلا قب

 ىف نوكلا : لاو هنأ كلذو « ىضاقلا ىنادت ةقيرط قحسا وبأ ذاتسالا كلسو
 هنوك امنإ و . هانققح دف انوكس هنوك امأف . ةكرح م ىف نوكس ىلوآلا ةلاملا
 . ىضاقلا بهذم نيع اذهو . نوك هلبق سيل نوك هب دارأ امنإف ةكرح مح ىف وه
 نأ معز فلانا نإف . هيلع بترثم باوجلا هجوف ةقيرطلا هذه تحضو اذإف

 هنوك انح.ضوأ دق نحنو . نوكس الو ةكرحب سيل انوك ىلوألا ةلا+ا ىف نوكلا
 ةكر سيل ًانوك ىلوألا ةلاخلا ىف انردقول : لوقت مث .لاؤسلا عفد هيفو « انوكس
 ولو ؟ نوكسم الو ةكرح سيل ةيناثلا ةلاجلا ىف نوكلا نأ متمعز ملف « انوكس الو

 : لاقي نأ زاجل « ىرخألاب امهادحإ رابتعاو نيتلالا نيب ةيوسنلا زاج

 ال ام اذهو « ىلوآلا ةلاحلا ىف اعنتمإ] ؟ ةيناشثلا ةلاا ىف نوكسلاو ةكرألا عدتمت
 مل صا

 « عامتجالا ىلع دئاز ىنعم ةساملا نأ متعز اذإ : اولاق نأ هب نوكسمتب امبو
 ؟ نوكلا ىلع ةدئاز اهومتركذ ىلا ماسقألا ردقب نم ىلع نوركنت مبف

 , هلم

 اهدارفإ ىلوألاو « ةمامملا نم هومتركذ ام ىف انتمتأ فلتخا : انلق

 . كاذ دعب ركذلاب

 نا



 انادي

 سل عمو

 [ ماظنلا تابيومت ضعب ركذ ىف ]

 هبهذم ةيضق ىلع مزلأو « رهاوجلا ىهانت ىنن امل ماظنلا نأ هللا مقفو اودلعا

 حاضي قبس ام ىلع رطق ىلإ رطق نم طختم ىبتني الو « ادبأ ةفاسم عطقتت الأ

 .اقو . تارفطلا لاختب ةفاسملا عطقنت امنإ : ماظنلا لاقف . باتكلا ردص ىف لوقلا

 «تاهوّقلانم بورضب ثبشت هلقع هيف هفسو هلاقم هيلعركنأ ايلف ءابم هدا مان ركذ

 لصفننو:لاكشالاو ضومغلا هيف عقوتن امركذن نحنو .لاكشالا نم اعاونأ روصو
 . ىلاعت هللأب نيئيعتسم هتاهمومك نع

 « طخ ةئيه ىلء الوط رهاوجلا نم ةثالث بكرت اذإ : لاق نأ هب كسمت امف

 مث « هقوف رهوج طخلا دحأ فرط ىلع ناك ولف . ةطساوو نيفرط ىلع لمتشم وبف

 لغشو « هناكم نع طخلا فرط وه ىذلا لوآلا رهوجلا ىلإ لازو « ظلا خوحزت

 ذخأف ؛ طخلا عطقني ملو « كلاثلاو ىناثلا رهوجلا هعبتو « هيدي نيب ىذلا ناكملا

 دقو « ىتاثلا رهوجلا ناكم كلاثلا ذخأبو « لوألا رهوجلا ناكم ىتاثلا رهوجلا

 ىلع بتري[ و] طخلا حرحزت روصي اذهو . ًاديدج ًاناكم لوآلا رهوجلا ذخأ

 . هدارم كلذ

 اههدحأ : نيناكم نيب هيلع ًايكرثم /فرطلا قوف ىذلا رهوجلا ناك دق : لاقو

 زاج اذإف . هناكم وأ ىناثلا رهوجلا ىتاثلاو « لوآلا رهوجلا مامأ وه ىذلا ناكملا

 نأ روص#/ نأ ىغيني « هيدي نيب ىذلا ناكملا ىلإ لقتسملا لوألا رهوجلا جرخي نأ
 . مادق ىلإ هتحت ىذلا جورخ عم هءارو ىذلا ناكملا ىلإ ىفاةوفلا رهوجلا باقني

 هتحت ىذلا جورخ زاج اذإف . ةرسيو ةنمم نيناكع ًاسوبح ناك ىلعألا رهوجلا نإف

 7 لا قو“ و ورح ا ردقب ىذلا  .راكملا ىلإ ىوف م يذاا جورخ زاج , ةنع ردش ىذلا ناكألا ىلإ



 هم عالو سه

 ليصفتب هحضون نحنو « هبومت هركذ ىذلا اذهو . هتحت ىذلا جورخ عم ةرسي

 ءرهوجىلع رهوج رقتسا اذإ : لوقنف ءالصأ انما ىلع مدقنو « هللا ءاش نإ لوقلا

 هنع تفتناو « تاكرحلا هل تعباتتو « تابجا نم ةبج ىف كرحتو « هنم لاز مث

 عطقينأر وصتنال ذإ « تقو ىف الإوجلا نم ًاءزج عطقي نأ رودتن الف « تارتفلا
 نإ هداحجيإ وأ هتكرح ةبج ىف ًاءزج ةكرح لكب سامي نأب الإ هتاكرح ىف ةفاسم
 ؛دحاو تقو ىف نيتكرح عوقو ليحتسيو . تقو ىف الإ ةسامم عقتال مه « هسامت مل

 زاجل «دحاو تقو ىف ثلاثلا ناكملا ىلإ هناكم نعرهوجلا لاقتنا ريدقت زاج ولذإ

 حوضوو .دحاو تقو ىف برغملا ىصقأ ىلإ قرشا ىصقأ نم رهوجلا جرخ نأ

 . هفشك نع ىنغي كلذ

 ىلاوت ريغ نم ةتباث ةبج ىف رهوجلا عوقو روصتي لهف : لئاق لاق نإف
 9 ابيقاعتو تاقوألا

 هللا قلخ ول نكلو .٠ هرارمتساو دوجولا ماود عم كلذ روصتن ال : انلق

 ىف هديعب نأ روصتنف « ةيناثلا ةلالا ىف همدعأو « ضرالا ىرطق دحأ ىف ًارهوج

 كإذ روصتن الو « نييلع العأ ىف وأ ضرألا نم رخألا رطقلا ىف ةثلاثلا ةلالا

 هروص !يف لوقلا ليصفت ىلإ انعجر هانلق ام تبث اذإف . مدع لاخت ريوصت عم الإ

 حروحزت روصن نأاهنف . اهعيمج ىلإ ءىون نو روم هركذ امل : لوقتف ماظنلا

 |روصننأ اندرأواف .لوآلارهوجلا ناكم ىناثلا رهوجلا ذخأيف عطقت ريغ نم طخلا

 طخلا حرحزت لبق ىناثلا رهوجلل ًاناكم ناكام ةاذاحم ىلإ ىناةوفلا رهوجلا بالقن]

 زيوجت هب لوقلا ىف نإف . كلذ ىلإ ليبس الف « هناكم نع لوآلا ءزجلا جورخ عم

 ناكمىذاحول ىناقوفلا رهوجلا ذإ هان ركنأ ىنلاوهو ءدحاو تقو ىف نيئزج عطق

 رهوجلا ناكم ذخأ دقو « ىناثلا رهوجلا ىذا « طخلا لاوز لبق ىتاثلا رهوجلا

 . عنتم اذهو « لبق هل اناكم ناك ام ةاذاحم ىلإ هتاذاحم نم جرخ مث « لوالا

 «دحاو تقو ىف نيئثرج عطق زاوج هيلع بتريل كلذ هل لسن نأ ماتظنلا ضرغو

 . ةرفطلا نم هلاق أم ىلع كلذ لمح مث

 انا



1 

0 

 عطقتو هناكم نع لقتسملا لوآلا رهوجلا لازوا : لاقي نأ ىرخألا ةدوصلاو

 لوألا ءرجلا ًاناكم ناك ام ىلإ قاقوفلا رهوجلا باقناو « ثلاثلاو قاثلا نع

 .ةعب رأ نم ًايكرثم طخلاريصيف « ديدجلا ناكملا لةتسملا لذش عم هناكمب هلغشل صحو

 ردقتي, مل « لفسآلا رهوجلا ناكم ذخأ اذإ . ىلعألا رهوجلا ذإ « هيفعنم ال اذبف

 ىف دسعب الو . هتحت ام جور ًانراقم دحاولا ةيوه عقت مل نيئرج عطق كلذ ىف

 . هريدت نلحضاو اذهو « ةكرح نيتكرح ةنراقم ىف دعبلا امنإو « نيتكرح ةنراقم

 قاقوفلا ءزجلا قبو عطقت ريغ نم طخلا لاز ول : لاقي نأ ىرخالا ةروصلاو

 ءزجلا هسماف هوجؤ ثبال وهو « لوألا ءرجلا تت نم لسناو « لوآلا هزيح ىف

 . ًاضيأ هيف ةلاحتسالا هذبف . لوآلا ءرجلا ناكم ذخأ امل « ىناثلا

 . قاثلا رهوجلاىلإ لوألا رهوجلا نم ىلءألا ءرجلا بلقنا دقف : لئاق لاق ولف

 « هوج ىف ىلعألا رهوجلا قب اذإ هيف ةضورفم ةروصلا نإف . لاحع اذه : انلق

 .كرحتب الوباقني ال دحاولا ”وجلا ىف رهوجلاو . هتحت نملوألا رهوجلالسناو

 هنأ كلذو . مالكلا هب لصتا دق ذإ ء هحضون نحنو . ماظنلا تابيومت دحأ اذهو
 نأ ريغ نم (2ةياوحو دكرح رهوج ىلع رهوج كرحتب نأ روصتيأ * لاق

 لاورا!ىه ةكرملا ذإ . هنع لأس ام اوعنمونيققحلا ةلمج هلاحأف |هناكم نع لوزي

 ةرؤرض نف « درفلا رهوجلاف كلذ ققحتب سيلو . ناكم دعب ددحجب ناكمذتخأ وأ

 . هيف ءاقبلا عم هنع لوزي نأ ليحتسيو هناكم ليازي نأ « درفلا رهوجلا كرحت
 . ماظنلا هيوم طقسو رهوج ىلع رهوج رود كلذل لاحتساف

 نأ مولعف « هبطق نارودب احرلا راد اذإ : لاق نأ ماظنلا هب كسمت امو
 اهريسيت ةرئاد عطقي بطقلاو « عرذأ اهريسيت ةرئاد هرودب عطقي احرلا فرط
 فرط عطقامتارفطلا الول ذإ « احرلا فرط رفطلالإ كاذ امو « هنم لقأ وأ عارذ
 . بطقلا ةةكرحب كرحتم احرلا فرط ذإ « بطقلا هعطقي ام الإ احرلا

 )١( ةيرث د ةكرح دوصقلاو اذكع ٠



 هس جب دس

 فرط عطقي امثإ : لوقن انأ كلذو ؛ لوقلا نم فاخ هركذ ىذلا اذهو

 لإ رن نمو . هتاكرح حباتتت ال بطقلاو 2 هتاكرح عباتتل ةريبكلا ةرئادلا احرلا

 . ىاثلا ةعرسو اههدحأ ©)عطي لقعلا ةرورضب ملع ؛ احرلا فرطو بطقلا

 « بطقلا نماكر حب احرلا نم ءرج كرحتتب امنإ ٠ كلذ ىلع ًاضرتعم لاق نإف

 ةكرح الك ىلع احرلا ةكرح الكف قوت ايف . احراا فقو بطقلا فقو ول ذإ

 احرلا فرط نأ كلذو . هيومت اذهو « هئزج ىلع هؤزج فقوي نأ بجوبطقلا

 انم ءانب اذهو . هللا اهئثني تاكرحب كرحتي لب « بطقلا ةكرحي ام دنع كرحتت ال

 نيلئاقلانإف .حورتسم هركذ امف سيلف « دلوتلاب لوقلا انردق نإو . دلوتلا عذم ىلع

 احرلاةكرحل «؟)دلوملا لب « احرلا ةكرح دلوت بطقلا ةكرح نإ نولوقي ال داوتلاب

 وحن اذبف . تاكرح داتنعالا داوي نأ ىف دعب ال مث « هعازجأ ىلع بطقلا دايتعا

 ٠ كلذ ىف لوقلا طسينسو « ىرلا ىف رجحلا ىلع ءرملا داتتعا

 ؛ ره" اذإ مسجلا ءازجأ ةبسانمبوجو هب تكس ام ىصقأ : لوقن مث سيلو

 ريغ خمار رخآلا هفرطو « رئبيف مظعلادومعلانم فرطّرتي ذإ « كلذكم آلا سيلو

 فرط نيب قرفي نأ ماظنلا نم دعبي مل هنأ كلذ ىف قحلا حضوي ىذلاو | بم

 ىلع بطقلا ىف اهريوصت مدعو ء هجو ىلع فرطلا تارفط رب وصت ىف هبطقو احرلا

 ٠ تارفطلا ىف وه لءف ؟ تاكرحلا ىف لصفلا همصخ نم دعبب الف « هجولا كلذ

 سيلأ « تارتفلا هنع تفتناوتاكر حلا عرسأب طقلاكرحت ول متيأدَأ : لاق ولف

 ةلأسملاو « هترئاد احرلا فرط عطقيو ةروصلا هذه ىف هترئاد بطقلا عطقي

 هعطقي ام رثكأ فرطلا عطقي نأ كلذ نم مزليف « تاكرحلا عرسأ ىف ةضورفم

 ريغ عونم هلاق ىذإا اذهو . بطقلا ىف ةرتفو نامزلا ف تزافت ريغ نم باقلا

 هردق الإ احرلا نم هعم را دامل ؛ةكرحلا عرسأ ىلع بطقلا روصت ولو . لبقتم

 نإف « سوسحلا ىف كلذ نم بيرق دحت دقو . هئارودب ردي لف قابلا هنع عطقنيو

 داوتلا ؛ لص'الا ف () وطب : لس"الا ف )١(

"١ 
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 سا ات

 « بطقلا زكرم نم ذبتتي وأ « احرلا هل كدكدتت امبرف « هيرج دئشا اذإ بطقلا

 . هب هاومأم طقسض

 لع ًارهوج انزوجو نارهوج مظتنا اذإ : لاق نأ ماظنلا هب كسمت امو

 لع عئاولا رهوجلا ذإ « كلذ دنع ءىزجتلاب فارثعالا نم دب الف « امباصتم

 . ىتاثلا نود نيرهوجلا دحأ ىلع سيل لصتملا

 هيل] نيصملا ىف ذإ ؛ نيرهوجلا نم دحاو لك ىلع هنإ : لوقن نأ ىلإ لبس الو

 . ةزجتلاب حيرصت اذهو « ىناثلا نم ءرج ىلع هضعبو ؛ نييرهوجلا دحأ ضي

 ىذلاف . انتمتأ هيف ددرتو « هنباو كابجلا هيف فلتخا ام كلذ نأ اوماعاو

 « نيرهوج لصتم ىلع عقبال رهوجلا نأ لإ ر يصملاو . كلذ عدم ىئابجلا هيلإ راص

 . نيرهوج لصتم ىلع رهوج عوقو مئاه وبأ زاجأو . اهدحأ ىلع عقي امو

 . هتداع] نع انانغأف « ماظنلا لاؤس ىف هانركذام ىئابجلا ليلدو

 ا « نيرهوج لصتم ىلع رهوج عوقو ىف عانتمإ ال : مثاه وبأ لاقو
 . دحاو ىمأ |هنذوجلاو « دحاولا رهوجلاب رهاوجلا / نم ةتس ةطاحإ ىف عانتم] ال
 دحأ تبدي سيلف ٠ تابجلا نم ةبج ىف ًارهوج "سام نإو « رهوجلا نأ كلذو
 . هب رثأتم الو ىناثلا ف رثؤم بيغ هزيحب صتخم لك لب . اكد ىناثلا نيرهوجلا
 ش . رهاوجنيب رهوج ريدقت زاج كلذلو

 هليلدو 4 شن رهوج لصتم ىلع رهوج موفد عام ذاتسالا هاضترا ىذلاو

 : لاقف « مالكلا هيف ىذلا نيبو مثاه وبأ هب لدتسا ام نيب لصف هنإ م* . هانمدق ام

 نم رهاوج رهوجلا ةاقالم زوين ذإ « ةدحاولا ةبجلاب تابجلا رابتعإ زوحيال

 هرايتعإ د ملف 0 ةدحأو وحج نس نارفوج ةاقالم زوجين الو 2 تابج



 ا

 . دحاولا رهوجلاب رهاوجلا ةطاحإىف مالكلا طسب نع ومصت امنإ ةلأسملا هذهو

 مْ 3 عالضألا ىوتسم عب م الكش انروص اذإ : لاق نأ ماظنلا هب كسمت اممو

 ©0هيمسي ىذلا طخلا وهو « ىرخالا ةيواراا ىلإ هتيواز ىدحإ نم ًاطخ انددم

 ق ةرذ تذخأ واف . لكشلا ىف مقتسم طخ لوطأ وهو « رطقلا نويسدنحلا

 ؛ لكشلا ىعاض ىلع طخلا أشم نم ىرخأ ةرذتبدو « رطقلا طش تدنو بييدلا

 ىلع ةبادلا ةرذلا ءاهتنا لبق ىرخآلا ةيوازلا ىلإ رطقلا طخ ةكلاسلا ةرذلا ىبتنتف

 نع جورخ هركذ ىذلا اذهو . رطقلا ةيحاص رفطل الإ كلذ سيلو « نيعلضلا

 . رطقلا طخ دعب ىلع امهدعب ديزي لكشلا ىعلض نأ لقاع ىلع قخي ال ذإ « لوقعملا

 عطقنال « نييزاوتم نيطخ رطقلا 00 طخ عم ايهان ردقو لكشلا ىعلض انبصت ولو

 . هفشك نع ىنغي سملاب كلذ روبظو . رخآلا عاطقنا لبق رطقلا طخ

 ابيييد ءىدستبت رطقلا تّمأ ىتلا ةرذلا نأ : كلذ ىف ءاطغلا فشكي ىذلاو

 ملام « اهبرق نيبي ال لكشلا ىعلض ةكلاسلاو « بييدلا نم ءزج لوأب برقتو

 . ىناثلا ىف ذخأتو « نيعاضلا دحأ عطقت

 نيعلضلا ءازجأ ىزاوي رطقلا طخ : لاقو رختآ هجو نم كلذ ماظنلا مزتلا نإف

 ىف كلذ لم كسمتي امرو . ءارزجالا ىف ىواستلا عم | الإ ىذاحتلا عقي الو

 سيلو . ةرئادلا طيحم ءارجأ ةلمجلب اقت ابن نأ معزيو « ةرئادلاركرم ىف ىتلا ةطقنلا

 اهئارجأ ردقب الإ طيح ءازجأ نم ىزاوت ال ةطقنلا لب « هردق ام ىلع مآلا

 انزوج واف . ةردقملا طوطخلاب ليصحتلا ىوذ دنع هراشعإو كلذ ناحتماو

 أثنم بعوتسال 2 ءازجالا ردق ىلع ركرملا ةطقن ءارجأ نم ةميقتسم ًاطوطخ

 ى جارفنالا ةياذ ةجرفنم ىهو « طوطخلا لوصأ تماضتلو « ةطقنلا طوطخلا

 . ةطيحماب اهلصتم
 ةبج ىلإ هنم طخلا ءزج ريدقت زوحيو الإ طيحلا نم ءزج نم أم : لاق ولف

 طيخ : لسأالا ف (5) هومسي : لصأالا ف )١(

 ضر



 اذن

 امه 4و دل

 لسخي مل « دارفنالا ريدقت دنع ةطيحملا نم ءزج لك ىف كلذ روست اذ « ةطقنلا

 « ةطقنلا ىذاحت طيحملا ءازجأعيمج نإ : اواوقينأ امإ : درفلا رهوجلاب نولئاقلا

 اهنإ : اولوقي, نأ امإو « طيحملانم ةنرعم ءارجأ ىذاحت ةطقنلانإ : اولوقي نأ امإو

 نإف . نيلطبم اوناك رخآلا مسقلا ىلإ اوراص نإف . نيعتت ال ةمببم ءازجأ ىذاحت

 مدعو ةاذاحملا ريدقت ىلإ ريصملا امأف . قيقحتلا ىلع نيئيش نيب عقت امن ةاذاحملا

 ةكاشلاىل] عجار كش ددرت كلذنوكي نأ الإ هل لوصح الف ؛ ددرتلا لع اهريدقت

 . هيف ركفي امب لعلا زاوج عم

 ضءب سول ْذإ « لاح كلذف ء ةئيعم ءارجأ ىذاحت ةطقتلانإ : مصخلا لاقنإو
 . كلاثلا مسقلا الإ قا ملف 2« ضد نم هيف كلذ روص#ب ىلوأ طيح ءازجأ

 ءازجأب اهلاصتا ريدقت زوج ةطقنلا : لوقن نأ باوجلا ىف هب هحتافن ام لوأو

 ىلع اهئاقب عم « طيحلا ءازجأ عيمج لصتت نأ زوجي الو ؛ طيح نم
 لاقيف . هيف ركانمل عيجرت ال لقعلا ةرورضب مولعم اذهو . ابمجحو ابتئيه

 اهلاصتا زاج ثيح نم طيحلا ءازجأ عيمج ةطقنلالاصتا زوجي : ماضتللهررقت دنع

 نم مذاب لم ٠ هيف نييعت ناكمإ ريغ نم ةطقنلا ردف ىلع طيحلا | نم ءزج لكب

 سكعني, مسقتلا نم انيلع هبجو امو . ًاعيمج طيحلا لكب ةطقنلا لاصتا زاوج كلذ

 . لاصتالا زيوت ىف هيلع

 ككيشلا وهف « ءانل نينا مل ن نإو « ةئيعم طيحلانم ءارجأ ىذاحت ةطقنلا : لوقن مث

 لكف . طيحلاب اهلاصتاو ةطقنلا نم طوطخلا أشنم ردقن نأ هيف لوقلا طيضو . انم

 . ةطقنلا نم (00ًاءزج هاذاح ىذلا وبف مقتسم طخ هب لدصتا طيحما نم ردق

 « الصأ ةطقنلا ابلب اقت مل ىتلا ىهف « طيحلا نم طوطخلا اهب لصتت مل ىتلا ءارجآلاو

 . ةضحلا ىوعدلاب بيغشتلا الإ برطضم كلذ دعب هل قبب الف

 هءزس : جيحصلا )0
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 ءازجأ عيمج ىئاح ال : لوقنو رطقلا طخ ىف ىرجن لصألا اذه لم ىلعو

 نييذاحتم لك نإف . لاصثالا ريدقت وأ ةميقتسملا طوطا لاب هناحتماو نيعلضلا

 هلهو . ةماقتمالا ثحبم ىلع امهايرج دنع الصتا قاثلا لإ امهدحأ فحز ول

 ؛ رهاوجلا نم ةتس نيب رهرجلاعوقوب قاعت ماظنلاو . ةرورشلا نم برقي رابتعا

 . هللا ءاش نإ ةساملا ماك-أ ىف هحضوتسو « هببش فعضأ وهو

 لصف

 لاكشالا ريغ ماظنلا تابمومم ف

 ناكر نم ناك نم دارأ ولف «ىرجدشأ ىف تناك اذإ ةنيفسلا : لاق نأه وم (يف

 تاكرحعباتت عم نكم كلذف « اهردصو اهمدقم ىلإ وطخم نأ اهرخؤم ىف ةئيفسلا
 . ىطختملا رفطل الإ كلذ امو « تارتفلا ءافتناو ةئيفسلا

 نإ : لوقن انأ كلذو « ةطقسب هلصفنو «لوقلا نم فلخ هلاق ىذلا اذهو

 روصتن الف ؛ ةعباتتم تاكرح كرحتتو « ًاكرادتم ًايرج ىرحي ةثيفسلا تناك

 ىف ًافقاو الثام . هانروص ول انأ كلذو . عضوم ىلإ ةنيفسلا ىف عضوم نم لاقتنالا

 همدق عقوم ناك اذإو . ابفلخم نأب الإ اهتليازم هنم روصتن الف « ةنيفسلا رخؤم

 لوآلاءزجلا ىف كلذ ريوصت ربظيو . همدق هقبسينأ روصتن الف « هلاوز ًاكرادتم

 بكرملا نم ءرجلا كلذ كرحت اذإف . همدقعةومنم لوآلا |©3ءزجلا عم همدق نم

 ةدحاو ةكرحلاو « دحاو تقو ىف كلذو « مدقلا نم لوألا ءزجلا هعم كرحتو

 الف « ةدحاو ةبجو ىف أعم اهتاكرح تعقو اذإف ؛ دحاو ناكم ىلإ الإ لقنت ال

 نإو ةنيفسلاو . هب ءافخال حضاو اذهو . ىاثلا امههدحأ قبسي نأ روصتن

 . اهتاكرح اهتانكسف « ابتيرج تدتشا

 « ىثأملاىثم نم عرسأ فرعلا ىف روصت امىصقأ ىلع ةنيفسلا ىثرج : لاق نإف

 هزجلا مم : ةرركم )١(
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 ًايرج عرسأ ةنيفسلا نأب عطقلا عم ةئيه ىلع ىثم ةنيفسلا لوط عطق روصت م“

 امهدحا|قيسي له « نارفاط ىزاوت ول : لوقن نأ كلذ نع باوجلاو . ىثاملا نم

 ؟ هتفصو رفطلا لصأ ىف امهتاوتسا عم ىاثلا

 مل « ايوتسا اذإ : لاق نإف

 اهتاكرح عباتت ىف ىهو ةئيفسلا نود رفطلاب صتخا ىبثاملا لاب اف : هل ليق

 روصت7نإو . لقاع ابغلبي ال ةلابج ىهثاملاب رفطلا روصت صيصختف ! رفطلاب ىرحأ

 فاك ردقلا اذهو.انمزا ام رفطلا كح قبسلا مدعنم ماظنلا مزليف « امبنم رفطلا

 . كسب لاطب] ىف

 . كلذ نم دب الو ىناثلا اههدحأ قيس

 لك ةاذاحم دنع هجورخو همدق عقوم دنع ىطاخلا تارتف : لوقن انأ ىلع

 ”ءاطيإ روص نإو . تافقوو تازتف قفتت مث « ةئيفسلا ىرج نم عرسأ « ةوطخ
 تانكس فداصت ىطاخلا نم تاكرح روصت نم دب الف « ابعضوولثجرلا عفر ىف

 . هيف كش ال حضتم اذهو « ةنيفسلا نم

 اهنأ معذو ضرالا فوقو ركنأ نم لوق لاطيإب انياحصأ عطق لصألا اذهلو

 راودلاةعباتتم ةرك ضرالا : لاق نم مهنف : اوفلتخا ءالؤه نأ كلذو . ةكرحتم

 . ًادبأ ةيواه ةكرحتم ضرألا : نولئاق لاقو . بالودلا تارود ةئيه ىلع

 هيلع كلذ لطبنف « بالودلا كرمت ةكرحتمابأ معز نم امأف . نالطاب نالوقلاو

 . ًاناكم انذخأو ًاناكم انفيلختو انيشمب

 ؛ كلفلا كرحتب ضرألا كرحتت , اولاق مه:إف « تاكرحلا عباتت ءالؤه لصأو

 ةيئاوحلا ءازجالا اهتفداصمو اهتئيه نإف . مهنم قافتاب | ةعباتتم كلفلا تاكرحو

 بجوي اهتاكرح كرادت مث . ةكرادتملا ةيعيبطلا تاكرحلا اهل بجوي ةيواسنملا

 صمالا ناك ولو . مجبنألا تاكرح كرادت بجوأ 6 « ضرآلا تاكرح كرادت

 . هولاق ام لاطبإ .ىف حضاو اذهو « ضرألا نم ًائديش ءىث قيس امل ء كلذك



 هسا غ4م دس

 اوزوحينأ ,ممزا « كلفلاتاكرح كرادت عمتارتف ضرألا ىف اودوص نإو

 ىصقتسأسو . تارتف زيوت نمىلوأ ةرتف زيوجت سيل ذإ « ضرآلات ارتف عباتت

 . ةئيهلا باحصأ لع درلا ىف انمالك دنع كلذ

 : اهدحأ : هجوأ نم لطاب هلاق اف ءابلقثب ةيواه ضرالا نأ معز نمو
 اذإف « هومنو رطقلاك ةفيفخ ماسجأ هيلعو الثم داعب ًاكسم ناك اذإ ليقث لك نأ

 مدجلا هسنع عطقني نأ دب الف . هيوه ىف ًاعرسم ليقثلا ممجلا ىوبي داعلا لاز
 برقأو . فيفخ مسج اهيلع (0)رقتسي ال نأ ضرالا ىوه نم مزاف . فيفخلا

 ةعيبطلا ل قو اندنع ةداعلا ىرج ىف ًاروه عرسأ نيم.سجلا لقثأ نأ كلذ نم

 ىهتني ال « حطس نم صخش ىدرت ول : لاقي نأ كلذ سايق ىلع مزلف . مهدنع
 . ًادبأ رارقلا ىلإ

 موجنلا نم موي لك قللا دادزال « ةيواه تناك ول اهنأ : كلذ حضوي امو

 ذإ « مهنم قافتاب ةطسب اب, تسيلو وجلا نم اهزكسم ىف ةيراج اهنإف « ادءب

 . لفسلا لفس ىلإ واع نم ىدرتملا قو ضرآلا تقحلا ؛ ةطباه تناك ول

 « نييمالسإلا نم ريثكو ةفسالفلا ضعب هيلإ راص لصف هيف نحن ىذلاب قلعتيو
 كسميىذلا وهو « اهريغ ءاوهلاو اهب طيحلا ءاوحلا ضرألا طبضي ©52امت] : اولاقف

 تدعصتلو « ضرآلاو ءامملا تكطصال « ءاوهلا عفترا ولو . لوزت نأ ءاهسلا

 ركذنسو ٠ ابتيحاص كرد ىلإ ةدحاو لك ةعرستم « ءامسلا تافستو « ضرألا

 . هللا ءاش نإ ناوكآلا رخآ ىف كلذ

 ردقن نأ هو 0 باتكلا ردص ىف اهانمدق ىتلا ةروصلا ماظنلا تابمومت نمو

 بو. طبر دقو « رئبلا "”ىرطشب ىسقت |ةضرعم ةبشخ ابطسو ىفو « ًاعاب نيرثع ًارثب

 ىلإ انيلد ولف . ولدب طيترم رثبلا لفسأب لصتم رخآلا فرطلاو ؛ لوح ةبشخلاب

 )١( لصأالا قف (0) لقتس ال : لسألا ىف : 3

 ) )0نيطرسب : لصألا ف .
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 ةرشع نجحلا عطقيف « هانبذجو لبحلاب نجحلا فرط انبشنأو انجح ةبشخلا
 ولدلا ةكرح ©)ةعرسل نيققحما دنع وهو ًاءاب نيرثع ولدلا عطقيو « عاوبأ
 انمدق دقو . احرلا فارطأ ةءرس عم بطقلا تارتفك وهو « نجحلا تارتفو
 . اعنقم الوق هيف

 0 هيف كلوق اف ةكرح عرسأب نجحلا كرحت ول : لاق نإف

 احرلا فارطأ ىف هانروص م « ًاذإ ليلا عطقنال كلذك ناك ول : انلق
 . بطقلا عم

 نأ ىغينيف « ةرجب ىف بشان ليحلاو ًاعارذ نجحنا عفترا اذإ : لئاق لاق وف
 . ليحلا برض ردقب ولدلا عافترا ذِإ « عارذ الإ ولدلا نم عفتري ال

 نجحلا نكلو « لبحلا عافترا ردقب الإ ًآادبأ عفتري الف « لوقن اذكه : انلق
 رجني كلذلو . ىناثلا ىلع امهدحأ ىثثني, نيعارذ ليحلا نم رج ًاءارذ عفترا اذإ
 امل ةفاط ىلع ةقاط هنم ىنثنت نأ ريغ نم لبحلا فرط ذخأ ولو . نيعارذ ولا
 . لمأتملكل نس اذهو . ليحلا ع افترا رددي الإ عفتدا

 داك ةروص رداغن ' ) ماظنلا تابيومت ةلمج نع لاصفنالاب ةطاحإلا هذبف

 انمدق دق انإف « هل ضرع ال طخنم ةرئادلا ريوصت دعي ملو « اهاندروأ الإ لكشت
 . ًاعنقم الوق هيف

 لصف

 ( رخآ ىف نوكسلا نيع ناكم نع ةكرحلا نأ ىف ]

 ىلإ هنم كرمت مث« رهوج ىلع ًانكمتم ناك اذإ رهوجلا نأ هللا مدشرأ اوملعا
 ضعءب سعو . لوألا نع جورخ ىناثلا زيحلا هلوخد سفنف «٠ هيلي ىذلا رهوجلا

 )١( ةعرس :لص الا ق ٠



 د غغ6 ص

 ناكملا هلوخدو لوآلا ناكملا نع رهوجلا جورخ نيب سيل : لاقف نفلا اذه لهأ

 نيرياغتم لوخدو جورخ تييثت عع ةئينم « ةلوخدم ةرابع هذهو . ةطساو ىاثلا

 . جورخلا ريغ لوخدلا ذإ « كلذك آلا سيلو . اههريغ امهلاختي مل نيبقاعتم

 . هيف هنوكعم هنع لوزيال لوآلا ناكملا ىلع ىتاثلا رهوجلا نأ :كلذ حضوي ىذلاو

 روصتي ال ذإ ىاشلا ىف هنوك الإ | لوألا نع هلاوزل ىنعم الف هنع لاذ اذإو

 لوخدلا :ليصحتلا لهأ لاق كلذ نف . ىناثلا ىف ناك وهو الإ لوآلا نع لوز. نأ

 هيلع قفتم وهو هفشك نع ىنخي كلذ روبظو « لوألا نم جورخلا وه ىناشلا ىف

 نم ةكرحلا:انلقو ءنوكسلاو ةكرحلا هلع انبتر كاذ حضو اذإف .ناوكألا قبثم نيب

 ى هب نئاك رهوجلاو ىتاثلا ف نوك وه ذإ « ىناثلا ناكملا ف نوكس لوألا ناكملا

 ناكملا ىف نوكلا نأ كلذب حضوف . هنع كرحتمب سيل لحما ىف نئاكلاو « ىناثلا

 ةكرح لك : نوققحلا لاق اذه نمو . ىناثلا ف نوكس « لوألا نع ةكرح قاثلا

 نع ةكرح ىناثلا ناكملا ف لوآلا نوكلاف . ةكرح نوكسم لك سولو « نوكم

 . ةكرحب سيلو نوكس ىناثلا ناكملا ىف قاثلا نوكلاو «لوآلا

 نأ زاج ولف . ضايبلا داوسلا داضي 5 نوكسلا داضت ةكرملا , لئاق لاق نإف

 نإف . لوقلا نم فلخ اذه « ًاضايب داوسلا نوكي نأ زاج ءآنوكسس ةكرحلا نوكت

 ةكرحلاو « هيف نوكسلا داضت ناكملا نع ةكرحلا لب « اقلطم نوكسلا داضت ةكرملا

 . لمأت ىدأي كردي اذهو « هيف نوكسلا داضت ال ناكملا ىلإ

 ؛ نوكسب سيل ىناثلا ناكملا ق لوألا نوكنأ ىلإ قا لهأ ضعب بهذ دقو

 .نوكسلاوه ؛هيفرهوجلا ثتيَسل نإ ءىناثلا ناكملا ف ىاثلان وكلاو ؛:ةكرحوه امنإو

 ىلعةرسي وأ ةنب تاج ىف ًاكرحتم "يم اذإ رهوجلا : لاق نأب لئاقلا اذه لدتساو

 املك لوقي نرأ مزلبف « ناكم لك ىف نوك الا هنم دجوي ملف « ردقت ام ءاجرأ

 نيب ةمواعم ةقرفتلاو لوقعملا فالخ اذه . هرورم ىف نكاس رهوجلاو « تاتكس

 : نيتقرف اوقرتفا ءالؤهو . نيفلتخم لك نيب ةمواعم اهنأ اك « نوكسلاو ةكرملا
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 حم ىناثلا ناكملا ىف لوآلا نوكلا ىلع نوكسلا ممإ قالطا عنم ىلإ نورئاص راصف
 «ىمسملان وكلا نأ لإ قيرف بهذو .ىاثلا نوكلا لدم لوألا نوكلا نأب فارتءالا

 . نوكس هنإف « ىمسملا ىناثلا نوكلا فلاخت ةكرح هنإف

 نم ذ] . ىنعملا ف فالتخالا هعم ربظن الف نينوكلا 02لثامت فرتعا نم امأف

 نم ًاثوكس نوكسلا نوكو . سفنلا تافص ةلمج ىف اممواست بوجو نيلثملا مح

 ىف قافتالا عم هب أبعن الف هتيمست قالطا ىف عزانم عزان نِإف . سفنلا تافص

 .لطاب وبف ؛ىنملاف ىناثلا نوكلا فلاخي لوآلا نوكلا نأ ءالؤه معز نإو . ىنعملا

 نوكلا نأ ا؟ « ىناثلا ناكااب رهوجلا صاصتخا بجوأ لوآلا نوكلا نأل كلذو

 هصاصتخا هجوك ةيئاثلا ةلا+ا ىف هصاصتخا هجوو . هب هصاصتخا بجوأ ىناثلا

 ةيناثلا نيب قرفلا زاج « ةيناثلاو ىلوآلا ةلاحلا نيب قرفلا ريدقت زاجولو . ىلوألا ىف
 . ةيقاب ريغ ةددجتم ن وكلا نإذ ؛ ةثلاثلاو

 « لوآألا ناكملا نع جورخلا بجوأ قااثلا ناك ىف لوألا نوكلا : ليق نإف

 . هجولا اذه نم نينوكلا فالتخإ مزاؤ « كلذ بجوب ال ىلاثلا نوكلاو

 نوكلا : لئاقلا لوقل ىئعم الو 2 ناوكألا قئاقح نع ةلفغو ةلز هذه :انلق

 جورخلا ىنعم ال هنرَف . لوآلا ناكملا نم جورخلا بجوي ىناثلا ناكألا ىف لوآلا

 ىف لوخدلا نأ ىلإ لوقلا اذه لوصح عجرف « ىناثلا ىف لوخدلا الإ لوآلا نم

 بجوي نوكلا نأ ىلإ مالكلا قايس ىضفيف « هيف لوخدلا بجوي قاثلا ناكملا
 .٠ لام اذهو «( هسفن

 لواألا نوكلا داضي ىناثلا ناك ىف لوألا نوكلا نأب هلاقام مدخلا سف نإو
 داضم وه ذإ « ىقاثلا ناكا] ىف ىناثلا نوكلا ىف ققحتم ىنمملا اذهف « لوآلا ناكملا ىف

 . ىنعملا ثيح نم ىاثلاو لوألا :نينوكلا لئامت تبث دقف . لوألا ناكاا ىف نوكلل

 لثامو : حصالا )١(



 ا ل

 . قاثلا ناكملا ىف نوكس ناكملا نع ةكرحلا نأ نم قئاقملا لهأ هلاق ام درطاو

 [ ضارعألا ىف اهلوصأ ةلزتعملا ةضقانم ىف ]

 دعب اوفلتخإ مث ؛ ةكرحلا ءاقب اوعنمو ضارعألا مظعم ءاقبب اولاق مهنأ : امهدحأ

 لوقلا ىلع ملح امنإو « ةكرحلاك قبي ال نوكسلا نأ ىلإ مهضعب ناصف : كلذ
 موو ىلوآلا ةلاخلا ىفهب هصاصتخاف « ىتاثلا ناكملا ىلإ لقتنا اذإارهوجلا نأب موماع كلذبب

 نوكلا ءاقب ةلاحتساب محلا ىلع ةلالدلا تلد اذإو . ةيناثلا لاخلا ىف هب هصاصتخاك

 نونثتسي الو ناوكالا ءاقب نوفي ءالؤهو . هدعب ايف كلذ درط بجو «لوأآلا

 ىلإ نورئاص راصو . مهنم هتبثأ نم قافتاب قاب هنإف « فيلأتلا الإ أئيش ابنم
 ىلع هجوي نولوآلا هب لدتسإ ىذلاو . ةكرحلا الإ ناوكآلا ةلمج ءاقبي محلا

 ءاسقب عنم ىف اهيصقتس ةلئسأ ةكرملا ىلع مهلو . ًاصيح هنع نودحي الو ءالؤه
 . نيبجولا دحأ اذبف . ضارعألا

 سانجأ نم سذج لك نم نيلشملا عاتجا زوجي : اولاق ممنأ ىناثلا هجولاو

 اوامعفو . دحاولا للاب نيتكرح مايق اوعنمو « دحاولا رهوجلا ف ضارعألا

 : ناتكرح ةدحاولا ةلاخلا ىف رهوجلاب موقت نأ ليحتسي : اولاقف كلذ ىف مهلوق

 نيناكم ىلإ نيثكرملا نإف ؛ رخآ ناكم ىلإ ىرخآلاو : ناكم ىلإ اههادحإ

 دحأو ناكمىلإ نيتكرح مأيق اضيأ اوعنم كلذ اوعنم اكو . ©20ناتداضتم نيفلتخم

 ىقبي ال ام نأ مباصأ ةيضق نمو . نيتلثامتم اتناك نإو 6 دحاولا رهوجلاب

 لحاب نيلئامتم نيتوص مايق اوعنم كلذ و . دحاولا للاب هنم نينثإ مايق ليحتسي

 نإ ءداضتلا باب ىف اهيف لوقلا طسينسو . مهتاضقانم مظعأ نم اذهو . دحاولا

 . لجو زع هللا ءاش

 نيتداضتم : لصألا ف )١(
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 لصف

 [ دحاو زيح ىف نيرهوج عاهتجا ةلاحتسإ ىف ]

 ىف نيرهوج عامتجإ ةلاحتسإ حاضيإ باتكلا ردص ىف متمدق دق : لئاق لاق نإف

 ؟ كلذ نم عفاملا ام ءدحاو ناكم ىفو يح

 « عنتم] كلذ نإ مهضعب لاقف : كلذ ىف نيققحلا قرط [تء] فلتخا دق : انلق

 اذه نم دصقملا لصحي مل نم ةقيرطلا هذه ىف 22 لزي دق مث . ناوكألا داضتل

 ناكم ىف ناعمتحي ال امهنأ امهيف ليق نيذللا نيرهوجلا قوك نأ نظيف . بالا

 « دحأولا لحنا ىلع ناداضتي امتإ نيضرعلا نإف . لاحم اذهو « ناداضتي دحاو

 .هلحع نوك لك ص اصتخإ عم قاثلا نوكنيرهوجلا دحأ نوك داضي نأ ليحتسيو

 ىلع ناداضتي نينوك ىلإ | ةقيرطلا هذه كلس نم قح ىف داضالا فرد بجيف

 «دحاولا ناكملا نير هوجلا عاتجا لاحتساف .رهوج مر هوج هيفردقش ىذلا ناكملا

 هانوكو «ىقاثلا نكمت دنع رخآآ نوك هلو « اههدحأ نكمت دنع ًانوك ناكبلا نأل

 . ,عماجلا ١ ىف ذاتسألا هاضترا ام اذهو . ناداضتي

 « دحاولا ناكملا ىف ابتماقتسا ردق نإو اهنإف ء ىدنع ةلوخدم ةقيرطلا هذهو

 دنحأو لكو « نيرهوج الإ ردقن مل ول انإف . زيحلا ىلإ مالكلا در دنع ميقتسن الف

 كلذ فرص نكمي الو . ىناثلا دوجو ثيح انههدحأ ليحتتسيو زيح صتخم امبنم

 ثأاثرهوج امبعم سدلو « نيلح ىف نيينعم لا داضت ءافتنا نم هائمدق امل امبتوك ىلإ

 . هيلع نين وك داضت ردقن

 دجوي ال : لاق هنأ اههادحإ : نيتيضرم نيتقيرط كلذ ىف ىضاقلا كلسو

 . نيطرع داضت' ىلإ عجرت ال ةلاحتسالا هذهو . صهوج دوجو ثيح رهوج

 ,لوزي : لصألا ىف )١(
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 نيرخآ نيضرع داضت ىلإ امهعاتجا ةلاحتساو نيضرعلا داضت عجرب ال اك

 عابتجا ليحتسي كلذكف « امهيتاذو امهيليعل ضايبلاو داوسلا داضت لب « اههاوس

 . امبيليعل دحاو زيح ىف نيرهوج

 . نيرهوجلا نيب ًاداضت كلذ "مسي ملء ةقيرطلا هذه كلم امل ىضاقلا مث

 ىعمال ذإ «دعبي ل ًاداضت كلذ تيمسول : ةقيرطلا هذه ركذ دنع ذاتسآلا لاقو

 اذإ كلذكف . ىناثلا دوجو ثيم دجوي ال اههدحأ نأ الإ ضايبلا داوسلا ةداضمل

 داضتلا ىضتقم امبيف ققحت دقف « ىناثلا دوجو ثيحح نيرهوجلا دحأ دوجو عذتمأ

 . نيداضتملا نيضرعلا نيب هيلع قفتملا

 ىاثلا ثيحب نيرهوجلا دحأ دجوي مل امنإ : لاقف ىرخأ ةقيرط ىضاقلا كلمسو
 هدنع ةمسقنم طئارشلاو . هيف هريغ نوك مدع يح ىف هنوك دوجو طرش نآل

 « طئارشلاو للعلا ماكحأ ىف هررقنس ام لع ًادوجو نوكت دقو « ًامدع نوكت دقف

 اذهو.ىرخأ تاذب طورشملاوءتاذب طرشلا قاعتي نأ ىف دعب ال مث . هللا ءاش نإ

 عاهتجا ىف | لوقلا ليصفت اذبف . ثداح لك دوجو طرش ةميدقلا ةردقلا نأ 5
 . دحاو ناكم ىلع وأ دحاو زيح ىف نيرهوج

 ؟ نيناكمو نيزيح ىف رهوج نوك نم عناملا ام ؛ لئاق لاق نإف

 « داضتلا ىلع كلذ ىف ليومتلا ميقتسيو . هينوك داضتل كلذ عنتم] امنإ : انلق

 دعتبو نيرهوج عاتجاىف ًاضورفم ناك ثيح نم لوألا لصفلا ف برطضا نإو

 . امهمتوك داضت

 ىف داضتلا قةحتبف نيناكم ىف رهوج نوك ةلاحتسإ ىف ضورفم لصفلا اذهو

 نيزيح لغشي نأ لاحتسإ امن] رهوجلا نأ ىلإ نيملكتملا ضعب راصو . هينوك

 سَ نمو « ممشنال نيلمم لح وأ ذِإ 3 نيل ضرعلا لح نأ ليحتس 6 هداحتإل

 . مسقني ال نأ دحاولا

 ضم -_



 دم 6١ هم

 دحاولا رهوجلا نأ وهو دحاو ضارتعا الول « ًاضيأ ةيضرم ةقيرطلا هذهو

 عطقألاف .ضرعلا ىف كلذ لثم ريدقت زوحي الو « رهاوجلا نم ةتس قالي نأ زوحي

 . ناركإلا داضت ىلإ كلذ فرص بغشتا

 لصف

 [ نيدضلاعاتجا ةلاحتسا ىف ةرعاشألا ىأر نايب ىف ]

 رهوجلا ىف لدبلا ىلع ناردقي نينوك لك داضت ىلإ ريصملا قحلا لهأ بهذم

 . هللا ءاش نإ هركذ قأيسو . ليصفت اهيفف م ةساملا الإ دحاولا

 ناكمب صاصتخالا امهنم دحاو لك بجوي نينوك لك نأ كلذ ىف لوقلا ةلمجو

 ليحتسي ناداضتم امبف « هب صاصتخالا رخآلا نوكلا بجوي ىذلا ناكملا رباغب

 امهف دحاولا ناكملاب صيصختلا نابجوي نينوك لكو .٠ هيف كش الب امبعاتجا
 دنع نالثملا ©")داضتي ذإ « دحاولا لحما ىف امهنم نينثإ عاتجا ليحتسيو « نالثم

 ا« نيداوسلا عامتجا اولاحأ كلذلو ٠ نيدضلا نيفالخلا داضت قملا لأ

 هلثامتم بقاسعتب دحاولا ناكملا ف ناوكآلاب ضايبلاو داوسلا عاتجإ اولاحأ

 ٠ عمت الو

 نينوك عاتجا عنم ىف لوقلا قاطأ ةساملا قن نم نإ هانلق ام ةلمج نم جرخيف

 مل ةسامملا تبثأ نمو . نيلثامتم وأ نيفاتخم اناك ءاوس دحاولا لحما ىف

 رصؤوجلا ىف ناسامم عامتجا دنع زوحي ذإ ٠ نينوك عامتج] عنمب لوقلا قاطي

 | دحاولا لا ىف نينوكسو نيتكرح عامتجا عنمب لوقلا قلطي نكلو « دحاولا 57

 . نيفالش وأ نيلثم اناك ءاوس

 اداضتي ؛ لصألا ف )١1(
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 لصف

 [ نيلثاتملاو نيفلتخا نينوكلا نيب لصفلا ىف ]

 اذإف . نيعتم يح هلحب ص اصتخإ هؤاضتق] نوكلا فاصوأ ص أ نأ انركذ دق

 ىف رظنلا كلذ ىف انتربع تناك « نيفلتخلا نينوكلا نع نيلئاملا نين وكلا نييمت اندرأ
 امبف ءدحاو ناكل صاصتخالا ابجوأ نينوك لكف . نوكلا فصو صخأ
 ناكمي صاصتخالا اههدحأ بجروأو 2 كلذ ىف اهات نينوك لكو . نالئاتتم

 8 نافاتع أهبف 03 هريغب صاصتخالا ناثلاو

 هناوكأ تعباتتو ًانامز زيح ىف رقتسا اذإ رهوجلا نأ : ةلثمآلاب كلذ حاضيإو

 رهوجلا لاز اذإف . ناوكألارئاس هبجوأ ام نوك لك بجوأ ثيح نم ةلئاتم ىبف
 ناكملاب هتصصخ ىتلا ناركآلا فلاخي هب هصصخ ىذإا نوكلاف ؛ رخخآ ناكم ىلإ

 .لوآلا

 « ىناثلا ناكملا ىف نوكلا نأ ىلإ ناوكألا قئاقح لصحي مل نم ضعب بهذو

 ًايترم لاقف . نيناكملا لئامت كلذ ىلع هلمح امنإو . لوآلا ناكملا ىف نوكلا لئاعي

 نيناكملا رافت بجول و «امييف« نابوكلا لثامت «نان اكملا لثامت اذإ : كلذ ىلع

 . نينوكلا فالتخا

 بمي مل نيداوسلا لع فاتخا اذإ : لاق نأب همار ام ريدقت ىف دهشتساو

 نينوكلا فالتخاب محلا حيحصلاو , لطاب اذهو . اهبيلحت رياغتل امهفالتخإ مح

 امف ققحتم ىنعملا اذهو . رخآلا دسم اههدحأ دسيال نيئيش لك : نيفالخلا نآل

 هصاصتخا بجوي ال « ناكم © ًاصاصتخا بجوي ىذلا نوكسلا نإف . هيف نحن
 ناكملاب صاصتخالا بجوأ ىذلا نوكلا نأ ىلع نوققحملا قبطأ دقو . رخآ ناكمب

 . ةأدبلا ىف هبجوأ ام دوعلا ف بجوأل « ديعأ ول لوألا

 .ءساصتخلا : لصألا ق )١(
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 نوكلا سس ذج نم ناك ول ىناثلا ناكأا ىف نوكلا نأ : كلذ ىف قملا حضوي ىذلاو
 ىغتَقي نأ ريغ نم لوألا ناكملا فوهو رهوجلا ىلع أرطل ءلوآلا ناكملا ىف

 .لوآللا ناكملا ىف رقتسم وهو « هيلع ةلئاتملاناوكآلا بقاعتت م « هلاقتناو هلاوز
 « ىنااثلاب صيصختلاو / لوآلانع جورخلا ءاضتقاب ءىراطلا نوكلا صتخا [لف

 . هنع باوج ال ام اذهو . مدقت ام سنج نم سيل هنأ ىلع لد

 ىف نيداوسلاب دابشتسالا عم نيناكملا لئامت نم لئاسلا هب كسمت ىذلا امأو
 امهفالتخا ىف لوقلاف « اههالح رياغت اذإ ناداوسلا اماف . هل لوصحم الف « نيلحملا
 وأ هنيعل وهف لحم صتخا اذإ ضرعلا نأ وهو ؛هانمدق لصأ ىلإ عجرب امهلثامتو
 . روبشملا فالتخالا هيفو « صصخم صيصختل

 3 نالثاتنم ناداوسلاف 2« صصخغ صيصختل هلحأ صئخت ضرعلا نإ : انلق نإف

 نالثملاو . لدبلا ىلع ىناثلا لحمب صيصختلا ريدقت امهنم دحاو لك ىف ذوحي ذإ
 . سفنالا تافص ىف نايوتسملا امه

 زوال « هنيعل هلحمب صتخي ضرع لك : انلقو ىرخألا ةقيرطلا انكلس نإو
 ىلع فلتخا دقف « ديعأ اذإ ةداعإلا ىف الو ىلوألا ةأبثنلا ىف ال « هريغ ىف هريدقت
 تم دق ذإ « نيلحمب اماق اذإ نافاتخم اره :ةّرم لاقف ىضاقلا باوج ةقيرطلا هذه
 لحب ىف امهنم دحاو ريدقت زوال هنإف . ىناثلا ىلع زوجي الام امهنم دحاو لكل
 «نيلحملاددعت عم نيضايبلا لثاعتب ملا بحي :هبتكضعب ىف لاقو .لدبلا ىلع ىناثلا
 ىعارت امن] لئاتلانآأل كلذو « ىناثلالح ىق امهنم دحاو ريدقت زوحبال : انلق نإو

 . هسفن ةفص ىلإ عجري سيل لحم ضرعلا صاصتخاو ؛ سف آلا تافص هيف

 ىلإ هنمىلوأ ضرعلاىإ] صاصتخإلا فرص سيل هنأ , كلذ حضوي ىذلاو
 الدب هيف هريغ ريدقت زو< الو « داوسلا اذهب صتخا رهوجلا , لاقيف « رهوجلا
 . سفناللا تافص نم سيل لحملاب صاصتخإلا نأ كلذب نابتساف . هتقو ىف هنم
 , امهالحم رباغت نيضرع ىلع مالكلا هجو اذهف



 .نروكلا نإف .٠ ليصحتلا نع باهذف « نيناكملا لئامت نم هب كسمت ام امأو

 صاصتخالا محو . ني صاصقخالا هبجوب لب (ناكم ةرماع صوجلا بجوي ال

 رابتعا نأ حضوف . نيناكم ريدقت ريغ نم شخآ نيح ساصتخالا - فلاخن ريح

 . هل ىتعم ال نيناكملا لثامت

 لصف

 | تاكرحلا ماكحأ ىف تافالتخا ىلع لمتسشم
 تارابعلاو باقآآلا ىلا ةعجار

 مدجلاكلذ ىلع "سمو « ناكم ىف طيسب مسج رقتسا اذإ : لاق ذاتسآلا نأ ابنف
 راصو « لفسألا كرحتب ذاتسألا لاق دقو « ىلعألا مسجلا كرحت ىف كش الف مسج

 تايذاحملا نأ مولعمو . كرحتم وبف « تايذاحملا هيلع تادبت اذإ رهوجلا نأ ىلإ
 دوبشم ؛ ذاتسآلا نعروثأم اذهو . ىلعألا ىلع اهلدبت لفستملا مدجلا ىلع تلدبت دق

 . كلذ داعبتسا ىف اوبنطأو « هنارقأ هركنأ دقو « هنع

 لدبتب ةكرحلا نم هقلطأ ام رسف هنإف . ىلا ف داعيتسا هلاق امف سيلو

 ةلبس ىهو « ةضحملا ةيمسنلا ىلإ راكنإلا لوؤيف « ملسم مواعم وهو ؛ تايذاحملا

 نوكسلاو ًانوكس ةكرحلا اوسمسي نأ نيققحملا ةفاك نم دعب مل نإو . كردملا

 . ذاتسالا هلاق ام دعبي مل ؛ ةكرح

 اذإ فقاولا طيسبلا ممجلا : لاقف الاؤس قاذحلا ضءب ”ذاتسالا مزلأ دقو

 ةبج ىف م ىاثلاو « ةنمب ولعلا ةبج ىف "م اههدحأ « نيبجو نم نايذاح هاذاح

 . أعم ةرسيو هنمي كرحتي نأ مزايف ؛ تايذاحملا هيلع تلدبت دقف « ةرسي لفسلا
 لوزيال ةكرحو . كرحتملا اهب لوز ةكرح « ناتكر حةكرحلا : بيجي ذاتسالالاقو
 عاهتجا ليحتسيف ؛ كرحتملل لاوز | ىه] ىتلا ةكرحلا امأف . هريغ هنع لوذي لب اهب
 نع ءىقلا لاوز ىلإ عجرت ىتلا ةكرحلا امأو . دحاولا لحملا ىف ًاعم نيتكرح

 نا
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 لوز نأ ىف دعبي ال ْذِإ . تاق ام هيف دعبتسف الف « هسفن ىف هلاوز ىلإ ال كرحتملا
 داعف « ةرسيو ةنمب نالوزنف رهوج تت قاثلاو رهوج قوف اههدحأ نارهوج

 . ةيمسل لإ لوقلا لوصح

 . ديعب لاوزب سيل ام ىلإو لاوز ىه ام ىلإ ةكرحلا ةمسق : ضرتعملا لاق م

 نع لعألا رهوجلا لاوز ةدورض نم نكلو « لاوز ةكرح لك : ذاتسآلا لاقف

 . لصفلا اذه نم ضرغلا صصقأ اذبف . للعألا نع لفسألا لوزب نأ لفسألا

 لاز مث « رهاوجلا نم ةتسدب تطاحأ اذإرهوجلا نأ : لصفلا اذهب قلعتي امو
 ءارجالا ىف ةكرحلا مح تبي امنإ : نوققحا لاق دسقف | كرحتو « مسجلا كلذ م.

 ةكرحلاققحتت الف « هتابج عيمجنم رهاوجلاب سوبحن ا نطابلا ءزجلا امأف « ةرهاظلا

 « ناكم ىن رهوجلا ناك اذإف . زيحلا لدبت وأناكملا لدبت اهنكح نم ةكرحلا ذإ ؛ هيف

 كلذكو . ةكرح ىناثلا ناكملا ىف هنوك لوأف « رخآ ناكم ىف نوكلا ©20ىددعت م“

 نع لزي مل اهانركذ ىقلا ةروصا| ىف نطابلا رهوجلاو نيناكم ريدقت ىف كلذ ردق ول

 نإ : نيققحلا لوق نم مظعأب اذه سيلو . ًاكرحتم مسي لف « زيح نع الو ناكم

 رهاوجلا نيابي ملاكو . امل قرافمب سالف « رهاوجلا نم ةتس هشام اذإ رهوجلا

 نأب لوقلا قالطإ دعب ل نإف . ملاعلا رهاوج نم ًاسئيش نيابي مل كاذكف « ةتسلا
 لوقلا قالطإ دعبي مل « ملاعلا رهاوج نم ءىثل نيابمب سيل طسوتملا رهوجلا
 . كرحتم سيل هنأب

 رقتسا اذإ : لاقف هايثمف لصاألا: اذه نم ناوكألا قئاقح لضح مل نم 'لزو

 لئاذ هيلع رفتسم لعألا رصوجلاو لفستم لا رهوجلا حزح وت مْ رهوج .للع روج

 ةنيفسلا ترج اذإ كلذكو 3 هيلع رفتسملا نود لفسنملا وه كرحتملاف 4 هلاوزب

 00 الا

 ءدعت ؛ لصاأالا ف )١(



 لس 4ه8

 ىنلا اذه . نابكرلا نودةكرحتملا ىه ةنيفسلاف ء مهزبت ملومبجعزت ملو امنابكرب

 لغشو زامحالا ةليازم هيف تققحت دق ىلعألا نإف . نالطبلا رهاظ لئاقلا اذه هلاق

 قل ىنعم الف « لفسأملا نم كلذ ققحت ام ءاوهلا ءازجأ قرخ هنم ققحتو . اهلاثمأ

 . هنع ةكرحلا

 لفسألا لاصتاك لفسألاب ىلعآلا لاصتا نأ : كلذ ىف قحلا حضوي ىذلاو

 ليبسذإ « لفسألا ىف كلذمرأ « ةكرحلا كح نع ىلعألا جارخإ مزل نإف . ىلعآلاب

 ةكرح نإف « ىلعألاب ©0لفسنملا ىرج لئاقلا لوقل ىنعم الو . دحاو املاصتا

 « ةكرح امبنم دحأو لك ىف ثدح ل» « ىلعتسملا ةكرح بجوت ال لفستملا

 . رخآلا ةكرح امهنم دحاو ةكرح بجوت الو

 تانيامملاو تاساملاو قارتفالاو عاتجالا ماكحأ ىلع لمتشم

 م. نأ انلييسو . تانيابلاو |تاساملا ىف اوفلتخا ةمئآلا نأ هللا مكةفو اوملعا

 . هححصأتو هيض رث أم ركذت مث بمهاذملا ركذ صقتسأ

 رهوجلا صصخي ىذلا نوكلا ىلع دئاز ىنعم ةساملا نأ : انخيش هيل[ راصىذلاف
 لوقف « ةصوصخم ةروص ىف مالكلا ضرف ىف انضرغ رهظيو ناكمريدقت وأ ناكمب

 ىلاعت هللا قلخ اذإف . هزيحب هصصخب نوك هيفف ًادرفنم ًادحاو ًارهوج انردق اذإ

 ىلع دئاز ضرع رهوجلل رهوجلاةساعزأ انخيشبهذم نف « هيل] امضنمرخآ ًارهوج
 رهاوجلا نم ةتسرهوجلاس امول:هلصأدرطىلعلاق مث . زيملاب ًاصاصتخا ىضتقملانوكلا

 . ةداضتم ريغ هدنعةقلتخم تدسلا تابجلا نمتاس(ملا مْ . تاساملانم تسملحدقف

 ةبج نم ناساعملا داضتي امنإو 1؟ اهعاتجا روصت عم اهداضت عقوتي فيكو
 ناتساملا م . ةدحاو ةبج نم نيرهوج رهوجلا ةسامب روصتي ال ذإ ؛ ةدوححأو

 )١( لقتسملا : لص”الا ف .



 مل ع ق1 ل

 نيتساملا نأ كلذ نم جرخيف . ناتلئاتتم بقاعتلا لع ةدحاو ةبج نم ناتردقملا
 . ًادبأ ناداضتت ال ناتفلتخلاو « ًادبأ ناداضتت نيتلثاتملا

 . ةساملا رياغت ةرواجلا نأ : انخيشبهذم نم « هنع هللا ضر « ىضاقلا حو
 وه اذهف . كلاثث يح امبنيب سيل نيزيح ىف نيرهوج عوقو ةرواجناب داري امإو

 لاقو . هترواجم رياغت ةسام رهوج لكب ماق كلذ ققحت اذإ مث . ةرواجلاب ىنعملا
 هلحتو ةدحاو ةرواجب الإ هلحت الف « رهاوج ةّتس رهوج رواج اذإ : كلذ درط ىلع

 لصأ ىلع ةساملاو ةرواجيا نيب لصفلاب ًايلع اوطيحأو كلذ اوريدتف . تاسامم تمم

 . انخيش هيلإ راص اي ةساملا انتبثأ آذإ : هنع هللا ىصر ىضاقلا لاق م* . انخيش

 باوجلا ليبسف ؟ اهل دادضأ ال مأ اهبقاعت دادضأ تاساملا له : لئاق لاق ولف
 ؛ ال دادضأ ال تاساملا نأ اهدحأ : ابعيمج ىضاقلا ركذ هجوأ ةثالث ىلع كلذ نع

 . ةساملا داضت الو ةرواجملا داضت ةئيابملاو

 هنع رهوجلا لذ ال دض هل ىذلا ضرعلا نأ ملصأ ةيضق نم : لئاق لاق ولف

 نإ متلق اذإف . الصأ هنع رهوجلا واخي ال هل دضال | ىذلا ضرعلاو . هدض نع وأ

 :لئاسلا اذهل لايف .ابنع رهاوجلا واش زوال نأ ىغينيف ء اهل دادضأ ال تاساملا

 نأ ريغ ©« تدرفت نإو  تاساملا نم تمم نع درفلا رهوجلا واخي ال : انلق ول

 لس رهاوجلا نم تمم ةرواجم ريدقت دنع الإ تاسامم ىمسن ال ضارعألا كلت

 اذإ رهوجلانأ م اذهو . ةيمسنلا ىلإ ةسماملا قالطإ عجرف ًادسيعب كلذ نكي مل

 .رهوجلا دارفنا ريدقت دنع ةاذاحم ىمسي ال هب ماق ىذلا نوكلاف « هزيح ىف رقتسا

 الولو . ناك نإ ةاذاحم لوآلا نوكلا كلذ لثم ىمسيف رخآ رهوج هاذاح اذإف

 ًايرق نوكلا كلذ لدم ىمسي كلذك و « هل ذاحم نوكلا كلذ ىمس امل ىناثلا رهوجلا

 سايق ىلع دعب الف . رهوج هنم ديم اذإ ًادعب * ىمسيو ؛ رهوج هم برق اذإ

 الإ تاسامم ابيمسن الو ضارعألا نم ةّتسم درفلا رهوجلا ىف ردقن نأ لئاسملا هذه

 , باوجلا ىف هجو اذبف « رهاوجلا نم تسم مامضن] دنع



 هد ة:ةهال ا

 نرأ زوجيف « دادضأ امل نكنت مل نإو ؛ تاسإملا : لوقن نأ ىناثلا هجولاو

 ىرعي ا؟ « مامغن| ريغ نم ابنع رهوجلا ىرعتو رهاوج مامغتنا اهتوبشب طرشن
 .ةيناثلا ةلاخلا ىف ءاقبلاب صتخمو كلذل يحب ىنم ثودحلا ةلاح ىف ءاقبلانع رهوجلا

 كلذ ردق اذإ « هل دض ال ضرع نع رهوجلا ورع ةلاحتسا قحلا لهأ مرتلي امإو

 رعب مل هل دض ال ضرعل رهوجلا لوبق زاج اذإف : لاقيف « هلوبق زاوج تقو ىف
 هاندبم امب لاحتسا م « شضرعلا كلذ لوبق اببف ليحتسي ةلاح تتبث دقو « هنع

 . لصأآلا ىف

 مث «ةنيابملاب ىنتلت ةساملانأ :ةبوجألا دسأ وهو « باوجلا ىف ثلاثلا هجولاو

 ا « ًاميمج ةساملاو ةرواجيا داضت ةنيامملا نأ : اههدحأ : نابجو كلذ ىف هجتت

 لب ؛ ةساملا داضتال ةنيابملا نأ : ىناثلا هجولاو . ًاعيمج ملعلاو ةايحلا توملا داضي

 توملا ىف انباحصأضءب كلذ لثم ىلإ راص دقو . ةرواجما ابطرشو « ابطرش داضت

 هجولا اذهف . ةايحلا وهو هطرش داضي لب ؛ معلا داضي ال توملا : لاقو ملعلاو

 . فلكت هادعامو قيقحتلا وه كلاثلا

 م.م ١ كاح ريغ ًاربتعم نيبجو نم | انخيش لصأ ىلع فرصت ىضاقلا نإ مث

 مث « اتخيش هاضترا اك ةرواجلا ىلع ًادئاز ىنعم ةساملا انتيْثأ ول : لاق هنأ امهدحأ

 ةسام تناك دحاو رهوج مايضنا ردقت نإف . ابم ءافتكإلا عقي ةدحاولا ةساملا انلق

 ىمسي دحاولانوكلا نأ اي « امل ةسامم تااكر هاوجلانم ةتس مامغنا ردقت نإو . هل

 الف « نيتلالا ىف دحتم*نوكلاو رهاوجل ةرواجم ىمسيو « دحاو رهوجل ةرواحجب

 . ةساملا ف كلذ لثمدعس

 هب تطاحأ اذإ رهوجلا : لئاق لاق ول : انخيش بهذم سايق ىلع ًاضيأ لاقو

 وهو هزيحب هصصخي نوك 3 ضارعألا نم ةعبس هب تماق دقف ء رهاوجلا نم ةتسم

 ضارعألا نم ةّتسم هيلإ هريغ مامضنا ىقو « رهوجلا دارفنا ىف تبشي ىذلا نوكلا

 طسوتملا رهوجلا ىف سيل : لئاق لاق واو . ًاديعب كلذ نكي مل « تاساملا ىو

 صوجلا صيصخت بجوي ىذلا نوكلا نع ابي ءازئجالا عقيو ؛ تسلا تاساملا الإ



 ا

 مالك هيلع لدي ىذلاو : لاق م . ًاديعب كلذ نكي مل ( هذا رفنأ ريدقت دنع هزي

 ىضاقلا هركذ مف انخيش بهذم ةلمج هذبف . تسلا تاساملاب ءافتكالا انخيش

 . ًايسايقو القت

 ؟ لاق هنأ كلذو « هاتركذ ام نيابي رخآ ًاكلسم تاساملا ىف ذاتسالا كلسو

 : لاق مث . ةرواجما ىلع ًادئاز أضرع ةساملا تبثت مف « اهنيعب ةساملا ىه ةرواجلا

 هانيكح ام ةرواجنا ىف درطو « تارراجملا نم ةتس هفثاخ ةّتم رهوجلا رواج اذإ

 معلا لبجلا ةداضم ةقيقحلا لعةساملا داضت ةئيابملا : كلذ ىلع لاق مث « تاساملا ىف

 . هاصأ ىلع ةرواجما نيع ةساملا اذإ

 تانيابلا نم ةتسس هيفف « رهاوجلا نع ةذبن درفلا رهوجلا عفو ول : لاق مث

 « ةبج نم رهوج هبلإ مضن | اذإف . تسلا تابجلا ىف تارراجلا نم ةتسل ةداضم

 نم سمخ رهوجلا ىلع عياتتو « ةنيابملل ةداضم ةرواجب اهتبقعأو ةنيابم تلاز

 نم ةتسل تاسامم تسم نيابم درفلا رهوجاا نأ هلصأ ةيضق نم مث . تانيابملا

 . ةئيعتم رهاوج عم الإ تاسامم توبث روصتي الو | ابناعأب ال رهاوجلا

 هتنياب مث « رهاوجلانم ةئس سامىذلا رهوجلا ىف ذاتساألا باوج فلتخا مْ

 هذهىف قاعتت ةديايم لك نإ لاقي لف ؛ تانيايملا تسلا تاساملا تيقاعو رهاوجلا

 ؟ ةنيعتملا رهاوجلا كلت عم ةنيابملا تبثت تس ًامماع ناك ىذلا رهوجلاب ةروصلا

 ىلا مهاوجلا تانيابم ىهف تانيايملا اهتلت م تاساملا تمدقت اذإ ؛ ةرم لاقف

 نأب كلذ ىلعلدتساو . ةسامن مدقتت مل اذإ ةئيابملا نيعتت ال امنإو . ةسالل تذيعت
 رهوجلا كلذ ةئيابم انماع تابجلا نم ةهج ىف نيعتم رهوج ةبمامم انيلع ؟ : لاق

 نيعتت ال امإو . ةس|ملا ىف هب عطقلا مزا ثيح نم نييعتلاب عطقلا مزاف « هنيعب
 . ةسإملا م ىف نيمت مدقتي مل اذإ ةماملا
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 ٠ نييعت ريغ نم رهاوجلا نم ةتم عم تانيابم تدم رهوجلا "تلح « طسوتملا

 هتنياب ةسامم قافت1 لبق رهاوجال رهوجلاةئيابم نأ ملعن انإف : نيباوجلا حصأ اذهو
 ىرخآلاىف هلثم مرا  نيتلاحلا ىدحإ ىف نييعتلا قن مزل اذإف . ةساملا قافتا دعب اهل

 . ابلبق هيلع ناك ام ىلإ ةساملا دعب رهوجلا داعو

 نينباشم نيرهوج انردق اذإ : لاق نأ ةنيابملا ماكحأ ىف ذاتسالا هركذ امو
 «نيطسوتملانيزيملا دحأ ىف ثااث رهوجعقو مث ؛ نيرهوجل نيزيح ريدقت امبنيبو
 هبرقو . رخآلانم دعب و هنم "برس دقفنير هوجلا دحأى ب ىذلازيحلا ف عقو نإف

 . رخآلا نم هدعب نبع اههدحأ نم

 دعبلا ريغ نيرهوجلا دحأ نم برقلا : اولاقف كلذ فالخ نوققحلا قلطأ دقو

 نأ مو . ىناثلا ناكملا ىف نوكسلا ريغ لوآلا ناكملا نع ةكرحلا نأ ؟ « ىناثلا نم

 . هدادضأ نع ىبنلا ريغ ءىثلاب ىأللا

 | رواج اذإ رهوجلا نأ هبهذم نم نإف « هلصأ ىلع ديدسم ذاتسألا هلاق ىذلاو

 تاعج ول : لاق نأب هبهذم ذاتسألا ققح مث . تانيابملا نم سمخ هيف تبثت ًارهوج

 رهوج نم رهوجلا برق اذإ : لوقأ نأ ىنمزل « دحاو ىنعمب ًاديعب ًابيرق رهوجلا
 رهوجلا اوندي نأب « دعبلالاز اذإف . برقلا نيع وهو دعبب رخآآ نم دعسو برقي

 « هايإ برقلا ةداضا دعبلا لاوز كلذ نم مرايف « طسوتملا رهوجلا رواجيف ديعبا

 « هجونم ةداضحلاب نين أل يحتسي دحاولاىنعملا ذإ ب رقلا لا وزهنم مرل.هعبلا ل ازاذإ مث

 قن كلذنمو . ًازئاجكلذ نكي مل نإوهردق ىمأب كلذ ىف لثمتيو . هجونم قبيو

 هيل]قبسو « ةوالح ًاداوسان ردق ول : ©'2!ولاقفتاريدقتلاب داهثّتسالا قبقحتلاىوذ

 نكي ملنإو « ًاضاييناك ثيحنمداو سلا تنا«هلحلعضايبلا أر طواف « دقتعمداقتعا
 «دعبلا لاوزب لوز البرقلا ذإ هيف نحن ىذلاف تبث (لف . ةوالح هنوك ىف هداضي

 ,لاقت : لصألا ف )١(

 ف ٠
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 ره برقلاو « ةئيابملا وه ذاتسألا دنع دعبلاو . برقلا ريغ دعبلا نأ ىلع "لد
 . هلوق فشك هجو اذبف . رواجتلا

 نم ًارهوج رهوجلا سام اذإ : لاق ول الئاق نأ هيف نحن ىذلاب قلعتي امو
 - ؟ ةدحاو ةبج نم هل ضامب تابجلا رئاس نم هل نيابم هنإ لاقي نأ زوجي لبف « ةبج

 ىخيش ذاتسالا هاضترا ىذلاو . كلذ قالطإ نيملكتملا ضعب هيلإ راص ىذلاف
 هجولا ىلع هنيابي ام نيابي امنإ ءىثلا نإف . عنتم كلذ نأ *ىنييارفسإلا مساقلا وبأ
 نيتبج نم ًارهوج رهوجلا سامب نأ لاحت_سما اذإف . هيلع هسامب نأ زوجي ىذلا
 ةبج ىف ةسامم ريدقت ليحتسي كلذك و « نيتبج ىف ةليابملا ريدقت لاحتسا « ًادعاصف
 نم امبنيي ةئياملا دوجو ًارهوج رهوجلا ةساع عيتتساو . ىرخأ ىف اهتوبث عم
 . هريغ زوج ال ىذلا ديدسلا وه اذهو ء هجو لك

 ريدقت زوحي : اولاق نأ قارتقالاو عاتجالا ماكحأ ىف نوققحلا هركذ امو
 زوج الو ١ ابيف عامتجا ال ةقرتفم نوكت ىتح ملاعلا رهاوج ةلمج ىف قارتفالا

 ملاعلا رهاوج نأ كلذ حاضيإو . قارتفا ابيف نوكي ال ىتح ةعمتجم اهريدقت
 5 ةقيقحلا ىلعةق رغم ىبف « زيهم رهوج لك صتخاو 3 اهتايبكرت تااذو «تددنت و

 ءازجألاف ةفل اتم تاثمتو ملاعلا رهاوج ةلمج تيكرت ولو . اهنم ءىث ىف عامتجا الو
 ةرهاظلا ءازجاألاو . اهيف ةقرافم ال اهتابج نم رهاوجلا اهب تقدحأ ىتلا ةنطابلا
 نم اهب طحت مل رهاوجلا نإف . قارتفالا اهيف « ايلعلا ةحفصلا ىه ىتلا ةزدابلا
 . تابجلا لك

 ناكسح نب دمح نب ىلع نب رابجلا دبع مسافلا وبأ وه ؛ ىتييارفسإلا مساقلا وبأ (1)
 مولع ىف ًاعلشتم ءرصعلا لضافأ نم الجر ناكو ٠ ه 4 95 ةنس ىفوتملا فاكسإلا ىنييارفسإلا
 سيردقلاو ةرظانملاب لثتشي ناكو . ىرعشألا بهذع نيذخآلا نيملكنملا رابك نمو « هففلا

 ٠ عرولاو رقفلاو دهزلا ىف فاسلا ةقيرطب نيذخأآلا نم هسفن تقولا ف ناكو « ىوتفلاو

 .( ؟؟١٠ : * ىريكلا ةيعفاشلا تاقبط لس ىبسلا رظنا )



 ها عكإ

 ؟ ىتارتفالا نم رهوج لك ىف نوتبثت مف : لئاق لاق نإف

 رهوج لك ذإ . تانيابملا نم هانلصأام ىلع ةدحاو ةئيام رهوج لك ىف : انلق

 ) همادق رخآآو « هراسي رخآو « هنيمب رخآو هتحت ًارهوج سام ايلعلا ةحفصلا نم

 حضاو اذهو . رفاوج ابنم سامب آل ةدحاو ةبج ىقبتو 2 هءارو رخآو

 . هب ءافخ ال

 قرافي ال درفلا رهوجلا نأ : ةلأسملا ىف جاجحلا ركذ ىلع مدقتي نأ ىغبذي امو
 ًاحاضيإ هديزت انكلو « مالكلا فيعاضت ىف مدقت ام اذهو . ملاعلا رهاوج ةلمج

 نأ روصتب الو « ةئيابملا نم الدب هل ةسامم روصتي ام ءىثلا نيابي امنإ : لوقنف

 ةئيابم لك ذإ « ةتس نم رثكأ نيابي الو رهاوجلا نم ةتس نم ششكأ رهوجلا سامي
 راصحتا بجو تسلا ىف تاسإملا ترصحنا اذإذ .اهبقاسي ةرمإلا نم دض ابلف ةتياث
 . تانيابملا

 نم رهاوجلا نم ةتس نيابي درفلا رهوجلا نأ ذاتسألا لصأ نم انمدق دق مث

 ةتسم قرافي رهوجلا : لاقف ةيضرم ةقيرط كلذ ىف ىخيرش ركذ دقو . نييمت ريغ

 نس عقو نإف . رهارجلا نم رهوجلا عقومب كالذ فاتخو نييعثلا ىلع رهاوجلا نم

 ىهو هيذاحت ىتلا ءازجالا قرافي امتإف « ال اقرافم ناك لب « اهرواجي ملو رهاوجلا

 تيعتل تسلا رهاوجلا ىلإ ةميقتسم طوطخ انم تتأت ولو . هللا مولعم ىف ةئيعتم

 ىو ةئيعم رهاوج قرافي, هنأب عطقنف | « اذكه رهوجلا عقوم ناك اذإف . انل

 رهاوجلا نع ًايئغتسم رهوجلا ناك اذإ امأف تسلا تابجلا نم هيذاحت تلا رهاوجلا

 «قوفةبج نم وأ تحت ةبج نم هيذاحب دحاو ءرجل قرافم وبف « اهنع القتسم وأ

 . اهئايعأب ال رهاوجلا نم ةسمخ قرافيو

 ًارهوج انروص اذإ انإف . رظن هيف نكل و « نسح هركذ ىذلا ليصفتلا اذهو

 ول هل اهتسامم ريدقت زوحي هيذاحت ىتلا رهاوجلاف « امل ًائيابم رهاوجلاب ًاشوستشم ا
 هني ةرواجلا ريدقت زاج رهوج لكو . اهزايحأ ىف تايذاحما ءاقب عم هيلإ ترج

 نسر
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 , ةيذاحمارهاوجلاب صتخم ل ةرواجلا ريدشقتو .امونيب ةنيامملا ر.دقت زاج «رهوج نيبز

 . اهب ةنيابملا ريدقت صتخي ال نأ بجيف
 ايهذم كلسو . هتبوجأ ضب ىف اهمظءمىضاقلا ض: ري مل اهتلمج بهاذملا هذهو

 نوكلان مر هوجلل كال :لاق هنأ كلذو .هاوسىدنع حصيالو؛قارتفالاو عاتجالا ىف
 كلذ ناو كال اهل تعب اتتو هزيحب صتخا اذإ وهزيحب صتخا اذإ و ؛هزيحبهصاصتخا الإ
 « هتفصتل ديت امهصاصتخا نمهيلعناكامىلع وهف رهوج هيلإ مضنا واف ؛ دحاولا نجلا
 دئاز ريدقتريغنم نوكلاروتعت تايمسنلاو؛ لقعلاةيضقى فهي ريذب ل هوجلا مامضن أو
 .انوكسوأ ةكرح:ان وك هزيحب هصصخ ىذلا ىمس ءًدرف رهوجلا ناك اذإف . لقعلا ىف
 نوكلا الثام مامضنالا دعب هيلع ددحجتملا ن وكلا ناك رخآ رهوج هيلإ ضنا اذإف
 اذإف .ةساممو ةرواجمو اءاتجإ هيلإ رهوج مامضنا عم ىمسي سيلو « هلبق ناك ىذلا
 , ةنيايم هزيح ىف رفتسملا رهوجلا ىلع ددجتملا نوكلا ىم « رهوجلا كلذ هقراذ
 . | فلتخت ال ناوكالاو تايمسنلا هيلع لدبنتف

 اههدحأ بجوي. [ذإ ] ناوكألا فاتخت ال هنأ , بهذملا اذه ةيضق نمو
 هذه نومضم نم جرخمو .٠ هريغب صيصختلا رخآلا بجويو زيحب صيصختلا
 نوك الإ هب موقي الف « رهاوجلا نم ةتس هب تطاحأ اذإ رهوجلا نأ ةقيرطلا
 03ساّيل ىنعم الو . هب ةقبطملا رهاوجلا نيب طسوتملا رهوجلا مح ال ذإ « دحاو
 لك محو « ثااث رهوجل عقوم امهنيب سل نيزيح ىف ابن امبنأ الإ نيرهوجلا
 اهروصتن ىتلا ىه ةقيرطلا هذهو .٠ هزدحب هصاصتخا رهاوجلا نم رهوج
 ىصقتنو « هوقفاوم هيلع لوع امو انيخيش دمع ركذنو ٠ ابتحص ةلدآلاب حضونو
 . هللا ءاش نإ ابنع

 رقتسا اذإ : لوقت نأ امدحأ : هجوأف هانيضترإ ام ةحص ىلع ليلدلا امأف

 . سامل : لصألا ف (1)



 ا

 امإ : ةلأسملا ىف انفلاخي نم ولخب الف رخآ رهوج هيل] منا مث « هزيح ىف رهوجلا

 لوقي نأ امإو « لدبتت مل هزيح ىف ارقتسم ناك ىذلا رهوجلا ةلاح لوقي نأ

 دوق ىلع همزليو. ةلأ سما لمس دقق « رهوجلا ةلاح تلدبت:لاق نإف . هتلاح تلديت

 نوكللا لثم مامضنالا دعب رقتسملا رهوجلاب مكاقلا نوكلا : لوقي نأ مياسنلا اذه

 هيف نوكلا داحيإب محلا هيف ًاضيأ مدليو . ةساملا نب جرصت وهو هيلع ناك ىذلا

 . مامضنالا لبق ناك اك

 نوكلا فلاخي ضرع هب ماقو « تادبت دق رهوجلا ةلاح نأ مصخلا معز نإو

 انأ كلذو . نالطبلا رهاظ وبف « « مصخلا بهذم اذهو . هدارفنإ ىلع هب ماق ىذلا

 .رخأز يح ريدقت نيزيهلانيب سيل ثيحيزيح ىف رهوج عوقو الإ ددجتي ل , لوقن
 ىف رؤيال رهاوجلا ذإء لوألا رهوجلا ىف ىناثلا رهوجلا سفن رثؤت نأ ليحتسيف

 رهاوج نيبو ةضنم رهاوج نيب كلذ ىف قرف الو . نيقمحلا عاجإب ضعب ابضعب

 ليحتسي كاذكف « اههنيابت عم رهرجل أكح رهوج بجوي نأ ليحتسي ايف .ةقرفتم
 . مامضنإلا ريدقت عم رهوج ىف ًاكح بجوي نأ

 امهدحأ مايق مدع رهوج ىف رهوج ريثأت نم عاملا نأ كلذ ىف قيقحتلاو

 رهوجر'ؤب نأ لطب اذإو . نينيابتملا ىف هققحت نيمضاملا ىف ققحتم اذهو « ىناثلاب

 لك نوك ذإ « رخآ رهوج ىف | رهوج نوك رثؤي نأ ليحتسي كلذكف « رهوج ىف

 . هلحم ريغ ىف رثؤي ال هلحمب صتخما ىنعملاو « هب صتخي رهوج

 « هلحمب صتخي ملعلا مح نأ , ىلإ هريصم عم انخيش لصألا اذهب سانلا ىلوأو

 رقتسملا رهوجلا مح لدبت دانتسا نابتسإ اذإف . اهنم للعلا لحم ىتلا ةلمجلا ىدعتي الو

 نوك ىلع لدبتلا اذه ةلاح نأ نابتسإو . ليحتسيف « رخآلا رهوجلا ىلإ هزيح ىف

 ىلع قاب لوآلا رهوجلا نأب عطقلا الإ كلذ دعب ىقب الف . لاح ىتاثلا رهوجلا

 ٠ هيلع ناك ام

 هريغ مايضنال هياع ناك امع رهوجلا ريد ريد زاجول هنأ : كلذ حضوي ىذلاو

 5 رميح
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 لقأو . الامم ةمئاقلا ضارعألا ةامج ىف كلذ درط زاجل « هل هتنيابمل وأ هيلإ
 « ةايحلا توبث دنع ةينيلا طارتشإ ىف موق ةلدتعملا نم دعبتسذ ال نأ هيلع انمزاي ام

 رقتسملا رهوجلال] رهاوجلا نم ةتس مضننا اذإ : لوقن نأ ًاضيأ هب لدتسل امو
 طسوتملا رهوجلاب موقت هنأ , هيعبتم ةلمجو « انخيش هيلإ راص ىذلاف « هزيح ىف

 هصصخي عباس نوك تاسبثإ ىلإ ةجاحالو « ابب ءافتكالا عققي مث « تاسامم تمم
 ًآربتعم هلاقلب ؛ القان هركذي لف « هبهذم لقن ىف كلذ ركذ نإو « ىضاقلاو . هزيحب

 . انخيش لصأ ىلع ًاعرفم

 هزي هصاصتخ] ىف رهوجلا ناك ول : انلقو اندصقملل] انعجر كلذ حضو اذإف

 ىلإ راقتفالا هل مودي نأ بجيف « ناك 5 هزيحب صتخم وهو نوك ىلإ ©00ًرقتفم
 . دارفنالا ةلاح تباثلا نوكلل ةفلاخم ابيتبثم دنع تاساملاو . صصخلا نوكلا

 « ًالاع هنوك هلحمل بجوملا معلا نإف . هفالخ هبجوي الءضرع هبجوي ىذلا حلاو
 اذهو « هيكح باحيإ ىف معلا دسم ةدارإلا دس لاحتسا « ةدارإلل ًافلاخم ناك امل
 يفالخ وهو ؛ عباس ©0نوك ريدقت الإ هنم صاخم الو . هب ءافخال حضاو

 ٠ انخيش لصأ

 ربدقت زوجي ال : لوقن نأ ةساملا ريغ ةرواجما : لاق نم ىلع هب لدتسن امو
 دبال دحاولا | ىنعملاو ةرواجم ريغ نم ةسام ريدقت الو « ةسام ريغ نم ةرواجم
 هذبمو . هادعام قو دحاولاب عطقلا بجيف . هريغ ىلع ةلالد مقت و « هتاثإ نم

 ناكملا نع ةكرملا نأب انعطق ابلجاألو . للعلا داحتاب محلا ىلإ لصوتن ةقيرطلا
 لع ًادئاز ىنعم ةساملا تبثأ نم سيلو . ىناثلا ناكملا ىف نوكسلا ريغ لوآلا
 نوكلا لع نيدئاز نوكسلاو ةكرحلا ثيثأ نم الاح دغسأب ةرواجملا
 . زيمحلاب صصخلا

 هن وك : للءالا يف (؟) رقتفم : لصالا ىف )١(



 هع ؟568 هد

 رومأملا دادضأ نع ىبن ءىفلاب سال نأ ىلإ اناصوت « ةقيرطلا هذه لثعو

 . نيينعملا ددعت ىلع ةلالد مقت لو « نايملا 'مارأ ل ثيح نم هب

 لدب م 03 : لاق نأب تاماملا تاشإ ُْ انخش بهذم رص نم لدتسا نإف

 . ىنعم ةساملا نأ ىلع لاد هئيعب وبف « ىنعم ةكرحلا نأ ىلع

 اذإف . رهوجلا ىلع ةرظنملا 22فالتخا كرحلاب همورن ام كردن امنإ : انلق
 ةقرفتلا انكردأو ةكرحلا ةئيه ىلع هانيأر مث « نوكسلا ةرظنم ىلع ًارهوج انيأر

 اذهو . ىنمم تابثإ ىلإ ميسقتلاو نيسلا دعب اههاندتسأ « نيتلاحلا نيب

 تايثإب عطقلا بجيف ٠ اقرثفأ نيعمّيجم ىفو « اعمتجإ نيقرتفم ىف ررقتم هئيع

 . هلبق امل ًافلاخع عامتجالا

 « ةرظاملا فالتخا ىلع ليوعتلا نك نإ ؛ لوقن نأ كلذ نع باوجلا لوسو

 ريدقت الإ امبنيب قبب ملو ءاقرتفا مث نارهوج دعابت اذإ ؛ لاقي نأ كلذل بجو
 نم اهراغأل ةفلاخلا ةساملاك ًافلاخم ًاضرع امهتارتفا نوكي نأ بجيف ؛ دحاو زيح
 ا « نيرهوجلا برقب تفاتخا دق ةرظنملا نأ كلذ مازإإ هجوو . ناوكألا

 برقلا ف اهنوك : لاو كلذ نم ًاجورخ فااخلا مار نإف . ابعاتتجاب تفلتخا

 امه رق ىف امهو « نيزيحي 29 ناصتخم اههدعابت ىف امهئإف « دعبلا ىف اوك فلاي
 ءامهدعيف امهنوكل اهبرق ىف امهنوك ةفلاخم حضو دقف ؛نيرخآ نيزيحب 2) ناصتخم

 نيرهوجلا نإف « نيعمتجا ىف هلثمب انلقو « كلذب اوفتكا نإ مهنإف . سيلدت اذهو

 امبتيب قب مل ىتح ؛ رخآلا وحن هزيح نم دحاو لك حزحزتو ايفادت اذإ نيدعابتملا
 « | كلذب ىنتكي ال مصخلاو . كشالب لبق امهينوك فالخ نآلا امهينوكف « زيح

 روصن نأ ىف اندوصقم ربظيو . نيهلاب صصخلا نوكلا ىلع ةدئاز ةساملا تبني لب
 نوكفاتخي ملو . ةرظنملا تفلتخا دف ء رخآآ رهوج هنم برق دق ًارقتسم ًارهوج

 . ةروصلا هذه ىف رقتسملا

 نيصتخم : لسألا ف (؟) فالتخاب : لسصالا ف )١(
 نيصتخم : لسألا يف (؟9)
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 راص مث « زيحب ًاصتخم ناك رهوجلا نأ ىلع ةكرلا تابث] ىف اناوعم : لوقن مث
 تابثإ ىف دمتعملاوه اذسهف . هرارقتسا ىلع قبب نأ زاوج عم هريغب ًاصتخم
 لدبي مل ذإ « هريغ هيلإ مضنإ اذإ رقتسملا رهوجلا ىف ققحتم ريغ وهو « ةكرحلا
 . هومهفاف « هزيح هيلع

 ءاممج ساسح مسج سام اذإ :لوقي نأ انخيش بهذم رصان هب كسمتي امو

 ماهضناب هيلع أرط هنأ لصنو « سوسحم لك سن 5« ابكردأو ةساملا "سمح
 ٠ ةرورضاا دحج نم برقي كلذ دحاجو : لاق .٠ لبق نكي مل ام هيلإ] مسج

 وأ هيلإ مضنا ام ةرارح ساسحلا مسجلا هسحب ىذلا نإف « اضيأ سيلدت اذهو
 . ةداع كلذب رحي ملف « هب ًامئاق هنوك سحب نأ امأف . هتنوشخ وأ هنيل وأ هتدورب

 وأ « ةدوزبلا وأ ةرارحلل كاردإ وه هسفن ىف ساسحلا هفداص ىذلا دئاولا ىنعملاو
 . ةنوشخلا وأ ةنويللا

 يح رهدلا لوط ىلع مسج ةاقالم ىلع نرحب دق مسجلا نأ كلذ مضوي ىذلاو

 « هدوكر ىلع ءاوملا ةاقالم ىف دحأ لك ليبس اذكهو « هل سام ريغ هنأ هيل ليخي

 . لاؤسلا عفدتاف

 هنيلو هنع دعب ام ةرارح كردملا كردي نأ هنع هللا ىضر انخيش ز وج دقو
 . كلذب ةداعلا هللا ىرجأو « هتنوشخو

 لصف

 [ ةساملا ةلزتعملا تابثإ ىف ]

 تابثإ ىف انخيش كلسم فلاخي رخآ اكاسم ةلرتعملا نم نورخأتملا كلس دق
 «ةسوببي رخآلاو ةبوطرب امههدحأ صتخاو نارهوج رواحت اذإ : اولاقف « ةساملا
 امئإ و . ًاعيمج امهم امتاق ًادحاو ًافيلأت نيرهوجلا نيب ةلاخلا هذه ىف ةرواجلا تدثلو
 طبارلا مح ىف وهف « امهب دحاو فيلأت مايقل نيفلأتلا نيرهوجلا كيكفت بعصي
 ' ةرصبلا ةل زاعم نم نيقذحبملا ةلج بهذملا اذه ىلإ راضو . يناثلا ايهدجإل



 «. 17 تفلتخإ | دقف « رهاوجلا تفلأتو « رهاوجلا نم ةتس نيب رهوجلا عقو اذإو

 كسمجو . دحاو فيلأت ةعبسلا رهاوجلاب موقي هنأ :ىإ مهضعب راصف ةلرتعملا كلذ ىف

 ققح نمو .رهاوجلا ىف كلذ دعبي مل «نيرهوج ىلع فيلأت ماسقنا دعبي مل اذإ هنأب

 رهاوجلا نم ةتسس عم فلأت اذإ رهوجلا نأ لإ راصو «هركثأو كاذ ىأ مهنم

 نم ةعبس تايثإ ىلإ رئاص مهنم رصي ملو . تافيلأتلا نم تم ةلمجلاب موقتف
 كلذ عم ققحتي الو « فيلأتب ءزج لك درفنال كلذ اولاق ول ذإ . تافيلأتلا

 فيلأتلا نإ : لاق نم لوق لاطبا ىلع ءالؤه لدتساو . نيئرحي فيلأتل مايق

 «فيلأتلا داضت مل نإو نيرهوجلا نيب ةنيابملا : اولاق نأب هب ءادجالا عقب دحاولا

 لاز مث « ةتس نيب ًارهوج انردق اذإف . ةرواجلا وهو فيلأتلا طرش داضت ىبف

 ًافيلأت عيمجاب مئاقلا ناك ولف . هلاوزب فيلأتلا لاز دقف « فيلأتلا ةفص نع دحاو

 هجو نم لطبي نأ ليحتسملا نم ذإ « عيملا فيلأت لطبي نأ بجول « ًادحاو

 . هجو نم لطب الو

 لصالا وهو« قابجلا بمذم لع مقتسم ريغ هنكلو « لي كم كلذي كسفلاو

 ةفئاطنأ هاصأ نم نإف . هركفأام راكنإ نع هدصي أع لاق دقو. فيلأتلاب لوقلا ف

 ؛ ىلاتلاب امئأق ىللاعت هللا مالك مهنم دحاو لك ةوالت عم دجويف « ةدحاو ةيآ اولت ول

 هسفن ءارقلا دحأ "فك اذإ مث . ©0 ءارقلاو نيلاتلا ددعتب هللا مالك ددعتي ال مث

 .٠ هريغب مات دوجوم هليعب هنع مدع ىذلاو . هللا مالك هنع مدعيف « ةءارقلا نع

 عم هجو نم دحاولا فيلأتلا مدعي نأ دعبتسيال نأ ىخذيف « كلذ دعتسي ملاذإف

 نيبلت مث مربهذم لصأ ف مويلع درلا هجو حضون نحنو . هجو نم هدوجو

 . فيلأتلا ماكحأ ىف مهل تاب ارطضا

 فيلأتلا نأ متعزو نارهوج فلأت اذإ : لوقن نأ هب كسمتن ام حضوأ نف

 ىئاثلاب ماق مث اههدحأب فيلأتلا ماق اولوقت نأ امإ : نواخت الف امهب ماق دحاولا

 نأ امإو ؛لوآلاب ماق ام « اههدحأب ماق اولوقت نأ امإ و «لوأآلاب ماق ام ريغ

 هارقلاو : لصألا يف )١(



 . | شعبلا ىناثلاب ماقو فيلأت ضعب نيرهوجلا دحأب ماق اولوقت 8
 نم بيرق اذهف « ىناثلاب مئاق هنيعب وه نيرهوجلا دحأب مئاقلا نأ اومعز نإف

 ردق واف « هب صتخخر هوج دوجو ثيح دوجوملا ضرعلا نإف « تارورضلا دحج
 عم لوآلاب اصتخم نوكي فيكف « لوآلا ىف هئاقب عم رخآآ رهوج دوجو ثيحب
 هرارقتسا عم نيزيح ىف دحاو رهوج ريدقت زاج كلذ زاجولو . هريغ ىف هدوجو
 . امهنم دحاو لك ىف

 « زواجتي الو ىدعتي ال رظنلا ىف غلبم اذه : هنع هللا ىضر ىضاقلا لاق

 مهمزليف « ىتاثلاب مئاقلا ريغ امهدحأب مئاقلا نأ اومعز نإو . دناعم هيف مغارملاو
 ايهدحأ ردقب نيئيش انوكي نأ امهترورضنم ناريغلا اذإ « فيلأتلا ددعتب حيرصتلا
 . بهذبلا كرت اذهو « قاثلا نع ًادرفنم

 هضعب امهنم دحاولكب موقيو « نيرهوج ىلع مسقني فيلأتلا نأ اويعز نإو
 :دحاولا ضرعلل ضب ريدقت ناج ولو ٠ هل ضعب ال دحاولا نإف . الام كلذ نا
 عانتماو . رهوجلا ضعبب ضرع ماق : لاقي ىتح دحاولا رهوجلل ضءب ريدقت زاج

 . رهوج ضرع ضعب مايق عانتماك « رهوجلا ضعبب ضرع مايق

 هذه ىلع ىناثلاب مقي مل نيرهوجلا دحأب مئاقلا نأ : كلذ حضوي ىنلاو
 اذهو . ىناثلاب ماق ىذلا رياني امهدحأب ماق ىذلاو . ضعب لكب ماق ذإ « ةقيرطلا

 . نيئيش نيدوجوم أمهتوك حضوي

 ءدحاولا لحنأب للعلا مايق ىلع انوتقفاو دق : لوقت نأ ةلأسملا ىف هب كسمتن امو
 نم ةفص فداصن مل « اهانمسقو معلا فاصوأ انربس اذإو . نيلحمب همايق عانتماو
 اناذ . فيأتلا ف ققحتم ةفصلا كلت لثم و الإ نيلحمب مايقلا عنم نمضتت هتافص
 .فيل اتلاف هلك كلذ انيفلأ « آدوجوم وأ ًاثداح وأ ًاضرع معلا نوك ىلإ انرظن اذإ
 ! ؟ نيلحمب لع مايق نم عفاملا اف . فيلأتلا ىف هاندجو « ملعلا داحتا ىلإ انرظن اذإو
 ىلع « ىلعلا كح نأ : هحضويو كلذ ررقي ىذلاو . الصف هف نودميال ام اذهو
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 ةلللاب همايق نم عفاملا اف . ةلمجلا تبي لب ؛ هلحمب صتخي ال « مطوصأ ىضتقم

 فيلأتلا ناك ذإ « نيرموجلا فيلأتلا مح تبثي اك ةلمجلا كلا تبثي ثيح نم

 . هنم مصخلا صاخب ال | اذهو . امه ًامئاق دحاولا

 « بلقلا نم ءرحي داوسلاب ملعلا نم ءزج ماق اذإ : اولاق مهنأ هققحي ىذلاو

 ةداضمب اوكحو . داوسلا كلذب المج رخآ بلقلا نم ءرحي موقي نأ لاحتسا

 ىف فيلأتلا ءاقب عم نيفلأتملا دحأب ةئيام مايق اولاحأ ا « نيلح ىف معلا لهجلا

 . فيلأتلا ف كلذ حضوف « ىناثلا

 « قاب فيلأتلاو « ةرواجلا نم دلوتم مدنع فيلأتلا : لوقن نأ هب كسمتن امو

 قاب ببستم لك نأ ماصأ ةيضق نمو « ةرواجملا داضت لب هداضتال ةنيامملاو

 .رودقملا عم ةردقلا ببسملا عم ببسلا ذإ :هيبس مدعب مدعي ال بهم نع دأوتم

 مل «رجعلاب ةردقلا تفتنا مث ء ضارعألا نم قاب داحيإ ىف ةردقلا ترثأ اذإ مث

 ًايقاب ناك اذإ « ببسملا ءافتنا بح ال كلذكف « ردقملا ءافتنا امافتنا نم بحي

 ةنيابلاب ةرواجملا نالطب عم « فيلأتلا ءاقبب اوكحت نأ ىغييف . ببسلا ءاقتناب

 . اهانمدق تلا لوصآلا ىلع ًايرج

 فيلأتلا ىفانت ةنيابملا نأ لعن نحن : لاقف ىرخأ ةقيرط مهنم ىضاقلا كلسو

 نيب داضتلا راكنإ سيلو . ملعلل لوجلا ةافانم ملعن اك « فيلأتلا لحمب تماق اذإ

 ةلاحتساب عطقلا عم ملعلاو لبجلا نيب ةداضملا راكنإ ةباثمب الإ فيلأتلاو ةئيامملا

 . هللا ءاش نإ داضتلا ماكحأ ىف هررقتل هطسن ملح ضاو اذهو « امبعاتجا

 :اولاقمبنأ كلذو « ةدحاو ةبج نم الإ اهب نوكسمتي ةببش ةلزتعملا عم سيلو

 عيدصتو ةدباكمو ةلواح ريغ نم ايهدحأ عفر رسيتب نيرواجتم ىرن نحن

 نوكي نأ ىغيلش ٠ رخآلا نم امهدحأ بلق بعصي نيرهوج ىرنو « كيكفتو

 ,(9دحاوك7فيلأت ًاعيمج امبي موقي : لاقينأ الإ هيف هجو الو « ىنعمةدابزا كلذ

 . كيكفتلاو قشلا بعصي كلذلو « دحاولا رهوجلاك طابترالا ىف اههريصيف

 ًادحاو : لصألا ىف (0) ًافيلأت : لصألا قف(
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 نمو « ديلوتلا ىلع هونب مهنأ هيف ام لوأو . هل لوصحم ال هولاق ىذلا اذهو

 ردق ذإ « رهوج ىلإ رهوجمضب الو رهوج عفدب انتردق قلعتت ال نأ انلصأ ةيضق

 ضوخلا انمزا, مل | لصألا اذبب لقن مل اذإف . ةردقلا لح نع ًانيابم كلذ

 . هليصفت ىف

 هنع ةلمآلا عفدف « ءىثب هتلغأ تقصتلا نميف مالكلا كيلع ضرفن : اولاق نإف

 . ةردقلا ل ىف وه ذإ « رودقم

 ىلع ةردقلا نأ كلذو . مصخلا بهذم نع ةلفغ عم مكدم فلكت اذه : انلت
 عم نيبتت الف هيلع ةردقلا تتبثو عفترا اذإو « اهعفر لبق تبثت ال عبصآلا عفر

 . هيف ةاناعم ال لصاحلاو . هلوصح لبق « ءىثلا ىف ةاناعملا اذإ « ةدياكم عفرلا

 ربوصت مل مقتسي الف . ةثداح ةردقلا تناك اذإ لصاح لع الإ اندنع ةردق الو

 هاتماس ولف . الدج دلوتلاب لوقلا هل لسن نأب الإ « قافتالا ةروص ىف انعم مالكلا

 ضءب كيكف# بعصي امنإ : لوقي نأ لئاقلل نأ كلذو . ةجح هولاق اف نكي مل
 « ديعلا هلواحب ام رثكأ اهتابجي اهصصخم ًاناوكأ اهيف ىلاعت هللا قاخي نأب رهاوجلا
 اليح امبنيب ايذاجت اذإ نيلجر نأ : هحضوي ىذلاو . كلذك ديعلا لدف دجوي الف

 رخألا دارأ ول ناك نإو « هتبج ىف الإ ليلا رجني الف ًادبآ ًاديدش ارمهدحأ ناكو
 هبلاغو هفلاخ اذإ نكلو « تاداتعالا نم هلعف ام رجال هدارفنا دنع لبخلا رج

 ىف قاخي ىلاعت برلاو 3 ةنيابم تابثإ دبعلا موري كلذكف . هلعف تبثي مل هبلغف

 ابليصفتو كيكفتلا ةبوعص لوؤتف :« نيرواجتم نايقبيف تارواحجم نيرهوجلا

 . انركذ ام لإ

 تمظع نإو فصقنت ملو عطقنت مل « الوط تدم ول ةسبصقلا ؛ لوقت وأ
 كيكفتلاتب وعص ىضتقملافيلأتلاو . ؟27تفصقناوترسكتل تيول ولو « تادائتعالا
 ف مالا ناك ولو ٠ ضع نود تابجلا ضعب ىف تاداتتعالا ريدعتب فات سيل
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 . فالتخا هيف ققحت ام « فيلأتلاب قاعتي كيكفتلا ةبوعص

 ةرخصلا عدصتتف نارينلا ابيلع دقون ءامصلا ةرخصلا نأ : كلذ حضري ىذلاو

 «تءدصت امل ًاباقحأ رانلا اهيلعتدقوأ ول ءارخلا ةتوقايلاو . رانلاب ابتلا اهامحأ ذإ
 . رانلا سيسم لبق | هيلع تناك ام ىلع قبت لب « رانلا اهيمحت الوفيك

 تقفتن ام ابنمو « ًايلصت راثلا ىلع دادزب ام رهاوجلانم نأ كلذ نم بجعأو
 . ًابلصت الإ رانلا ةاقالم ىلع دادزب ال بارت نم ذختم لكو . قرخلاك راثلا ىلع

 «فيلأتلابقلعتي سيل كلذ ىفرمآلا نأ لدف . ًادامر ريصتوتتفتت مصلا روخصلاو

 . ءاش م هللا اهارجأ دئاوع ىه امنإو

 رانلا دمت الو « هيف لخلخت ال هنإف توقايلا ىف هومتركذ ىنلا امنإ : !ولاق نإف

 نإف . هل لوصح ال هوركذ ىذلا اذهو . هاوس ام كلذك سيلو « هللخ ىف الخدم
 ىلع ضرعلا دنع روخصلا ىلإ عرسأ عدصتلاو . روخصلا نم الخاخت دشأ قرخلا

 تعدص البف « توقايلالاخ ىف هولاق امحص ول مث . قرحلا ىلإ هنم قرخلا نم رانلا

 « ةحيفص ةحيفص اهعدصت كلذك مث ؟ ةلاحم ال ابتقال ابنإف « ايلعلا ةحيفصلا رانلا

 سلو « ًارسك ةكيكفت بعصل « ًاديدس هولاق ام ناك ول مث . هيلع لوع ام لطبف

 . هجو لك نم هيلع اولوع ام لطف « ةلواع قدأب سكي هنإف . كلذك مآلا

 لسصف

 فيلأتلا ماكحأ ىف هئياو ىابجلا تابارطضا ىلع لمتشم

 : لئاسم سمخ هيف افلتخا ىذلاو

 رصيلاب كردم هنأ ابجلا هيلإ راص ىذلان ؟ كردي له كيلأتلا نأ : املوأ

 لئاسم ىهو « تايدادغبلا ىف كلذب مثاه وبأ باجأو . سمللا ةساحب كرديو

 باتك ىف هباوج رقتساو ٠ ةلزتعلا نم نيدادغبلا بهاذم ضقن ىلع اهيف ملكت

 )١( ارفعقو لع : لصأالا ف ٠



 ضرفر

 بس الل

 نأب هبهذم ةرصن ىف قابجلا كسمتو . كردم ريغ فيلأتلا نأ ىلع « باوبآلا د
 لع اهفالتخا كردتو ؛ ضءدو امضعب نيب لصفنو 04 لاكشالا ىرأ نحت : لا

 . ةكردم اهنأ لدف « تافيلأتلا لإ الإ فالتخالا كلذ عجري سيلو . ةرظنملا

 عجري رظانملا فالتخا : لاق هنأ امهدحأ : نيباوجيف مشاه وبأ هنع باجأو
 . فيلأتلا ىلإ عجري سيلو « ضعب نودتايذاحما ضءب ىف رهاوجلا كاددإ ىلإ
 تافيلأدلا نإف فيلأتلا نود تارواجلا وهكردملانإ تاق اله لاقدنأ |رخألا هجولاو
 ةماضتم لدار نم لاكشألا ضءب ىلع تيذب دقو « كيكفتلاةب وعصناحتمابال] لءتال
 : ناوكألا ةيؤر ىف مهبهذم ليصفت ركذنسو . هيف لصف الام اذهو ؛ ةفلأتم ريغ
 . فيلأتلا ماكحأ نم انغارف دعب ابكاددإو

 اذإ : لاق هنأ اههدحأ : نيلصفب فيلأتلا كاردإ عم ىف مشاه وبأ لدتسا مث
 هدب نيب ءزج لكب موقيف « هب تقصتلاو قوصل ىلإ ناسنإلا نم ديلا تمضنا
 . هدب فيلأت كرداأل قوصللا فيلأت كردأ ولف . فيلأتلا نم ءزج « قوصللاو

 :هسفن نم ايش وأ هسفن كردملا كردي نأ ةلدتعملا دنع لاحنا لأ نمو
 نم برضو لاصتالا نم برض كتردملاو كرردملا نيب تاثي نأ نم دب الذ
 . هللا ءاش نإ « تاكاردإلا ىف كلذ ريرقت قأيسو . لاصفنالا

 فيلأت سماللا كردأ ول : لاق نأ مئاه وبأ هب كسمم ىذلا رخآلا لصفلاو
 نيتحفصلانم ءزج لكب موقي ْذِإ « ىرخألا ةحفصلا فيلأت كردآل « ايلعلا ةحفصلا
 علا مل نإ : لاقف « هنع هل صيخح ال م هيلع ىف امجلا ضرتعأو ٠ دحأو فيلأت

 هجو نم ًاكردم نوكيل اكاردإ هماسقنا دعبي مل « نيرهوجي ًامايق فيلأتلا ماسقنا
 . هجو نم كردم ريغ

 3 سملاا هب قاعتي امب قلعتي ًافيلأت سماللا' كردي امبإ : ًاضيأ لوقي نأ هلو

 . سمللا هب قاعتي مل امب ًاقلعم ًافيلأت كردي الو

 كاردإ ىف طرتشي نأ ىف دعب الف « كلذ نم دعبأ طئارش تاكاردإلا ىف مهو



 ا اس

 دحاوا رقتسي مل هنإ هانلق امم حضو دقف . سوبلم ريذب قلعتم ريغ هنوك فيلأتلا

 . ةلأسملا هذه ّق مدق أمهنم

 2 ةردقلاب ًارشابم هعوقو روصتي له فيلأتلا نأ : ىهف ةيفاثلا ةلأسملا امأو

 ؟ ًادلوتم الإ عقي ال مأ

 زوو ةردقلاب ًارئابمهعوقو زوجم فيلأتلا نأ : ىئابجلا هيلإ راص ىذلا امأ
 نأش نم ذإ « ًاداوتم الإ عقي ال هنأ | مثاه وبأ هاضترا ىذلاو . ًاداوتم هعوقو
 روصتب الو « ًارشابم نكي مل وأ هدلوي ام نود هعوقو روصت ةردقلاب رشابم لك

 ؛ داوتلا ماكحأ ىف كلذ ىف لوقلا طسينسو . ةروايلا نود فيلأتلا عوقو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 دحأ ىف ةيوطر ريغ نم فيلأتلا دلوت له ةرواجلا نأ : ىبف ةثلاثلا ةلأسملا امأ

 ؟ ىناثلا ف ةموسو نيرهوجلا

 دلو: ةرواجا نأ ةلزتعملا نم قيقحتلا ىلإ لام نم مظعم هيل] راسص ىذلاف

 بهذو . ىناثلا ةسوبو امهدحأ ىف ةبوطر ريدقت ريغ نم نيرواجتللا نيب فيلأتلا

 نيرهوجلا دحأ ةيوطر دنع الإ فيلأتلا دلوت ال ةرواجا نأ لإ مهنم ةمذرش

 . ىناثلا ةسوسو

 مايقف ةسوبيلاو ةلبلا نم ًابرض انطرش ول : لاق نأب كلذ ىَبأ نم لدتسا دقو

 ضرع لك نأ انلوصأ نم ذإ « انلوصأ نم لصأ ىف كلذ انحدق انكل فيلأتلا

 ”ضرع تي الف « اهنم لحمل تلا ةلمجلل هنم كلا تبثي لب هلحمب همكح ققحتي ال
 ةرارحو ةسوبيو ةبوطرو ةلبو « ةلملا ف ةصوص# ةيذب عم الإ هفصو اذه
 طرتشي الف « هادعتي الو هلحع همكح صتخ ضرع لكو . لادتعا لع ةدفرب[دو]

 فيلأتلا ىف انطرش ولف . هلحن نع هدادضأ ءافتنا عم هدوجو الإ رهوجلاب همايق ىف

 فيلأتلا ذإ « هاندبم ىذلا لصألا مرمي نأ انمزلل « لادتعا ىلع ةسوبيو:ةبوطر
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 طرتشي نأ زاج ولف . هب ماق ام همكح صتخم لب « ةلجا ىلإ همكح ىدعتي ال ام

 نم امههريغو موعطلاو ناولآلا ىف كلذ لشم طارتشا زاجل ءةيوطرو ةلب هيف

 . ضارعألا سانجأ

 « ةامحي همكح قلعتي امفيلأتلا : لوقي نأب مهيلع ضرتعي نأ ضرتعملل سيلو
 ىنعملا نإف « هودبم ام ىلع مهمزاي ال اذهو . دحاو فيلأت مك نيرهوجل تإث ذإ

 ضرعلا مقي مل نإو « ةلمجلل مهلا تبثي نأ [و] ضرعلا لس نم حلا ىدعتي

 مثدنع فيلأتلا سيلو . ةلمجلل كلا تبثيو « دحاو ءرحي موقي « معلاك ةلجلاب
 ًآذإ كفني | ملف . امهب ماق لب « ىناثلا كلا بجوأو اههدحأب مقي مل هنإف , كلذك
 . ًاعيمج نيرهوجلاب مئاق فيلأتلا ذإ ء هلع مح

 ةلما لإ كلا عوجد ىف الوأ اوشقاني نأ هولاق ام لع [ هب ] ضعي ىذلاو

 لحنا ريغ طارتشا نإ مق اله : لوقن مث . هللا ءاش نإ كلذ ىف لوقلا ىصقتسنسو

 قراف تيح نم نكلو « ابلحم ابمكح ىدعتي ال ناك نإو « ضارعألا ضعبل تشي
 رئاسقرافي نأ زاج « نياحمب اهنم دحاولا مايق ف ضارعالا عاونأ رئاس فيلأتلا
 . طرشل صاصتخالا ف ضارعألا

 ىلا ىه اهتوبث “ىف ةايحلا طرتشت ىتلا ضارعألا نأ : كلذ حضوي ىنذلاو

 موعطلاك ضارعألا نم هتويث ىف ةايحلا طرّتشت الام نود لاوحألا بجوت

 املاح الاوحأ بجوت اهنأ متعزو ناوكآلا ىف متضقان مث . امهريغو ناولآلاو

 نأزاج ءهلح نع دعتي مل نإو فيلأتلا نإ متلق البف « ةايحلا اهتوبثىف طرتشي مل نإو
 هل ديال فيلأتلا نأ كلذ ىلع ليلدلا نمو ؟ طرشب ضارعألا رئاس نيب نم صتخم

 نكي مل اذإ | كلذ] اؤدعبتست الف «ًاءدب اهب ًاطورشم هن وك دعبي مل نلف ؛ ةرواجم نم

 . ةسوبب وأ هيوطرب اطورشم هنوك

 ًاطرش ةبوطرلا تناك ول , لاق نأ ًاطرش ةيوطرلا نوك فن نم هب لدتسا امو

 طرش « فيلأتلا ف ًاطرش تناك امل ةرواجلا نأ اك « ابماود طرشل فيلأتلا ىف

 . اههوحنو توقايلاو روخصلاك هيف ةيوطر ال ًافلأتم ىرن نحنو ءابمارد



 ةطورشم ةبوطرلا نوكت نأ زو< : لوقيف كلذ ىلع ضرّتعي نأ ضرتعبلاو
 هب ةردقلا قلعت طرتشي ةردقلاب رشابملا نأ اكاذهو . امؤاقب طرتشي الو ءادشإ

 . هدوجو ماد ام قاعتلا ماود طرتشي الو « هدوجو لبق

 « ادلوت وأ ةرشابم ءىث ثودح ىف رثؤي ام لك ىف سايقلا وه اذهو : اولاق

 نأ الإ اهب اهريغ رابتعال ىنعم الف « ابتصصخ ةلالدإ سايقلا نع ةجراخ ةرواجلاو

 . ابيف تماق ا؟ اهريغ ىف ةلالد موقت

 ةسوبيلاو ةبوطرلا انطرعث ول : لاق نأ ةيوطرلا طرتشي مل نم هب كسمت امو

 تناك اذإ امهدحأ ةيوطرؤ ؛ىاثلا نم نيفصولا دحأب لوأ نيرهوجلا دحأ /نكي مل

 امهدحأ ىف ةدرف ةبوطر اذإ تدجو دقف . قاثلا رهوجلا ىف اهل رثأ الف هادعتت ال

 لطبف « بطرلا ىف سبايلا الو « سبابلا ف بطرلل رثأ الو . ىناثلا ىف ةسوبيو
 ةيوطد : لوقي ىرأ ضرتعللا ذإ « لوخدم اذهو . ةسوبيلاو ةبوطرلا طارتشا

 لوق ىف ةجح الو ؛ ةرواجلا عم امهنيب فيلأتلا نادلوي ىاثلا ةسوبب عم امهدحأ

 ةرواجم ىلإ هادعتت ال رهوج لك ةرواجم نإف . ابل ىدعتت ال ةيوطرلا : لاق نم

 قبب مل ةرواسجما ىف كلذ دعبي مل نإف . فيلأتلا كلذ عم ةرواجلا تدلوو « هريغ

 . ةسوبيلاو ةبوطرلا ىف هجو هداعبتسال

 نارهوج رواسجتول :لاق نأب ةسوبيو ةبوطر ةرواجما عم طرش نم لدتساو

 امصدحأ صاصتخا دنع ناقرتليو نافل أتي امتإو ءافلأتي فافجلاو ىسبيلا فصورع

 « ةضحلا ةرواجلا هدلوت فيلأتلا ناك ولو . ةسوس قاثلا صاصتخاو ةيوطرب

 ىلع موزللا رهاظ اذهو . كلذك ىمآلا سيلو « نيرواجتم لك فاأتي نأ بجول

 . مطوصأ ىضاقم

 لك نأ مئاه ربأ هاضترا ىنلاف . كلذ ىف ةلرتعملا مالك برطضا دقو

 نم سايقلا درط هركذ ىذلا اذهو . امبنيب رواجتلا ققحت اذإ نافل أتم نب رواجتم

 ةيوعص فيلأتلا تايثإ ىف مهتدمع ذإ «مبليوعتو ةلرّتعملا ةدمعل داسفإ هنكلو « هجو

 نيرواسجتم لكو « نيرواجتم نيفلأتم لك نأ ماه وبأ معز اذإف . كيكفتلا
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 الف « ابضءي ىف بعصي الو ابضعب ىف كيكفتلا بمصي هنأ لعلا عم « نافلأتم
 , لاطبإلاب هلصأ لع دك بهذبلا قايس لكو . ةببش فيلأتلا قبثمل كلذ عم قبب
 . الطاب ناك

 ام اذهو « اهسناجتو تافيلأتلا فالتخا ركذ ىلع لمتشتف ةعبارلا ةلأسملا امأو
 تابج تفلتخا اذإ تافلتخم تافيلأتلا : ىئابجلا لاقف . هنبإو ىئابجلا هيف فلتخا
 فيلأتف « رهاوجلا تفلأتو رهوجمي رهاوجلا | نم ةئمم تطاحأ اذإو .اهب فلأتملا
 . تابجلا ةلمج ىفلوقلا كلذكو « لفسألا عم هفيلأت فلاخي ىلعألا عم طسوتملا

 تافيلأتلا : لاق نأب ىئابجلا لدتساو . ةسناجتم تافيلأتلا : مثاه وبأ لاقو
 ؛لوطلا ةبج ىف ةتباثلا تافيلأتلا نيب ةميلسلا ةساملا وذ لصفيو . رظانملا ف فاتخت
 عجري رظانملا فالتخإ نم ردن ىذلاو . ضرعلا ةهج ىف ةتباثلا تافيلأتلا نيبو
 ىف اهفالتخا كرديو لاكشألا نيب رظانلا لصفي كلذكو . تافيلأتلا فالتخا ىلإ
 . حتاورلاو موعطلاو ناولآلا فالتخا كردي ام « ابفلأت

 ٠ امم اذهو « نيلحمب همايق فيلأتلا فاصوأ صخأ : لاق نأب مشاه وبأ لدتسإو
 ضرتعا هنإ مث .لثاقل |صخاللا ىف نيك رششملا مح نمو تافيل أتلاعيمج هيف (00كرشفت
 فلأتملا نيبو الوط فلأتملا نيب لصفي: رظانلا : هلوق نم هوبأ هب لدتسا ام ىلع
 عجري امتإو « تافيلأتلا فالتخا ىلإ لصفلا اذه عجري سول : لاقف ٠ ًاضرع
 ىدي نيب الوط لثام طخم تاص#] اذإف « رظانلا نم ةثعبنملا ةعشآلا لاصتا ىلإ
 لاصتا ناك ًاضرتعم طخلا ناك اذإو . الوط طخلاب عاعشلا لاصتا ناك « رظانلا
 . رخآ هجو ىلع عاعنلا

 ؛ هلوط ىلع نيرظانلا ضعب فقو اذإ طخلا اذه نأ : كلذ حضوي ىنلاو
 ىف ققحتي نيترظنملا فالتخا عم ىٌقابجلا هردق ىذلاف « هضرع ىلع مهضءعب فقوو

 دحاولا فقو ول كلذكو . تافيلأتلا ىف موي فالتخا ةلاحتسا عم ةروصلا هذه
 ءاضرع طخلا ءازإب فقوو هنيعب وه جرعن] مث ءالوط هيلإ رظنو طخلا سأر ىلع

 كدرشت : لصالاف )١(



 هس جالب

 . تاغيلأتلا لدبنت مل نإو نيترظنملا ف فالتخا هيلإ ليخن امبرف

 رانملا فالتخا : لاقف لاكشآألا فالتخاب هيبأ لالدتسا ىلع ًاضيأ ضرتعاو

 نأ : كلذ حضوي ىنلاو . هائمدق اك ةعشالا لاصيإ فالتخا ىلإ عجر اهيف

 هتافيلأت ضءب لطب عطق اذإ مث ,لاكشألا تائيه لع عطقي نأ نكمي عيرملا لكشلا

 حضاواذهو « فلتخت رظانملا تناك نإو اهسانجأ |بلقنت ملو فلتخ مل اهنم قابلاو

 . قابجلا ىلع درلا ىف

 انركذ دقو . ةبوطرلاو ةسوبيلا نم بعشتم عرف علمتشت ةسماخلا ةلأسملاو

 « فيلأتلا تويث ىفنيطرش اسيل ةسوبيلاو ةيوطرلا نأ ىلإ اوراص ةارتعملا مظعم نأ

 ىلإ نيرئاصلا ىلع هجو دقف كلذ دبمت اذإو . فيلأتلا داوت اهدرجمب ةرواجلا نأو

 . فيلأتلا ماكحأ نم كح ىف مهفالتخإ هنع مهطاصفناب نيبتيو « لاوس بهذملا اذه

 نأ لعن نمنو « فيلأتلا دلوت ةرواجا نأ ىلإ مترص اذإ : مهل ليق مهنأ كلذو

 تفلتخاف ؟ كلذ ناك ملف « ضعب كيكفت نم بعصي ماسجألا ضعب كيكفت

 . ةلزتعملا ةبوجأ

 هلصأ نم امددق دقو . تافيلأتلا فاالتخا لع كلذ لمح دقف قايجلا امأف

 فالتخال ابضعب كيكفت لبسيو ماسجالا ضعب كيكفت بعصب امنإو « ةفلتخم ابنأ

 . فيلأتلا سنج

 ماسجالا ضعب ىف تافيلأتلا ةلق ىلإ عجري كلذ نأ ىلإ مثاه وبأ بهذو

 هيف ترثك امو « لوسأ ةكيكفت ناك تافيلأتلا هيف تلق ا « ابضعب ىف اهترثكو

 . هكيكفت بعص « تافيلأتلا

 مايق هب داري دقف : نيبجو ىلإ مسقني ابتلقو تافيلأتلا ةرثك نم هانركذ ام مث

 .ىلابجلا هابأي اذهو نيرخآ نيئرجي دحاو فيلأت مايقو نيئرجي ًادعاصف نيفيلأت

 نيفيلأت مايق ةلزتعملا ةفاك زوجو .دحاو فلأت نمرثكأ نيئرحي موقي نأ زوي الف

 اهتلقو تافيلأتلا ةرثك لمحت ”دقو .امهم ماق فيلأت لك نوكي نأ طرشي نيره وجي

 نذر ا
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 ةفلأ ثم ابلكو رهاوجلا نم ةرشع ىلع مسج لمتشا اذإ : لاقيف « رخآ لم ىلع
 «جرفنمابضعب و « فلأت هئازجأ ضءب نكلو ءأضيأ ةرشع ىلع رخآ مسج لمتشاو
 . ةلاحم ال لبسأ مسجلا اذه لثم كيكفتف

 : لاقف « لاعلا » باتك ىف ىضاقلا هنع اهاكح ىرخأ ةقبرط مشاه وب ركذوأ
 « فيلأتلا لصأ ديلوت ىف ةسوبيلاو ةبوطرلا ىلإ ةجاح الو « فيلأتلا دوت ةرواجلا
 اهمدعو اههدحأ لحب ةسوبيلاو ةبوطرلا ةنراقمب نيفيلأتلا اتفص فلتخت نكلو
 ىف : لاق | هنأ كلذو « هنع لصفناو الاؤس هسفن ىلع هلجو مث . ىناثلا لح ىف
 ضعءب نظ ىف نمضتي اذهو « ضرعل ددجتم كح تييثت هانركذام ىلإ ريصملا
 فلتخم دق لب « كلذك مالا سيلو : لاق مث . ضرعلاب ىنعم مايق « نيضرتحملا
 اذهو . هب ىنعم مايق ريدقت ىلإ راقتفإ ريغ نم انل وصأ ىلعو « ضرعلا ىلع مكحلا
 ىف لحماب همايق بجيو « لحمب موقي نأ ليحتسي مدعلا ف ضرعلا : انلوق وحت
 « ىنعم ءاضتقا ريغ نم دوجولا فصو هل ددجن هنأ كلذ نم برقأو . هدوجو

 داقتعا نم هب وه ام ىلع دقتعملاب قلعتي مل اذإ المج نوكي دحاولا داقتعإلاكلذكو
 داقتعالا اذه ماد اذإف .البج داقتعالاف « اهيف وهسيلو را! ىف ًاديز نأب دقتعملا
 . ًاملع هنوكب ذئثيح داقتعالا فصنق « رادلا ىف ديز لصح ىتح ىقبو

 تايثإهلع ضقنيهب ديشتسا امعيمج نكلو ؛ مهتاضقانم ىلع زاج هركذىذلاو
 . تافيلأتلاقمهيهاذم نم لمج هذبف .باتكلا ردص ىف كلذ انررقامىلع ضارعألا

 . ةلأسم لك ىف مكبهذم ىلع اوصنق ملو مهفالتخا مث ركذ : لئاق لاق نإف
 اتحضوأ انإذ .هلصأ انركنأ امليصفتب قلعي مهفالتخا نآلكلذ انلعف امنإ : اناق

 . نيرهوجي فيلأت مايق ةلاحتسا
 ؟ مكدنع فيلأتلا امو : ليق نيف

 -ث انخيش نأ انحضوأو ةساملا ىف انبهذم حرش انمدق دقو . ةساملا وه انلق
 بمذملاليصفت انركذ مث . نيعتم زيح رهوجلا صيصخت بجوملا نوكلا ىلع ةدئاز
 عجرت ةساملا نأ ىضاقلا رايتتخا نم انيبو . فلتخي امو اهنم لئاتي امو اهدادعأ ىف
 , هزيحب رهوجلا صيصخت ينمتقملا نوكلا سفن لإ



 - جالو اس

 لصف

 ناوكالا ماكحأ ىف ةلزتعملا فالتخا ىلع لمتسشم

 ةكرخلا نأ ىئابجلا ىلع وبأ هللإ راص ىنذلاف . ةكرملا ءاقب هيف اوفلتخا إيف

 زيح ىف رهوجلا نوك ىه ةكرحلا : لاقف ةلزتعملا مظعم راص كلذ ىلإو : ىقبت ال

 رهرجلا رقتسا نإف « نينامز ىقببال ىناثلا زيملا ىف هنوك مث « هريغ ىف نوكلا دعب

 أرطي نأ لإن وكسلا كلذ ىقبو « ةيناثلا ةلاحلا ىف نوكس هل | ددجت ىناثلا زيملا ىف

 . ةلزتعملا مظعم بهذم اذبف . هدض لحنا ىلع

 ىنعم ال هنإف , ةبقاب ةكرحلا نأ ىلإ « هتبوجأ رخآ ىف مثاه وبأ هنبا بهذو

 ىف ىناثلا ناكاا ىف نوكلاو « هريغ ىف نوكلا دعب ىناثلا ناكملا ىف نوكلا الإ امل

 عدم انإف . كلذ ىف انلوصأ قخت الو . ىلوآلا ةلالا ىف نوكلا وه ةيناثلا ةلاحلا

 قابجلا نأ وهو : لصأ نم مهني فالتخالا 'انقذي امنإو . ضارعألا عيمج ءاقب

 : لاقف « كلذ ,ئاهوبأ ركنأو .نوكسلا فلاخت ةكرحلا نأ ىلإ !وراص هعابتأو

 نمانك ولو . انيهذم اذهو « ىتاثلا ناكملا ف نوكسلا نيع لوألا ناكملا ىف ةكرجلا

 « ىئاهربأ هلإراص مىناثلا ناكملاف نوكلا ءاقبب انك4ل ءضارعألا ءاقبب نيلئاقلا

 . ضارعألا ءاقبب لوقلا عم سايقلا وبف

 قبس دقو « ةرظنملا فالتخا : ايهدحأ : نائيش ىئابجلا هب كسمت ام ىصقأو

 ىف نوك ىه ىتلا ةكر لا , لاق هنأ : ىتاثلاو . فيلأتلا لئاسم ىف كلذ نع باوجلا
 ىناثلا نوكلاو « هريغ ىلإ هعطقو لوآلا ناكملا نم جورلا بجوت ىتاثلا ناكملا

 امف انحضوأ انإف « لوقلا كيكر نم اذهو «كلذ بجوي ال ىتاثلا ناكملا ىف

 بجوي لوخدلا : لئاقلا لوق نيب قرف الو . لوخدلا ريغ جورخلا نأ « انمدق
 نأ الإ ءىث هلاق ام لصحتي لف « لوخدلا بجوي لوخدلا : هلوق نيبو جورخلا

 نركلا ىف قةحتمىنمملا اذهو . لوألا ناكملا ف نوكلا داضي ىناثلا ناكملا ىف نوكلا

 . لوألا يف هققحت يناثلا ناكملا يف يناثلا

 نضرخأ
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 ءاقبب لوقلا ىلإ اوراصص « ةلزتمملا مظممو مشاه اب أنأ :هف اوفاتخا امو
 . نوكسلا ءاقب عدمي ل ةكرحلا ءاقب عم نمو ٠ ليصفت ريغ نم ًاقلطم نوكسلا

 ىواملا ليقثلا ,مجلانأ اههادحإ : نيتلاحف قبب النوكسلانأ لإ كابجلا بهذو

 ؛ هلقيودكسمدامعهتحت نكي لإ و] وجلاىف ىلاعتدتلا هكسمأ اذإ تاداتتعالا نم هيف ام

 ددجت الولو . نوكس هل قبب الو لالا هذه ىف مسجلا | ىلع تائكسلا ددجتتف

 . نال اذإ ًايواه ليقثلا مسجلا لازل « اببقاعتو تانكسلا

 قاب دمتعملا مسجلا نوكسف « هلقب هتحت مسج ىلع ًادمتعم مسجلا ناك اذإ امأف

 لوقلاعم سايقلاو . نيلاحلا ىف نوكسلا ءاقبب كلا ىلإ هريغ بهذو . ىئابجلا دنع
 سس نيتللا نيتروصلا ىدحإ هذبف . ىئابجل اا هراّتخا ام فالخ ضارعألا ءاقبب

 . قبب ال نوكسلا نأب امبيف ىئابجلا

 ريغ وهف هتردق لح ىف عقاولا 'ىحلل رودقملا نوكسلا : ءىرخآلا ةروصلاو

 كرثلاو لسعفلا ىلع انم رداقلا نإ : هلوق كلذ ىلع هلمح امنإو . تايجلا دنع قاب

 هب للا لغتشيف « هئاقبب انمكحو ًانركس لعف وف « اههدحأ نع واخ نأ زوجي ال
 ةكرح هتردقب لفي ال نوكسلاو ةكرملا ىلع رداقلا قبيف ءرخآآ نوكس نع
 .٠ ًانوكس الو

 :هل ليقو « هبهذم ىلعمزلأف . نيدضلادحأل مف نعرداقلا واخ مشاه وب أ ز وجو
 سأ هب لصتا مث هتردق هنع تءطقناو « هنوكس قبو « ًانوكس ىحلا لعف اذإ

 .بامحيإلا ىلع ىمالا ناك اذإ مثأيف اهب رومأملا كرحتي مل اذإفقييضتلا ىلع ةكرملاب

 لعفي مل هنآل مذلا قحتسا : لاقف ؟ لمف هنم ردصي ملو هتبثأ مل : مشاه ىلآل لقيف

 . هب ىمأ ام
 نيائاقلا نم دعيتسي فيكو « مدع ىلإ هدانسإ لاح مذلا قاقحتسا : هل ليقف

 ! ! مدع ىلع مذلا ناقحتسا زوج نم هوعرتخم مأ ام ىلع مذلا قاقحتسا بسكلاب

 حرشلا ىتأي زيوجتلاو ليدعتلا ىف نايب ةلأممملا هذهلو . “لاب بقل ةلأسملا هذهلو
 . هللا ءاش نإ اهيلع



 ب ا عمإ دح

 ركذ « هانمدق ايف ضرغلا ضعب متي هبو «٠ لصفلا اذه قيقحتب لصتي امو

 ىايجلا هيلإ راص ىذلاف . امل كلذ بجومو ضرآلا رارةتسا ىف ةلزتعلا فالتخا

 5 ُ تانكسلا ددجتب ددجتي هرارقتسا لفسلا ةبج لي ام ضرالا مظعم نأ

 )2 آل « هانركذ امف | تانكسلا ددجت ل طرش امنإو . ضرألا تومل هددت الولو

 قا ءىراطلا دضلا : اولا كلذلو « قابلا نم ةلزتعملا لوصأ ىلع ىوقأ ثداحلا

 « وارطلا نم ءىراطال ًامنام قابلا ناك اله : مهل لبق اذإف . همادعإ ىضتقيو قابلا

 ةعفادملاب وهو « ىرقأب ذاجلا نأب مداقتعا ل الإ لاؤسلاهيجوت دنع نوعجر الف

 ىذلاف « هيف تانكسلا عباتتل ضرألا نم هانركذ ام فقو اذإ مث . ىلوأ ةداضملاو

 . اجلا لصأ اذبف . هتحت ام ىلع دمتعم وه ذإ قاب نوكسب نكسي هقوف

 ىدحإنأ ضرآلا رارقتسا ىف هباحصأ دنع اهربأو مثاه ىفأ ةبوجأ حضوأو

 نم رخآلا رطشلاو ؛ ةيلفس تاداتعا هيف « انياي ىذلا وهو « ضرآلا ىرطش

 تاداتعا تلدتعا اذإف . ه”ولع تاداتعا هيف ىلاعت هللا ناخ « ت ةبج ىف يا

 مسج ةلزنم ضرآلا تازثتو « ًارارقتسا كذ ىناتا « ادعصتو الفست نيرطنلا

 ل“و . اسمينيب مسجلا فوقو كاذ ىغتقف . ةلالاو ةوقلا ىف نايوسم هبذاجتي

 رو. ال « ضرألا ضعي ىف ةيولعلا تاداتتعالا نم هتروص ام الوأ : مثاه وبأ

 ليم مسج هددع رقتسإ الو « ءاقبلا ريدقت ىلع الو ددجتلا ريدقت ىلع الإ اهنوكس

 . تاداّتعالا باب ىف هلوق طسبنسو . ©0ًايواع ©00آداتعا هضعب ىف ردقن نأب الإ

 2 مهلوصأ سايق ىلع ةبترثم ةلأسم ةلزتعملا ىرخأتم نم نيقذحتملا ضءب ركذو

 لازو « ابجلا لوق ىلع ددجتت مل ن نأب ضرألا تانكس تلاز ول : لاق هنأ كلذو

 ىلاعت هللا قلخوف . ةلاحمال ضرأآلا ىوبتف ؛ىئثاه وبأ هراتخا امىلع ىواعلا دامتعالا

 اف « رهاوجلا دارفأ نم ةبكرثم ضرألا ضرع ىلع ةطسنم ةحفص ضرآلا تحت

 ؟ كلذ ىف لوقلا
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 دم 1/0 -

 ُْددح لاح ىف ضرألا كسمت ةحفصلا كات نأ ىلإ نيرخ“اتملا ضعي بهذف

 ىف ءىثلا نآل كلذ لاق امنإو . تافيل“ ات ةرثكو تاداتعا ةدايزب صتخت ما نإو

 ضرالات وه ولو . ناوكألا ردصف هانمدق ا كرحتب نأ ليحتس هثئودح لاح

 كرحتي نأ امهدحأ : ناليحتسم امهو نيرمأ دحأ | ايوه نم مزلل ةلاملا كلت ىف

 نقحتي الو « لاوز ةكرحلا ذإ «لوقلا ىف ضقانتم اذهو « هثودح لاح ىف رهوجلا

 « ضراآلا ىوه كلذ عم انزوجو رحت انعنم نإو . نينامز قب ايف الإ لاوزلا

 كلذ ىفو « ةفواخلا ةحفصلا زايحأ ىلفسلا ةحفصلا ءارجأ عماجي نأ هنم مزلل

 لخادت عدم نيائاقلا بهذم لع ليحتسم وهو ؛ زيح ىق نيرهوج ريدقت

 . مامجالا

 نأ وهو « هب ةطاحإلا نم دي ال ريدقت لع كلذ : لوقب امن لئاقلا اذهو

 زيحلا لغش ناكو « هيف ثيل ريغ نم ًازيح اهتيوه ىف تلغشأ اذإ ةيوالا ضرآلا

 ةحفصلا ىقاثلا تقولا ىف قلخ اذإف « عنناوملا عافترا دنع ىئاثلا تقولا ىف هيلي ىذلا

 . ابثودحو ضرالا ىوه تعنم اهاشنب ىلا

 تناكوا ضرألا كرحت عمن انإف . انبهذم وهو « هجتم ءالؤه هلاق ىذلا اذهو

 , نم هوركذ امف مهعزانن انأ ريغ . اهوركذ يلا ةروصلا ىف لفسم ةبج ىلإ ةيواه

 نأب ًارقتسم ليقث ممج لك قبي امنإو « امدج مسج اندنع كسمي الف .كاسمإلا

 *زايخلا نع حو . ابيف وه ىتلا ةبجلل ابصصخم ةددجتتم أناوكأ هيف ىلاعت هللا قلخي

 اهنأ مع هنإف . اهانركذ ىتلا ةروصلا ىلع رهاوجلا قاخ عنم هنأ : مشاه ىلأ نع

 تاوذ عدمت نأ هدنع ليحتسيو « اودح ىف ضرالا ىوه لاحتتسال تروصت ول

 .ء.هغا5 ةئس قوتم .٠ زايملا نين

 . ءارقلا خيش هنأب فرع ٠ ىزابملا ىروباسينلا دع نب ىلع نب دمع هللا دبع وبأ وهو

 ّى وحلا ةياع قات دقو 34 هئاقكرو هباحصأ تاب ةروشم بتحاص 0 يبلقلا بط اليبأ ناك دقو

 . ) نع ١ هه ل ١ َْق ١١ 2 ءالبتلا مالعأ ريس سس ىبهذلا رظنا ) ميركسلا نارقلا مولع



 هسا عمم

 سلو 0 داتعالا الإ دايعالا بلسم نم عامب ال ذإ 2 داعالا ب وسم نم رهاوجلا

 . ضرألا داتعا بلاغي داّتعا اهانروص ىتلا ةحفصلا ىف

 رهاوجلا نأ ىف هنباو ىئابجلانيب فالتخا ؛ هتممتت وهو «لصفلا اذبم قيلي امو

 عباتت طرش كلذلو . كلذ ىئابجلا عنف ؟ ةليقثلا ماسجألا لقت نأ زوي له ةليلقلا

 مسجلا رارقتسا مثاه وبأ زاجأو . هقوف ام هيلع دمتعيل ضرآلا مظعم ىف تانكسلا

 ًادعصت لفستملا تاداتعا تداز اذإ | ءازجألا ليلقلا مسجلا ىلع ءا رجآلا ريثكلا

 . هلصأ ىلع هعرف امهنم لك ىنب امتإو « الفست ىلعتسملا تاداتعا ىلع

 قوفام له: بلا ىه ضراآلا ضءب ىف ةيولعلا تاداتعالا نأ ماه نأ لصأ نف

 ىه تاكرحلاو « ايش دلوي ال داتعالا نأ ىئابجلا لصأ نمو . ةلفستملا ءازجالا
 مسجلا كسمةسي امتإو .دحاو رهرجي نين وكسم مايق عنم ًاضيأ هاصأنمو . دلوت ىلا

 هتانكس تلق «ًاءازجأ لقأ لفستملا ممجلا ناك اذإو . هيلع تانكسلا ددجتب ليقثلا

 : لوقي مثاه وبأو . هقوف ىذلا ًاداتعا نوكي نأ حاصي الف « هؤارجأ تالق امك

 تادامتعا مايق هدنع زوو « داهتعالا نم هيف امل © ًادامع داعلا نوكي امن

 ىف امهلوصأ شقت ىلع هب نيعتستل املع امييهذع "طيحأف . دحاولا ءزجلاب
 . مالكلا بهاذم

 ةساحم ةكردم :كرحلا نأ ىلإ ئابجلا بهذف . ناوكألا كاردا هيف افلتخا امو

 كلذ مثاه وبأ ىيأو . نيتساحلاب هدنع اضيأ كردم نوكسلاو . سللاو رصبلا
 تمدقت ىتأ ةقيرطلاب ابجلا لدتساو . ناوكألاب كاردإلا قاعت عنمو ءابإلا دشأ
 ىأر نم نأ ةلأسملا هذه ىف اهقيقحت هجوو . رظانألا فالتخاب كسمتلا وهو « هل

 ةقرفت امبنيب كرديو ةرورض 4ةرظنم نيب لصفف اكر حتم هآر مث ًاكاس ًارهوج

 .ةكردم ةكرلا نأ كلذب حضوف . ضييبألاو دوسألا نيب ةقرفتلا كردي اك ةيهيدب
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 .٠ تادا(تعالا داضت عذم ىضاقلا هاضترا ىذلاو . لفسلا ةبج نم دامعأو « ولعلا

 قناعتي امةلمج ركذن نأ انليبسو . تاداّعالا داضت ىف هنباو قابجلا فاتخاو

 حييحصأ|ر ثؤن و « مهضقانت حضونو « ةلزتعملا فالتخا ركذ لع فطعنن م « انبهذمب

 داتتعا الإ دحاولا رهوجلاف تبشالف « تاداتعالا داضتب انكح اذإف.لاوقألا نم

 ةتمم دحاولا رهوجلاب موقيف « تاداّعالا داضتب مك من نإو « ةدحاوةبج ىف دحاو

 دض ةقيرطلا هذه ىلع دامعإلا سيل مث . تابجلا ددعت بسح ىلع تادامعإلا نم

 ريغ نم دض اطل سلو ؛ ةقيرطلا هذه ىلع داضتتال ابسفنأ ف تاداهعإلا ذإ « هيفلي

 «هنم أندنع ولخي الف , هل دض الو رهوجلا هليقي ضرع لكو ٠ ابيفن ىضتقي ابلسق

 « ءاقبلانع رهوجلا واخ انعنم اذهلو . هدضو دض هل ىذلا ضرعلا نع | ولخي ال 5

 مزاف . ةداضتملا ناوكآلاو ناولألا نع هول نم انعنم ؟ « دض هل نكي منإد

 ىف داتعا نع الخ ول ذإ « ابنع هواخ ةلاحإو تاداّتعالاب رهوجلا فصو كلذ نم
 . هنع ىرعي ال نأ بجو ء دض هل نكي مل ن نإو « هدض لقي نأ بجو « ةبج

 امو .هريغ نم الو دامعالا يبق نمل « داهعالل دضال هنأ لع نألا انعيرفتو

 زو#.الف ءدحاولا رهوجلاب تاداهتعإلا مايقب انك نإو انأ انيهذم ليصفتب قاعتي

 ٠ ا اندنع ناداضتم نيلثانم 13 نإف . رهوجلاب ةدحاو ةبج نم نيداهعا مايق

 ردق ول هنأ ىلع ؛ دحاولا للاب نيداوس مايق عم ىف مكلوعم : لئاق لاق نإف

 مزاف . ىناثلا داضي نيداوسلا دحأ دضو « دض ةبقعي نأ بجول اههدحأ ءافتنا

 قنا ول ذإ « نيداتعالا ىف ققحتي ىيل اذهو . ىناثلا ءافتنا امههدحأ ءافتنا نم

 عاّتجا ةلاحإ ىلع ةلالدئاف . تاداتعإلل دضال ذإ « هل دض ريدقت مزلي مل « امهدحأ

 . داتعالا ىف ققحتت ال نيدارسلا

 . اهدارطإ طرتشي امنإو «اهبساكدنإ ىف طرتشيال ةادآلا نأ : كلذ نع باوجلا

 ِ نلف . نيدفاتخع نيتل الدب نيتل أسم ف نيكح توب ةادآلا ماكحأ َْق دعس الو

 قرط !٠ميف ترمتسا « نيداتعالا ىف نيداوسلا ىف ةروكذملا داتعالا ةلالد رمتست



 سس عر دس

 هتساح نم ةثعبنملا ةعشألا ىلإ عجرت رومأب كردملا لاوحأ فلتخت دقو : لاق م#

 ةعاعش ددس نم نأ مدنع كلذ ققحي ىذلاو . هسفن ىف كردملا فاتخي مل نإو

 « هقامإ رخؤم لإ هليمو عاسنشلا جرع وأو . كارإلا هل حصيف « هرظن ةبج ىف

 ىلع قابجلا مزاي هلاق ىذلاو . هتفص ىف فاتخي ل كردملاو ؛نيئيش ءىثلا هيلإ ليخيف

 . هلأ ىضتقم

 ؟نوكسلاو ةكرحلا كاردإ كاصأ ةقيقح ام : لئاق لاق نإف

 دوج و ملكف « اندنع هيف عنم الف امبكاردإ | زيوجت نع لاؤسلا ناك نإ , انلق

 قيقحتلا ىلع نوكسلاو ةكرملاب كاردإلا قاعت نع لاؤسلا ناك نإو . :كاردإ رئاج
 نأ هتبوجأ حضوأو . كلذ ىف ىضاقلا باوج فلتخا دقف « دوجولاو عوقولاو

 ثرتكي ملو مثاه ىلأ لاؤس هسفن ىلع هجو مث . نوكسلا كلذكو ةيئرع ةكرجلا

 .امهنيي فالتخالا كرديالو « نيئيش كردملا كردي نأ انلصأ ةيضقرلءزو<ي ذإ « هب

 ىصقتسم ًابعوتسم تاكاردإلا ىف هركذنسو « هعبتت لوطي كلذ ىف مآلاو

 هللا ءاش نإ

 ةكرحلا ةفصب نافصتي له « مدعلا ف نوكسلاو ةكرحلا نأ : هيف افاتخإ امو

 ىف هسايقل ًادرط كلذب لوقلا قالطإ ىئابجلا هيلإ راص ىذلاف ؟ نوكسلا ةمءو

 نوك ةكرألا :لاقو كلذ مئاه وبأ عنمو . مدعلا ف ضارعالا ةلمج سينجت ىف

 مث . هلحمب نوكلا مايق عم الإ كلذ ققحتي سيلو « هريغ ىف نوكلا دعب ناكم ىف

 . انوكس ةكرحلا تناك ثيح نم نوكسلا ىف درطأ « ةكرحلا ىف كلذ ررقت اذإ

 ةقيقح هل تبثت ال « همدق موت ضقانْني ضرع لك نأ مثاه ىبأ لصأ ةلمجو

 . مدعلا ىف هتفص تثتف مدقلا موت هيف ضقانتي ال ضرع لكو . همدع ىق هتفص

 ىلع ابعرقو اهترورض نم ذإ « ابمدق ريدقت ليحتسي ةكرحلا نأ : كلذ ناببو

 سيل هنإف «داوسلا كلذك سيلو . ةلاح ال مدقلا فاني اذهو « مدقتم بقع

 . هتافص نم ةفص ضقاني ام همدق هوت ىف

 ارز تك
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 نم الاوز امنوك ةكرحلا فصو صخأ : لاق نأب هنبا ىلع اجلا كسمت دقو
 . ًامدعو ًادوجو تاذلا مزايف « فصولا صخأ ناك ام لكو « ةصوصخ ةبج

 فاصتا ةباثع ةكرح هن ركب ءىثلا فاصعتأا : لاق نأب هنع مثاهوبأ لصفقتاو

 كاذكف « دوجولاب ستخم لب 3 مدعلا ىف ريحتلا ققحتي ال مث 3 زيحتلاب رهوجلا

 ةكرالا صخأ ركذ ليبس مث . دوجولا هيف طرتشي امم ةكرح هنوكب نوكلا فاصتا
 ىف ريحتي ىذلا وه : رهوجلا صخأ ركذ ىف لوقن مث . رهوجلا صخأ ركذ لبسك
 لوز, ىذلا وه : انمالك هيف ىذلا نوكلا ةصاخ ركذ ىف لوقن كلذكو « | دوجولا
 ابيف م ًايهذم أبنم كرت ئى اهاندروأ مهتاضقانم هذبف . هدوجو ْق رهوجلا 4

 . لادجلا ىراجم ىف اهب ثيشأيو موصخلا تاضقانم ريدتملا ربدتيل « الصأ

 لصف

 ناوكألا ماكحأ ةيقب نم

 ريدقت زوجي الو « رهاوجلا نم ةتس هب طيحت رهوجلا نأ هللا ؟ دشرأ اوملعإ
 .مامضنالا ىصقأ اذبف « رهوج ىلإ رهاوجل | نمقتس تمضنا اذإو . كلذ نم رثكأ
 نسملا ايأ انخيش نأ الإ . دحاولا رهوجلاب رهاوجلا نم ةتس ةطاحإ دحأ عام لو
 لئاقلا اذهو . ©0ءرج الإ هيفالي ال ءزجلا نأ مالكلا لإ نيمتنملا ضعب نع ىح
 رهوجلاب رهاوجلا نم ةتمم ةطاحإ ىف ماسظنلا هب وم نم صاختلا بهذملا اذبب مار

 . هيوم ةيناجم ىف سومسحلا راكذ] مرتلا هنكلو « دحاولا

 تيكر ث امبمو . ةرورض مولعم رهاوجلا فلأت : ىئحمأ وبأ ذاتسالا لاق

 الولو « نيرهوج قالي ابنم رهوج لك ةطسوتملا رهاوجلاف اليطتسم ًاطخ رهاوجلا
 مظني ال هنأ هلصأ ةيضق نإف . ةرورضال ركنم كلذ دحاجو ٠ طخلا لصتا ام كلذ
 نيرهوجلاو نيرهوج لك نبي نوكي نأ مزاف . كلذ دعب افاحتيو نارهوج الإ
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 د خماس

 "لاح زيح نم ام مث ء طخلا لاصتا ني اذهو « لاح زيح نيرخألا
 نأ مز « ًارهوج هيف انردق نإ مث . رهوحي هلافتشإ ريدقت زوحجيوالإ

 ىلإ رجم مالكلا قيقد ىف بهذم ىلإ ريصيلا ىنعم الف « هييناج نم الصتم نوكي

 ٠ ةرورضإ| دحج 1

 هاقال ىذلا : لاق هنإف ؟ ماكظنلا هيومت نع مكلاصفنا هجو اف : لئاق لاق نإف

 رهوجلل نيرهوج ةاقالم زوجت ال ذإ « لفستملا رهوجلا هقلي مل ىناوفلا رهرجلا

 نكي ل « ةدحاولا ةبجلا ىف رحي ملو نيتبجلا ىف زاج ايلف « ةدحاولا ةبجلا ىف دحاولا

 : نيرخآ نيبجو نم كلذ دوق مث . رهوجلا ىبجو ردقتل الإ كلذ

 ةبجلا نم كلم وبف ىلعالاب رثتسا اذإ رهوجلا ىبجو د>أ نأ : اههدحأ

 :لاق هنأ رخآلا هجولاو !؟ ًابجتحم ًايئثرم دحاولا ءىثلا نوكي فيكف « ىرخألا

 رهاوجلا لاصتإ و « هائردق امل ١ هب رهاوجلا لاصت| نم عنمب رهوجلا داحتإ قيقحت

 اذإ فيكف « ىلجلا نم درلاب ىلوأ ناك « ًايلج رفان قيقد لكو « ةرورض طوبضم

 ! ! ًايرورض رفا

 عفدم الدج ولءااصت !نمعنمي ءازجألاةياهت قن : لوقننأهب هحتافن ام لوأو

 ىفسلا ةحفصلا ىلإ انرظنو « ةبشخ نم العلا ةحفصلا ىلإ انرظن اذإ انأ كلذو « هل

 ققحتي فيكو « اياعلاب ةرتتسم ةحفص» لصتت اعلا ةحفصلا نأ ملعتف « اهنم

 لاصتالا ققحتي امنإو . لاصتالا ىلإ ىبتنتل ىهانتت ال اهسفن ىف ىهو « اهلاصتا

 أهار“ ىلا ةحفصلا عطقنم ريوصت نم هعنمب ماظنلا لصأو . نيئيشلا عطقنم نيب

 لوقلا ىلإ ماظنلا انررطضاو انحضوأ دقو . ابتحت ةقبط عطقنمب ابعطقنم لصتمل

 . كلذ ىف ةرفطلاب

 قيقحت عم روصتي ال لاصتالا نأ ىف ماظنلا نظ : قحسا وبأ ذاتسألا لاق

 لش مواقف . ىهانتلا قل لاصتالا نم عفاملا ذإ ؛ هيلع بولقم « داحتالا

 حضاو اذهو . لاصتالا روصتي مل ءروصتي ملاذاو« عاطقنالا روصت امل داحتالاب

 . هيلع سكعلا ىف

 ضني



 - ةماادص

 رهاوجلا نأالإ « دحاولا رهوجلاب رهاوجلا نم ةتسم لاصتال ىنعمال : لوقن مث

 الإ ةاقالملا ىنعم الو « رخآ رهوج هلغشي زيح ريدقت اهللختي مو ًازاحأ تاغش

 مث“ ًادرف ًارهوج هللا قاخ اذإف . ةتسلا ف حضو نيرهوج ىف انضرف اذإو . كلذ

 رثؤتالو « رخألا ىف نيرهوجلا دحأ تاذ رثؤت الف « هل ًايقالم رخآ ًارهوج قلخ

 هزيس سخم رهوج لك لب . اهانردق لوصأل رخألا تاذ ىف ًاضيأ هضارعأ

 ايوسم اتيث هنأ الإ ؛ !ءبعاتجاو نيرهوج قالتل ىنعمالو . هب هصصخ ىذلا هنوكو

 . كااث رهوجأ زيح أمهنيب ردقب ال نيزيح ىف

 رهوجلا ريوصت اولواح ثيح نم ةلبجلا ىلع لاؤسلا اذه عقوم بعص امإو

 روصتي سيلو . هب لاصتالا ريوصت هريوصت ىلع اوبترو « مرئامض ىف درفلا

 عرف ريوصت ىف عمطي فيكو « ماسجالا الإ بواقلا ركفو سفنالا سجاوه ىف

 بيغشتلا الإ دعب هل قببالو « ماظنلادي وقل رهاظ عفد اذهو .!؟ هلصأ روصتيسيل

 . نيرهوج لصتم لع | رهوج نع هلاؤس ومن اذهو . بيبل هلثم ثرثكي ال ىذلا ممرب

 . نيمسج لصتم ىلع ©0)2|.سج روصو « رحضو هنم رسفك كلذ نع عم امل هنإف

 « ماهوآلا ىف درفلا رهوجلا ريوصت نم أشني ةلأسملا هذه ىف لارا مظعمو

 .تاداعلا دارطا ىف دعيلسم وهو

 اذبف « هسجو نم هفاشكناو هجو نم رهوجلا رست نم هركذ ىذلا امأف

 ةعنام ريغ اندنع بجحلاو . هتيؤرب ةداعلا رحت مل درفلا رهوجلا نإف . هل لوصع ال

 نم ةدردأ نم ناكل « درفلا رهوجلا كارداب ةداعلا هللا ىرجأ وف , كاردإلا نم

 . كردم ريغ هجو هل ردقب نأ ليحتسيو : ةقيقحلا ىلع هكردأ دقف ةبج

 « رصيلا قيقحت ىف ةرئاس ةعنام بجحلا نوك اومزالت ملْنإ : لئاق لاق نإف

 لطاب اذهو « ةداعلا ى رج ىف مم زاب انمدق ىذلاو . ةداعلا ىرجىف كلذ اوعنم الف

 : يس بشل
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 - عمو

 هيلع بري“ دق لب « ةداعلا رقتسم ىف كردملا نع كردلا رجحت سيل باجحلا نإف

 ةصرق كردي ال هفكب زجتحلا نأ هيلع ليلدلاو . كردملا نع كردملا رجح أخ

 نم اذهو . اهنع هسفن هرثسل وه لب «هفكب اهايإ هرتسل كلذ سيو « سمشلا
 . هللا ءاش نإ ابيف اهركذنسو : تاكاردإلا لئاسم ضغأ

 ىف تءمج تنك دقو . اودشرت اهوربدتق « ناركألا ىف ةعئقم ةلمج هذهو

 . ايش هدمع نم « راصتخالا راثيإ عم « رداذأ لو « ًاريثك امالك ناوكألا

 بيذبهتو املوعأ ركذ فض ون نألا نحنو . تاداتتعالا ناوكالاب قاعتب امو

 . تاراسلا راصتخاو ىلاعملا باعيتمأ ئ نيراج افوصع



 اهيف فالتذالا هوجو ركذو اهقئ اقحو تاداوتعالا ىف

 « امهانعمو ةفخلاو لقثلا ركذ همدقت بيترألا ىضتقي ام لوأ نأ اوباءا

 . امييف قئاقحملا لهأ فالتخاو

 عجار وه مأ ضارعآلا نم وهأ ؛ ماسجألا لقث ىف كلوق اهف ؛ لئاق لاق نإف
 ؟ رهاوجلا سفنأ ىلإ

 | هسفن رهوجلا لقث نأ ىلإ نورئاص راصف . قاذحلاهف فلتخا ام اذه : انلق

 «ةسفنل ليقث ءالؤه دنع رهوجلكف . هيلع دئاز ىنعم نود هدوجو لإ ليأ وهو

 تافصلا رئاس ىف امبلضافت ققحتي ال 6 « لقثلا ؤ ننرهوج لضافت روصتيالو

 « بشخلا نم ابمجح لثم ىف ام لقثأ ديدخلا نم ةريزلا تناك اذإو . ةيسفنلا

 . ةقيرط هذبف . ابجارفنا ةاقو اهصارتو اهماءذناو ديدحلا ءارجأ ةرثكل كلذ امن

 مث . رهوجلا دوجو ىلع ًادئاز « ىنعم لقتثلا نأ ىلإ انتمثأ نم نورئاص راصو

 لقثلا نأ نيققحما مظعمو ىضاقلا هيل راص ىذلاف : اوقرتفا ةقيرطلا هذه كاس نم

 . ابايعافت وتاداتءالاركذ دعب حضونس املع ؛«لفسةبجى ءىثلا داتعا : نعةرابع

 عم رهوج نم لقثأ رهوج زو< الف . داتعالا وه لقثلا نأ ل] نورئاص راصو
 مايق اندنع ررقتي الو « لفسلا ةبج ىلإ داتعالا وه لقثلا ذإ « لقثلا ىف ىواستلا

 . داتعالاب رسفملال هلا ىف لضافت هيلع بترتيف « دحاولا رهوج اب نيلثاتم نيداتعا

 وهو« لوآلا بمذملا هوم ركذ ام ىف بهذا اذه قرافي لوف : لاق لاق نإف

 ؟ رهوجلا دوجو ىلإ لقثلأ فرص

 رهوجلا ةفضش عدم لوآلا لثاقلا نأ كلذو ء هجو نم نابهذملا قرتفي : انلق

 رهوج فصنتي دق : لوقي « ىنعم ىلإ لقثلا فرص نمو . رهوج لك لقثب عطقبو

 داهتعا هيف نوكي نأب ةفخلاب رهوج فصتيو « لفس داتعا هيف نوكي نأب لقثلاب



 ب عوو

 مل « رهوجلا سفن لإ لقثلا فرص نم نإف « نايهذلا قرتفي كلذ دنعف . ىواع

 ةلق كلذب ىنع « مسج نم فخأ م : لاق اذإو . اوزوجت الإ ةفملاب هفصي

 « داتعالا لإ عجار لقتل نأ عون نمو . رخألا ىف اهترثكو اههدحأ ىف ءازجاألا

 ىنعم لقثلا نأ لإ راص نمو . ىرخأ ةفخلابو ةرات لقثلاب دحاولا رهوجلا فصي

 ىف انيهذم ةلج هذبف . لقثا ةداضم ًاضرع ةفلا تبئيف « تاداتعالا ىلع دئاز

 . هاتعمو لقثلا

 لقثلا ىف ماسجالا لضافتو « رهوجلا سفن ىلإ عجاد لقثلا : لاق نم امأف

 انرظن اذإ | : لاق نأب كلذ لع لدتسما دقف « اهتلقو ءازجألا ةرثك ىلإ ليآ ةفخلاو

 «لقثلا ىف اممدظاعت انقيتساو « بشخلا نم اههجح لئامب ام ىلإ و ىتابقلا ةنامر ىلإ

 لآف . ةشخلا ءارجأ نم ًامايضناو ًازانتكا دشأو ششكأ ةنامرلا ءارجأ نأ لعتف

 . ءارجألا سفنأ ىلإ لقثلا فرص

 ءام ءانإ انلم اذإ : لاق نأب لدتسا « ًادئاز ىنعم لقثلا نأ ىلإ راص نمو

 نزدأ قيئرلا فداصيف « قيئزلا نم هانالمو , هنم هانغرفمُث « هنزو خابم انطبضو

 ىذلاو . ةلق الو ةرثك لضافتت ال ءازجالاو « ةفعاضم فاعضأب ءاملا نم لقثأو

 رقتسمىف ماضتت ءاملا ءازجأو «هب ًاعرتم ءاملاب [عفم ناك اذإ ءانإلا نأ كلذ حضوي

 ءاوهلاو ءاملاو « ءاوملا ءازجأ ابجرفتالختل تفاحيت ول اهنإف « قاجتت الو دعا

 هجورلع ةعصق تسكع ول كنأ كلذ حضوي ىذلاو . ةداعلا ىرجب ىف امهر مانت دتشي

 ساطغنالادعب تسكعت ول مث  ءاملاف ترمفناو تدسطغن !ىتح اهيلعتاماحتو ءاملا

 « ًادعصتهنم لالسنالاو هعلقو ءاملاقرخ ىلإةعصقلا ف تناك تلا ءاوملا ءارجأةعرسب

 نم ءاملا تاقبط ىف ةعصقلا ءاوه تبنال « ءاوهو لاخو جرف ءاملا ءازجأىف ناك وف

 الف  مامضنالا نم ردقت ام ىصقأ ىلع ءاملا ءازجأ نأ تبث اذإف . هئم لالسنا ريغ

 . ىنعم ى] لقثلا فرص مزاف « ةرثكلاو ةلقلا ف لضافت كلذ عم روصتي

 ىف ايفامي ركنن انسل : لاق نأب كلذ نع لصفنا لوآلا بهذملاب كسمت نمو
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 كلتمإ ىذلا عئاملا نأ هيلع ليلدلاو . نيعلا ىأرب ردن ال انك نإو « ءاملا ءارجأ
 ءارجالا ىف ثدح نانتكال الإ كاذ امو « ءانإلا مف نع طحنا دم#ت] اذإ هب ءانإلا
 . ةلمجا ىلع الخلخت ركنن انسلف « نكي مل

 لاوزل ءانإلا ىف ام طحنا امن : لوقيف كلذ ىلع ضرتعي نأ ضرتعملا سيلو
 ءىثلانزوصقتنال « ًاديدسن كول اذه نإف . اهايإ ءاوملا فاطتخاو هئازجأ ضب

 ىذلا ءانإلا نإف « كلذك سلا سيلو . هعايمت] لاح ىف هنزو نع هدابجت] لاح ىف

 باذ ١ واو . هطاطخ] روهظ عم هنزو صقني مل؛ دمج ] اخإ « باذم نع هفف

 . ءانالل ًايلام داعل ؛ هدامجيت] دعب

 نوكت نأ ىغينيف « ءاملا ءازجأ لاخ ىف ًايفاجت ©20م<ردق اذإ : لئاق لاق نإف
 « كلذك ناك اذإو . نيمسج نيب ةجرف لك ليبساذهو « ءاوح لاب ةطوغضم جرفلا كلت
 ءاوه رهوجلا نإف . قيئرلا رهاوج لداعت نأ ىغيخلف « اذإ رهاوجل اب ءلتم ءانإلاف
 . رهاوجلاسفنأ ىلإ لقثلاف رد نم دنع لقثلا ف لضافتي ال « ءام وأ ناك

 ءارجأ لع ىوتح ال اجرف ركنأ تسل : لوقيو كلذنزع لصفني نأ لوآلا لاقاو

 . ءاوحلا ءارجأ ىف الخلخت ركنأ تسلو « ءاوهلا

 هئلم لثم قيئرلا نم ءانإلا آلم : لاق نأ ىنعم لقثلا تبثأ نم هب كسمت امو
 توافت امل ءجرفلا ىلإ البآ كلذ ىف مالا ناكواف . ًافعض نيسمخ نم ًابيرق ءاملا نم
 . مظعلا توافتلا اذه

 مث « الطر ناكف نزور ول فوفلملا قزلا : لاق نأب لئاقلا اذه ًاضيأ لدتساو

 عم ناذيملا نيع ىف ناحجر نكي ملو « ناذيملا فدر مث « ءاكولاب مكحأو هيف خفن
 « هل لقث ال ءاوحلا نآل اذهو . نكت مل نأ دعب قرلا ىف ءاوحلا ءازجأ توبثب انملع
 . لعأ هللاو « ىنعم لقثلا نأ ىلإ ىضاقلا لام هلجألو « ادج لوح اذهو

 طوبرملا ليقثلاك وبف . ءالمعتسالا همورل قزلا لقثي مل امنإ] : لئاق لاق نإف

 . هيف هللا ريختسن ام اذهو « ةفكلا هتسام اذإ داع
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 ا هائعمو داتعالا ف]

 ؟ هأنعم امو داتعالا أف ؛ هانعمو لقثلا ّممدق لق لئاقلاق نإف

 ردقي الف « رهاوجلا سفنأ ىلإ لوؤي لّمقثلا نأ ىلإ انياحصأ نم راص نم : انلق

 كلذ لوشو « همالك ىراخجي نم 031 ى كلذ لإ ذاتممالا ليم لقو . ىتعم داّتعالا

 داتعإلانأ موبهأ ذم نم حضو كلقو .٠ ىعملهتلا نوك ادقث اذإ ؛ قالا لهألوصأ لع

 ىوس امنإو . ًادعصت الو ًايوه ىضتقا امل هتويث ردة ول هتيلي نم هتبلي ىذلا

 هصصخت ًاناوكأ هيف قلخ ولو « لفسلا ةبحب هصصخت ًاناوكأ هيف هللا قلخ اذإ ليقثلا

 ثرح نم ةلدتعملا ماهوأ ىف داتعالا ىوقي امنإو . ةبجلا كلتب صتخال ىرخأ ةبحج

 . ةلم دعصتلاو ىوطا اوردق

 ؟؟1 ىتلا ةبجلا نوكتف | بسنلاك فلتخت تابجلا : لآ نأب كلذ ذاتسالا حضوأو

 ىف لوقلا كلذكو . فقوملا لد, اذإ « ةرسي دعت تافقوم ىلإ ةفاضالاب ةنم دعت

 نأ عامي الف « هيلإ ذاتسالا ليميدقو « ةي“رك ضرالا انردق اذإ انإف . تو قوف

 . مهل نوف ا" تحت امو « انل تحت مبةوفو « انمادقأ ىلإ نيصلا لهأ مادقأ نوكت

 . اهزاحأب رهاوجلا صصخت بلا ىه ناوكآلا

 : لاق نأب لدتسا « ىضاقلا هاضترا ىذلا وهو « ىنمم داّتعالا : لاق نمو

 .هتدوربو هترارح كردي اك « هدامتعإ ساس+لاكردأ «ساسملا ءىشثلا ىلعدمتعإ نم

 داسفلاهوجو قرطي اذهو . ضارعألا ىنن ىلإ ببستلازاج « داّتعالا ىف زاج ولف

 هنم دو هتف ىنعم داتعالا نأ تبث اذإ مث . ضارعألا تايثإ ىف خاجيملا قرط ىلإ

 . تابجلا ددعت بسح ىلع تاداّتعالا نم ةّدم

 نيداتعالانأل] نورئاصراعف .تابجلا ىف تاداّتعالا داضتف انتم فلتخاو

 ةبج نم داّتعإ ءىثلا ىف نوكي نأ عاتديف نيتبملا ف باهدلا داضتي اي « ناداضتي



 ناكر
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 ٠ تاداتعالا داضت عام ىضخاقلا هاضترا ىذلاو . لفسلا ةبج نم داهعاو « ولعلا

 قاعتي امتلمج ركذن نأ انليبسو . تاداّعالا داضت ىف هنباو قابجلا فاتخاو

 حيحصلارثؤنو « مهضقانت حضونو « ةلزتعملا فالتخا ركذىلع فطمنن مث « انبهذمب

 دامعا الإ دحاولا رهوجلاف تشالف « تاداتتعالا داضتب انئكح اذاف.لارقألا نم

 ةّتس دحأولا رهوجلاب موقيف « تادامعالا داضتب مكح منإو ( ةدحاوةبج ىف دحأو

 دض ةقيرطلا هذه ىلع دامعإلا سيل مث . تابجلا ددعت بسح ىلع تاداهعإلا نم

 ريغ نم دض امل سيلو ؛ ةقبرطلا هذه لع داضتتال ابسفنأ ىف تاداعإلا ذإ « هيفا

 « هنم اندنع ولخي الق ء هل دض الو رهوجلا هلبقب ضرع لكو .٠ ابيفن ىضتقي ابليبق

 « ءاقيلازع رهوجلا واخ انعنم اذهلو . هدضو دض هل ىذلا ضرعلا نع ١ واخ ال م

 مزاف .. ةداضاللا ناوكآلاو ناولآلا نع هوادن نم انعم ا « دض هل نكي منإد

 ىف داتعا نع الخ ول ذإ « ابنع هوان ةلاحإو تاداّتعالاب رهوجلا فصو كلذ نم

 . هلع ىرعي ال نأ بجو 5 دض هل نكي مل نإو ؛ هدض لبقي نأ بجوأ « ةبج

 امو .هربغ نمالو داهعالا ليبق نمال «دايعالل دضال هنأ لع نألأ انعبرفتو

 زرج الف 4 دحاولا رهوجلاب تاداتعإلا مايقب ك2 نإو انأ انيهذم ليصفتب قناعتي

 , اندنع ناداضتم نيلثاتم لك نإف . رهوجلاب ةدحاو ةبج نم نيدامعا مايق

 ردق ول هنأ ىلع « دحاولا لحم اب نيداوسم مايق عم ىف مكل وعم : لئاق لاق نإف

 مزاف . ىناثلا داضي نيداوسلا دحأ دضو ء دض ةبقعي نأ بجول « اههدحأ ءافتنا

 نا ول ذإ « نيداتعالا ىف ققحتي سيل اذهو . ىناثلا ءافتنا امهدحأ ءافتنا نم

 عاتجا ةلاحإ ىلع ةلالدلاف . تاداّتعإلل دضال ذإ ؛ هل دض ريدتت مزاب م | صدأ

 . داتعالا ىف ققحتت ال نيدارسلا

 . اهدارطإ طرتشي امتإو « ابساكدن] ىف طرتشيال ةلدآلا نأ : كلذ نع بارجلا

 مل نئلف . نيتفاتخع نيتلالدب نيتلأسم ىف نيككح تويث ةلدآلا ماكحأ ىف دعيب الو

 قرط بيق ترمتسأ « نيداتعإلا يف نيداوسلا ىف ةروكذملا داتعالا ةلالد رمتست



 د وو

 . هللا ءاش نإ داضتلا باب ىف اهركذ ىقأيس « ةلدألا نم

 عامتجا اوعنم كلذكف ؛ نيداوس ءاتجإ !وعنم م باحصألا نأ هيلع ليلدلاو

 . دض ءاقبلا نكي ' نإو نب ءاقب

 .لاق مث « لفسلا ةبج ىف ًاداتتعا لقثلا لعج نم نأ : انبهذم حرشب قلعتي امو

 ىلام# نإ رهوجلا نأ , كلذ ىف لوقلا بيذهت هجوف .٠ تاداّتعالا عاتجا زوحي

 نإو . كلذ دنع ًافيفش ىمسيف « انردق اك ىولعلا داتعالا هيفف ؛ ادعص عفتراو

 .٠ كلذ دنع اليقث' ىعسيف ؛ انردق م « لفسلا داتتعالا هيفو ىوه

 داهنعالا ةيمسلنكسلو « دوعصا ابو ىوهلاب فات ال ادعصتو الغست دايعالاو

 44 ٠ ىدنع رظن | هيف اذهو « ةبج ىف ةكرح ةنراقم ىلع فقوتي ةفخ وأ القث

 نإو « لّثلا ابلياز الف « قينجاملا ©20فلرمب تقلعت نإو ةميظعلا ةرخصلا نإف

 كلذكو « ةفخلاو لقثلا ف ابطاطحنا ىف ىبك « اهدعصت ىف هو « ةدعصتم تناك

 دقو . ةفألاب الو لقثلاب فصويال نأ مزليف « عفترب ملو وبم لو فقاولا مسجلا

 . الاصفنا حضوي ملو «هل ًانذإ هلع بحسو ؛لاؤسلا اذه ىلإ ىضاقلا راشأ

 هتيمسل تيت ام . *قانمسلار فعج وبأ ىضاقلا وهوذب نيصتخما صضعب لاق دقو

 . ًاعيمج ىوحلاو فوقولا عم تبثت لقثلا هتيمستو « ادعصةكر حلا عم ةفخلا

 أورعش ثيح نم «داتعالا لع دئاز قدم لقثلا نأ ىلإ ةمئألا ضب راص امتإو

 فازم : لمالا ف ()

 ٠١5 : 5 مالعالا (م غ4 - ع5 ) ىئنائمسلا

 . قارعلا نائمس نم ةلصأ . ىنح ىضاق : رثمج ويأ , ىتانمسلا دمت نب دحأ نب دمت (*#)

 ٠ هنقو ىف ةيرعشألا مدق. ناكو ٠ اهب قوتنأ ىلإ لسوللاب ءاضقلا ىلوو « دادغب أشن

 ٠ هقفلا ىف فيااصت هل ٠ مزح نبا هيلع مئشو

 . (؟؟10 نايا تكن ء 5١ : ؟ ةكيشملا رهارجلا ءك هك ىرتمملا بذك يبت رظأ )
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 تاكرحلا فالتخاب فلتخت ال تاداتءالا نأ !وءاعو « داهتءالا ىف لوقلا ضقانتب

 . تايمسنلا ىلإ ليا ريغ القع ققحتم ىنعم لقثلاو ؛ تابجلاباهذلا نيابتو

 رهاوجلا صصخت ال تادايتءالا نأ لعن نأ « ًانع هب طخ نأ ىغبني امو
 . ابيف لوقلا قبس ام ىلع ناوكأللا كلذب اهصسخ ىنلا امإو « تابجلاو زايحألاب
 . هزايحأ فالتخاب فاتخي ال رهوجلا ىف ىذا داتءالا نأ هانلق ام ىلع بترتبو
 2 هياع بقاعتت ةيافسلا تاداّتعالاو , هنع طاف و | نم ردق ىف رهوجلا ناك اذإف

 ىوهو « ققحلا داتعالا لثم هيلإ طغا ىذلا وجلا ف ثداحلا لفسلا داتعالاو
 . للوآلا ةيجلا

 « زايحألا ىف امل رثأ ال هنآل ء زايحألا فالتخاب تاداتعالا فلتخت مل امنإو

 ىف رثؤت ال ىلا ضارعألا رئاسو تادارإلاو مواعلا تهباشف « اهب صاصتخالاو

 . اهفالتخاب فاتخت الو « زايحآلاب صاصتخالا

 « لفسلا ةبج ىف داتعالا لئام واعلا ةبجف داتعالا نإ متلق البف : لئاق لاق نإ
 ؟ ةدحاولا ةبجلا ىف ةادمتملا زايحاألا ىف اهل رثأ ال م « تابجلا ىف داتعالل رثأ ال ذإ
 ءداضتت ال تاداتعالانأ حضون انأ : هنع باو ! ليبسو . ًادج ليحلاؤسلا اذهو
 اداضتي مل الذ ٠ لا ىلع امهداضت امبلثامت ع نم ذإ « تداضتل ةلثاتم تناك ولو

 هذهف . ناداضتي ال نافاتخم تبثي دقو . نادض نيلثم لك ذإ « امهفالتخا ىلع لد

 نأعم تابجلاب تاداهتعالا صسخت اهضءغأ نمو . تادايتعالا ىف انيهاذم نم لمج
 . اهدلوي الو ةبج ىف ةكرح بجوي ال داتتعالا نأ انلصأ نم

 ءافتنا كلذب اوتع « تابجلاب تاداتعالا ف صاصتخالا اوقلطأ امل ةلزتعملاو
 6 :٠ ردجأ انلوصأب ىددع تاداهتعالا قاد . ةصوصم ةبج ف ًايامذ داّتعا 13

 . ملعأ هللاو ذاتسالا هيلإ راص

 لوأو . اهتابثإ ىلع مهقافتا عم تادايتعالا ىف مهفالتخا مظع دقف ةلزتعملا امأف
 مزإللا داتعإلاف , باتجلاو مزاللا ىلإ تاداتعإلا مهميسقت مو صأ نم ركذن ام



 تبثي الو « واعلا ةبج ىف رانلا داتتعاو « لفسلا ةبج ىف ليقثلا داّعا وه مهدنع

 تابجلا ىف هتويث زوج بلتحما داتعالاو « نيتبجلا نيتاه ىف الإ ًامزال داتعالا
 .ةبلتجم تاداهتعا يف تبثت دقف « ولعلا ةبج ىف اليقث ًارجح ىارلا ىر اذإف . تسلا

 ةئسلأ سكعت دنع اهيف تبثأ « اهدعصت نع ابسكعت موري رانلا ىف فانلا كلذكو

 الإ تابجاا نم لفسلاو ولعلا ريغ ىف ررصتب الو . ًايلفسم ًابلتحي ًاداتتعا « اهبل
 . ةيلتجلا تاداتعالا

 . ىعيبطلا دامعالاب رانلا ىف اواعو لقثلا ىف الفس داتعالا نع اوربع اعدو

 « تادائتعالا انتبثأ اذإ انإف « قحلا لهأ لوصأ ىلع تاليصفتلا هذهل ىنمم الو

 ليحتسي اهعيمج نأب مكن لب ء بالتجالاو موزللا ىف ضءبو اهضعب نيب لصفنال
 . ضارعالا ةلمجك « لاح ىلع الاح الاء ىلع ةيقاعتم ىهو ؛ اهيلع ءاقبلا

 اهلوصأ ركذن نحنو . تاداتعالاب قاعتت لئاسم ىف نويرصيلا فلتخا مث

 . الم لضفألاو حصالا رثؤنو

 هيعبتم نم ةفئاطو نابجلا هلإ راص ىذلاو . تاداّنءالا ءاقب هيف اوفاتخا ايف

 مزاللا | داتعالا : مثاه وبأ لاقو . ليصفت ريغ نم ةيقاب ريغ تاداتعالا نأ

 . قاب ريغ بلتجا داتعالاو قاب « هيف هدارم فشك انمدق ام ىلع ؛« ىعيبطلا

 فداتعالا قب ول : لاق نأب دائتعالا ءاقبب لاق نمىلع درلا ىف قايجلالدّتساو

 لماحتملا لخلخت اذإ ىتح « أبلتجي ناك اذإ ةبجلا هذه ىف داهتعالا قب « لفسلا ةبج

 محلا بجيف « ىعيبطلا هداتتعا ةبج ىف ًابلتجم ًاداتعا هيف لعفيف « ليقث رجح ىلع

 ْ . ءاقبلاب بلتجلا داتتعالا اذه ىف لصفلاب نيلئاقلا بهذم لع

 قاب ريغ ةردبو ةنم داّتعالا نأ ىلإ ريصملا حمص نإ : لاق نأب كلذ حضوأو

 باتجما ىف كاذ ققحتي سيلف ٠ ىعيبط داّتعا ايف سيل ةبج ىف بلتجا تيح نم
 كراش ل_فسلا ةبج ىف باتجلا داهتعالا : لاق نأب كلذ ررقو . ىعيبطلل لثاملا

 . فاصوألا صخأ ىف ىعيبطلا

 اراك
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 هادع ايف عاتجالا بجوي « صخألا ىف عاتجالا نأ مئاه ىلأ بهذم نمو
 ىضَدَقا ضارعالا نم سذج لك : لاق نأ ًاضنأ هب توشت امو . فاصرألا نم

 عقب ال ام نيبؤ « انل ًارودقم عقي ام نيب هيف لصفن الف « هئاقبب حلا ليلدلا

 الف ؛ اهوحنو تاوصألاك هئاقب ةلاحإ ليلدلا ىضتقا ام كلذكو : انل ًآرردقم
 . ىلاغت ىرايلل 00ًازودقم ثدح ام نيبو « انل رودقملا بلتجملا نيب هيف قرفن

 ناولالا ءاقبب محلا ىلإ هب لسصوتي ام لك : لاق نأب ماه وبأ لدتساو
 انكسم ةتكن لكو . ةمزاللا تاداتعالا ىف ققحتي هنيعب وهف 2 اهوخحنو موعطلاو

 , اهءاقب انيفن اذإ ةمزاللا تاداتعالاب ضقتنت « ضارعألا ءاقبب اهم

 اذإف « ةيواع تاداتعا هيف تبلجأ اذإ ليقثلا مسجلا : لاق نأ هب كسمت امو
 ةمزاللا تاداهتعالا نم هيف امل عجري امنإف ء عجرو سكعنا مث ةيواع ةبج ىف كرحت

 « كلذ دعب ركذلاب هدرفئسو « ةارّتعملا هيف فلتخا امم لصفلا اذهو « لفس ةبج ىف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 اهنأ ىنابجلا هيلإ راص ىنذلاف . تاداّتتعالا داضت ىف لوقلا : هيف اوفلتخا امو

 اذإ تاداّتعالا داضتت ال : مثاه وبأ لاقو . انتمْثأ ضعب لام كلذ ىلإ و . ةداضتم

 هيف تثدح دّقف « واع ةبج ىف ًارجح ىئارلا ىر اذإف . ًايعيبط | امزال ابضعب ناك

 . هيف ةيقاب ةمزاللا تادامتعالاو « ةيلتجم تاداتعا

 ضب ىف لاقف . نيتبج ىف نييلتحم نيداتعا داضت ىف مشاه أ باوج فاتخاو
 مث . بلتجلا عم تاداتعالا نم مزاللا داضتي ال امنإو « ناداضتم امه : هتب وجأ
 نم نانثإ هبذاجتي ليحلاب كلذف دبشتساو « ناداضتي ال امهنأ لعهباوج رقتسا

 تادا.تعالا تأفاكت اذإ و .ةرسيىرخأ و ةنم ةءاتحب تادا.ةعإدئارجأ ىفعمتجتف «نيتبج
 مهيهذم متاليرال ىذلا وه اذهو . هفوقوو ليلا كاسمإ كلذ ىغتقإ « نيتبجلا نم

 لوق نم لواآلا لوقلل هجو الو . عناقلا ريوص# ىف هب. ميكسمت انركذ دقو . هريغ

 )١( رودقم : لصألا ف .
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 كلذكف « نيتبج نم نيبلتجلا نيدامتعالا داضت ىف هباوج فلتخا ايو . مشاه ىأ
 . تو قوف ةبج نم نيعيبط نيدامتع] داضت ل هباوج فاتخا

 . هانمدق ىذلا ليصفتلا لع داضتت ال تادامتعالا نأ ىضاقلا هاضترإ ىذلاو
 كل ذكف:ناداضتت نيتبجلا ىف ناتكر ملا : لاق نأب هبهذم ةرصن ىف قئابجلا لدتساو

 ٠ نيتبجلا ىف دامتعالا داضت مزأو

 نيتكرحلانيب عمجاىف ىوعدلا درجمب ءازتجاو لوقلا.نم فلخ هلاق لىذلا.اذهو

 «تاكرحلاو تادامتعالا : نياسقلا نيب عما ىلع ليلدلاب بلوطولو .نيداتعالاو

 هصاصتخإ دعب ةبحي رهوجلا صيصخت بجوت ةكرحلا نأ : نيتكرحلاو نيدامتعالا

 ىف نيزي- رهوجلا لفغش مزال « نيتهج نم نيتكرح عامتجا انزوج ولو « اهريذب
 زيحت رهوجلا صيصخت ىف هل رثأ الف داتعالا امأف . لاحم كلذو « ةدحاولا ةلاملا

 ةلاملا ُْى نب يح رهرجلا سصيصخت نيدامتعالا عامتجإ ْن مذاب ملف ,زيح نود

 ٠ قرفلا حضوف . ةدحاولا

 ؛ قوف ةبج نم بذاج هبذج ذإ ليقثلا مسجلا : لاق نأب ماه وبأ لدتسا مث
 ةلراحت | نيب قرفي كلذكو 2 لفسلا ةبج ىف هتاداتعا هنم لعيب و « هلةث هلم سحبف

 هيف تبلتجا نإو « ليقثلا نأ كاذل حضتاف . فيفخلا بذج مورو ليقثلا بذج

 . لفس ةبج ىف ةمزاللا هتاداتعا ىلع وبف « ولع ةبج نم تاداّتعا

 . نيئبج ُْى ليخلا بذا ُْق مثاه وبأ هزوص اع قايجلل باوج الو

 . ةمزاللا تاداتعالا ىف ةسوبيلاو ةبوطرلا طارتشا هيف اوفلتخا امبو

 . ةبوطرلا اهتوبث طرش ةمزاللا ةيلفسلا تاداتعالا نأ ىلإ ماه وبأ بهذف

 لكو 2 بطر لفسم لكف . ةسوسلا اهتوش طرد ةمزاللا ةبواعلا تاداهعالاو

 لدتساو . نيداهتعالا يف ةسوبيلاو ةبرطرلا طارتشا ىئابجلا ىأو . سباب لعتسم

40 
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 مل خو واد

 ةبوطر الو واه لفستم « ًاباقحأ سمشلا هيلع تيمح ىذلا ليقثلا رجحلا : لاق نأب
 ءسحلاب اهسيو اهفافجكردم ةسباي هنم ايلعلا ةحرفصلا : لاق نأب كلذ ققحو . هيف
 مف سبيلا كرد دحج غاس ولو . ةرورذلا دحج ىلإ بستاني كلذ مغاسمو

 ةحيفصلاف كلذ حضواذإ م . بطر لك ىفةبوطرلا كاردإ دحج غاس « هأانروص

 نجحلا نإف . ةرهاظلا ءازجألاب ةئمتكملا ةنطابلا ءازجألا ىف لوقلا كلذكف « ايلعلا
 ْ . ايلعلا ةحيفصلا نم هسحن ام هيف نطب ام انسسحأ عدصتو قلفنا ول

 (02ةب وطرإ. رقتفا وامزاللا داتعالانأ : مئاه ىف ىنأ ىلوق داسف ىلع ليلدلا نمو
 م مزاللا هيلإ رقتفا ام ىلإ اهريغ قوأ ةبجلا كلت ىف باتجلا رقتفال « ةسود وأ
 « سبايا فةيلفس تاداتعا بالتجاوبطرلا ىف ةيواع تاداتعا بالتجا خص املو
 : : : مثاه ىأ لوق نالطب ىلع كلذ "لد

 الف ؛ ةصوصخلا ةزبلاو هيف ةايا طرتشت ال ام : لاق نأ ابجلا هب كسمت :
 :مقاه .ىأ دنع فيلأتلا نأ هيلع ليلدلاو . هيف ةسوبيلا وأ ةبوطرلا طارتش
 ب رتشيالف « هل هكحدعتي ا لإ نادم هيض رابط رم

 هنأ الإ ٠ أهم تدشن ةلأسملا ىف ةمصع ماه ىآل سيلو . اههريغ هلحمب همايق ىف

 فحي ورسكني نأ امإف « ًانمز رانلاهيلع دقو | .رانلا ىلع ضرع اذإ رجحلا : لاق
 ىلع ليلد نيرمآلا نم دحاو لكو.. باذيو ليسي نأ امإو « دعصتي ىتح تتفتيو
 «لاسناو رسكت هتيوطر رانلا تفشن امل مث « ًايطر ناك رانلا ةاقالم لبق رجحلا نأ
 ةباثع ناك ام] هبايذنا نإف ٠ ةبوطرلا نم هيف ام لع نيهأ ربلا حضوأ نم وهف

 .ران وأ سم هيل هيلع ؛ تيمح اذإ ؛ .ايلجلا

 ماسجالا نم نأ اهنم : هجوأ نم هأ لوصح ال مث اه وبأ هركذ ىذلا اذهو
 رج ىلع ةدمتعم ةيواه ىه مث « تيقاويلا اهنمو « الصأ باذني الو سلكت ال ام
 رثؤت الو ؛ كلذدعي ليست الف « دمجتت م * الوأ ليست ابر فرجلاكلذكو « لفس

 . ءىث اهئارجأ نم قبب ال ىتح اهئازجأ فاطتخاب الإ اهيف رانلا

 )١( ةبوطرلا : لصألا ف .
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 وهو « ةبطر ريغ ةلئاس ىبف تباذنا اذإ رهاوجلا : ليصحتلا لهأ لاق مث
 كلذكف « بطردمجتم ركذي ال اكو . هيف ةبوطر اللئاسقيئزلاو . ذاتسآلارايتخا
 دضنت ىلع رهاوجلا ىرحت نأ الإ ناليسلا ىنعم الو . سباي لئاس عئام ركني ال
 سوسحما رجحلا ةبوطر نم مشاه وبأ هاعدا ام مظعأب اذه سيلو . عطقت ريغ نم
 ابعايمتا لع ىه لب «تيطرت دقف تباذنا اذإرهاوجلانأ آذإ لوقن انسلف . هتسوبي
 . امهنم دحاو قبو طر ال هنأ قدياذك بهذلادمجتمو « اهفافج وبسبب ةيحصتسم

 اذإو . اهرفانتو ةداعلا رقتسم ىف رانلا ىفانت ةبوطرلا نأ هانلق ام ققحي ىذلاو
 رسكني الو باذني الو ةلواطتم ةعابم هيلع ىمحت دقق « رانلا ف فيفخ رجح قلأ
 ةبوطر هيفتناك ولف « نطب امو رجحلا نم ربظ ام ىلإ رانلا رثأ لوصوب عطقلا عم
 ركني مف ٠ ةداع هل درطن نأ كلذ ىف ام ىصقأ مث . اهفاطتخا ىلإ رانلا تعرسنل

 لكالا ىف ثدحي اي ةداعلا ىرجم ىلع ةبوطر ابيف ثدحم ىلاعت هللا نأ معزي نم ىلع

 ؟ ًاير براشلا ىو أعبش

 سلخ ال ام:اذهو | تايلقعلاو تاداعلا ضحمب كسلا انلصأ ةيضق نم سيلو
 كستلال وصلا نمريثك فا ومؤتلاةل زيعمانإف . ىابجلا لصأ ىلع مقتسيالهنكل و « هلمهل

 . ةساحلاب ةيؤرلا ىف ةعشآلا لاصتاطارتشاىف مبعج رم كلذىلإو . تاداعلا ضحمب
 لوقلا طسنس ام ىلع ةايحب ىحلل ةصوصخم ةيذب طارتشا ىف ارعجر هنم بيرق إو

 . كلذ ىف

 ىف هنباو اجلا فالتخا « هائمدق ام ضعب ىف مهفالتخا نع ©2أشتنا امو
 . بسرب الو ءاملا هجو لع بشخلا وفطي هلجال ىذلا ببسلا

 بشلا ءارجأ ىف هللختو ءاوهاقارخنا كلذ ىف ببسلا نأ ىلإ ىابجلا بهذف

 .هيف ءاوملا مرت لقيو هلخلخت لقث بسري امم هوحنو ديدحلاو

 )١( انتبثأ : ًارقت نأ نكع ٠

 ل
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 ىلع لدتساو . لقثلا : بوسرلا فو « ةفنلا : وفطلا ؤببسلا : مشاه وبأ لاقو

 كلذ سيلو « هيف صوغي بهذلاو :قيئزلا ىلع وفطت ةضفلا اندجو : لاق نأب كلذ

 . رخألا ةفخلو امهدحأ لقثل وه امنإو « ءاوحلا ىلإ عجري ىمأ ىف نيرتنلا توافتل

 . تصاغل ءاملا لع تحطب ول ديد>لانم ةحيفصلا نأب : لاق امفىئابج+ا كسمتو

 ملو « ءاملا ىلع فقتف قبط وأ نجاظ ةئيه ىلع تدوصو « اهفارطأ تطغ ولو
 « ءاوحلا ىلع ًايوتحي هفارطأ فاطعنا دنع راص نكلو « ةفخو لةث فاتخم
 . كلذل كسمتساف

 ممدنع بوسرلاو و فطللو . نيبهذملا نم دحاو ىلإ نوريصي الف قحلا لهأ امأو

 بيمر امنإو « هتبج هايإنوك سصصختل نط امت] قاطلاف الإو « ةرمتسم تاداع

 ةلدتعملاتالاقم ىظعمو . ءاملا ءا زجأق تاني ايمو « هيفتاكر حمملاعت هلا قلخت بمر يام
 « عئابطلاب لوقلا اوصح مث الف . ضقانت عم عبطلاب ثبشتت كلذ لاثمأ ىف
 دسفي ام نييعئابطلا ىلع درلا حاضيإ ىفو . هوبناج مالو « سايقلا ًادرط هوءاخو

 . ءاوخلا تاداتعا : هنباو قابجلا ةبوجأ هيف فاتخا امو

 لفسلم الو دعصتع وه .سل : مث اه وبأ لاو. دعصتم هنأ ىلإ ئابجلا راصف

 ىف ةبلتحم تادامتعإ هيف ثدحت نأ الإ نوكسلاو دوكرلا |(1)ةيجس ىلع وه امنإو

 . قملا لهأ دنع ضقانتم ًاعيم. (طوقو . اه”رمىف حايرلا تادامتعاك تابجلا شعب

 لقني هنإف « رفحت ىتلا رئافحلا لغش امل ًادعصتم.ءاوهلا ناك ول : ىئابجلل لاقيف

 ءاطبإب اهريقثت ىلع ناك ولو ... ... ... ... ... طيح ال هنأ انباع املف . اهنع
 ول : مشاه ىنآل لاسقيو . دعصتمي سيل ءاوملا نأ كلذ لد « ةريفحلا ف تسكعنا

 )١( رطسألا :هذهو 5 لصألاف ةويءطم اه ا 4 ةلعاك اهعءارق ند نكمتت م ةسفصلا هذه 1

 هتءارق ىلإ لصوتلا انمطةسا ام ىلك ,
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 سلو « ًادعصتم ءاملا قوف ءاوحلا ىلعتس ال [كرت ] مث ءاوهلا نم ءىلتم قز سطغ

 . ةرسي الو ةلمي آل بهذي

 دحتملا ىئاوحلا ءانإلا : لوقيف « ًاصاخم هنم دي ال ام هابأ مزار نأ مثاه ىنآألو
 ًاتبثم الو ايلعتسم ءاوحلا ناك واف . بوسرلا نم ءانإلا مصعي ىذلا وه ديدحلا نم
 تاضقانم هذهو « ءانإلا بدمرتو دعصتب لئاقلا كسل ناكل « ديدخلا !ءزجال هل

 . ابنع هللا ىنغأ

 ةوذجلا نع رانلا ةنسلأ تءطقنا له : هل ليقو رانلا دعصت نع مئاهىأ لدسو

 اهزازجأ تددسلو ةوذجلا اهتكسمأ امل ةدعاص ةدمتعم تناك ولو « ًادعص ةبهاذ
 لعهنع دحي ملو هيلع هجو انع دحي لف « تادامتعالا ىف اهتارج ىلإ ةدعصم ًاررش

 . ©0ًاباوج هلصأ ىضتقم

 لصف
 | داتتعالا ديلوت ىف هنباو قابجلا فالتخا ىف ]

 ءائيش دامتعالا دلوي ال , لاقىئابجلا نأ «هنباوىئابجلا ةيوجأ هيف تفلتخا اممو
 فيلأتلا دلوت ةرواجملاو « معلا دلوي رظنلاف . ةرواجناو رظنلاو ةكرحلا دلوملا امنإو
 .ًائيش هدنع داوي الفن وكسلاو « ةكرملا ابنم دلوتلا فىصقتسن ءايشأ داوت ةكرحلاو
 . ىرخأ نوكسلاو « ةرم ةكرحلا داوت ىتلا ىه ةكرملاو

 ىراذإف . بهاذملا فالتخا ابنم حضتيف ةروص ىف مالكلا ضرفن نأ انليسو
 ! هتادامتعال ئابجلا دنع ىارلا تاكرح رجحلا تاكرحل دلوملاف « ًارجح ىئارلا

 ةكرملا فالخب نوكسلاداوتىتلاه ةكرحلانأ لإ قابجلاباحصأ ضعب بهذو
 نأ هلصأ نم نإف . ىئابجلا | بهذم ىلع ةلفغو طلغ اذهو ٠ ةكرحلا دلوت ىلا
 هدنع سمآلا فلتخي امو « نوكسلا آدلوم ابلثم دجوي دق ؛ ةكرحلادلوت تلا ةكرحلا

 ءىثلا نأ : لاثملاب كلذ حاضيإو . نوللا وأ ةكرحلا هيف دلوتت ام لاوحأ فالتخاب'

 ٠ تاوح : لصألا ىف قلل
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 امب رف ؛ ةدحاو ةرج هتبج نع هرجو ثءشنملا هب ثبشت اذإف «ةبج ىف ًارام ناك اذإ
 ىف ةدحاو ةبذج بذاجلا هبذجيف آرام نكي ملواو . ًانوكس هيف ةبذجلا هذه داوت
 ةيذجلا ىف ىرخأ انوكسو ةرات ةكرح : ناتكرح ىلاوتتف « اهانروص ىتلا هبجلا
 نألدف « ىرخأىف ةكرحولاع ىف انوكس ©22تدلووتابذجلاتائامت دقو « ةدحاولا
 . ىابجلا لصأ ىلع فلتخي ال نوكسلاو ةكرحلل دلوملا

 اعإو . تادامتعا نمالإ ناداوتيال نوكسلاو ةكرملا نأ ىلإ مثاه وبأ بهذو

 . هتكرحل ال هيلع لماحتملا دامتعال رجحلا عفدي

 دلوي دارتعالا : نأ ىلإ  ةرصبلا ةلزتعم نم *”شايع نب قحسا وبأ بهذو
 نأ لجرلا اذه نع رؤي ملو « ةكرملا اضيأ دلوت ةكرحلاو « نوكسلاو ةكرحلا
 كرحتي نأب الا رجحلا عفدنيال : لاق نأب ىئابجلا لدتساو . نوكسلا دلوت ةكرألا
 ةداعلا دارطإ عم ةداومهتكرح نوكتال نأ زاجوف . رجحلا عفد ةبج ىف ىارلا هب
 . هايإ ملعلا بقعت عم ادلوم رظنلا عقيإل نأ زاج « كلذ ىف

 « هيلع داتعإلل رجلا كرحتي امتإ : لوقيف كلذ ىلع ضرتعي نأ مثاه ىآلو
 ىف هريغ نم:ىلوأ ةكرحلا لعدلوتلا ةلاحإب ؛ ىئابجلا ناك نئاف . هيف درطم كلذو
 بت رثك 2( ةضخ ةكرح روصول ؛ ةلالدلا هل مقتسل امبإو ,دامعالا لع دلوتلا ةلاحإ

 . داّتع] ريغ نم ةداتعم ةكرح اهلع

 كلذو « هبعز ىلع داقتعالا ىلع ةكرحلا-اببذ تررحت ةروص ىئابجلا ركذ دقو
 ثاكرحب هدب ىلع تباثلا رعشلاو٠ ةرفط كرحتت امنإف « هدي كرحا كرح اذا لاق هنأ
 هسيف ةايح ال امو « ةايح | رغشلاو رفطلا ىف سيل ذإ ديلا تاكرح نم تاداوتم

 )١( تدلوتو : لصألا ىف ٠ | |

 رابجا ديع ىفاقلا ةذتاسأ نم « ىرصإلا شايع نب ميهاربإ : شايع نب قاحسأ وبأ# «

 دادنبلهأ اهرضحيسلاجم هل . دهاز « عرو ٠ نملاةمامإ :هل . ةزممملا رد ةرشاملاةقبطلا نم

 س فيلكتلاب طيحللا رظنا. ناهربلا حاضياو , نيسحلاو 474 :
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 ةرشابم ريغ رافظألاو روعشلا ىف تاكرحلا نكتلف « ةردقلا كد هيلإ ىدعتي ال

 ةكرح دلوت تدث دقف . ٍةداوتم نوكت نأ دب الف ء كلذك تناك اذإو « ةردقلاب
 ةكرحلاو « دارت داتتعالا نإ : شايع نبا لاق كلذلو « داهتعا ريغ نم ةكرح ىف

 ٠ دلوتف درجات دق

 داّتعإ ةنراقم نع ديلا ةكرح واختال : لاق نأب كلذ ىلع مثاه وبأ ضرتعاو

 ةبج ف كرحتتال ءاوملا ءازجأب ةشوحتم دي لك نأب كلذ ىلعلدتساو .٠ اهابإ

 . لقتو ركت تادامعالا نأ ريغ ءاوملا ءازجأ عقدي الإ

 نإف . ًادج طقاس اذهو « ةكر حلك عم داّنعا ريوصتنم دبالهنأ هلأ ةقيقحو

 رادتفالاب وصوم ىلاعت برلاو. لوآلا ىف نوكلادعب قاثلا ناك ىف نوك ةكرلا

 « ةكرحلك دامعالا ةنراقم مزنول مث .داّتعا ريدقت ريغ نمزوك دعب نوك قاخ ىلع

 نوكتال نأ كلذ نم مزاي ىتح « داّعالا نع ةدلوتم ةكرح لك نوكت نأ بجو

 ؛ ةكرحلا داوي داعالا مث . داتعالا اهب رشابملا لب ؛ ةردقلاب ةرشابم ديلا تاكرح

 . مهنم هب لئاق الام اذهو

 داتعالا نأ اهنم , ةلزتعملا لوصأ ىلع ابعقوم اوفن لوصفب مثاه وبأ لدتساو

 «تدرفن اول بصتنت ثيحص تناكول ةحيفصنأ كلذو. ةكرحلا هيف داوتتو كرحتتدق

 داعلا ءاقب عم ةحبفصلا ىلع لماحتملا لماحت ولو « داعب اهئارو نم تدضع نكلو

 نم ةيناثلا ةلالا ىف ةحيفصلا داع لاز مث دمتعملا اهباع دمتعا ولو « تحرز ام

 كرحتي نإو « ةلاحمال ةحيفصلا لوزتف « داعالا عطقناو بقاعتلا ىلع دامعالا

 ش .دلوم ضحم داتعا ترث دف , الاوز ةبج ىف دمتعملا

 الف « رجحلا ىلع ىارلا دمتعا اذا : لاقنأ ماه وبأ هب كسمتيام حضوأ نمو

 تذغتسا« رجحلا ةكرح تقبس اذاو. رجحلا ةكرح دعب الإ رجحلاةبج ىفهديكرحتت

 اذهو. هيلع هءدقت زاج نإو« بسلا نع هراخئتسازوجيال ببسلاو « بيس نع

 . ابجلا بهذم لاطبإ ىف عطاق



 هس ةوؤاس

 ىلع ًايترثم رجحلا كرحتيو « الوأ داتعالا دجويف « اداوم داّتعالا انردق ذإو

 هنأكلذو « ةلدتسملا ربظأ نيب هيلع حاطصم ىأب مئاه وبأ لدتسا امبرو . دايتعالا
 اودارأ امو « تاهجلاب صتخت تلا ه تاداتعالاو « .املة بج ال ةكرحلا : لاق

 زيحتملا امن]إو « زيحتت ال ضارعالا ذإ « اهزيم تابجلاب تاداتعالا صاصتخاب

 ابنم نس و « ةبج هلصأ صئخأ داتعا لك نأ : ةبجلاب اودارأ نكلو 2 صهوجلا

 3 ةبج ىف ًاياهذ تناك نإو اهنإف 3 دكرحلا كلذك سيلو 0 ساصتخالا ىلع

 . اهلماعب ةبجلا كلت ىف 22نوكسلاف

 دار طيحتل  لئاط ريبك اهيف سيل هنأ عم  ةرابعلا هذه تركذ امنإو
 ..مهمالك ىلع ترثع اذإ 2 أبنم موقلا

 « وجلاىف رقتسي امن ليقثلا رجحلا : لاق نأ مثاه وبأ هب كسمت ام ىوقأ نمو

 ىومل اهتانكس هللا قاخيلولف « رجحلا ءارجأ مظعمقةعب انتم تانكس| قلخم | ابجلا دنع

 لدعأو . دوي داتعالا نأ لد دقف « هداتعاو هلقث هيوهدلوم مث ؛ ةلاحم ال رجملا
 . شايع نبا بهذم  داوتلاب لوقلا عم - بهاذملا

 [قوف ةبج ىف ىر اذإ رجحلا ساكعن] بيس ىف ةلزتعملا فالتخا ]

 مث ٠ قوف ةبج ىف ىارلا هامر اذإ رجحلا نأ : ةلزيعملا هيف فلتخا امو

 . هساكمنا بهس ىف ةلولعملا تفلتخا دقف « نكمنا

 « لوجلا ةيابع هذهو ؛ ادعص* هتاك رح نم دلوت هساكعت | نأ : ىلإ قاجا بهذف

 ىلوأ اهضعب سيل ذإ « ةرم لوأ هتدلول ؛ ايوه تدلو ول « ًاعافترا تاكرحلا:نإف

 . ضعب نم ىوهملا ديلوتب

 )١( نوكسلاو : لسألا ف ٠



 هع 6 وأي حم

 لوخدم اذهو « ىلفسلا مزاللا هداتعال رجحلا سكعني امنإ « مشاه وبأ لاثو

 دلوت لزت مل ةيولعلا تاداتعالا نأ كلذو « ةلزتعلا نم نيقذحتملا قافتاب

 « تاداتءالادلوت ماد البف « ةفلتخلا تاد(تعالا ةبجىف ةكرحلا اهنمدارتتو « اهلاثمأ
 اذهو ؟ ًاذفنم ءاومهلا ىف رجحلا ءازجأ تدجو ام « ابيلع تاكرحلا باترتو

 هلع مشاه ىاآل باوج اال او

 ءاوحلاز آل سكعني امنإ رجحلا نأ : ىلإ ىنخملا » بحاص ”رابجلا دبع بهذو
 "هو هتاداتعا لقت ىتح رجحلا ةعفادم ىف كلذك لازي الو | ةرسيو ةنمي همامأ برطضي

 ٌابجلانأ هيف اوملكت او . كلذ س كعنيف ةمزاللا تادارتعالا اهبلاغتف ©12ةيلتجي

 كلذ ىأو « هدعب ًاساكمنا مث هابتنم ىف اثكم هل دعبتسا اذإ عفترالا رجحلا : لآق

 )2 "راع ةبج ىف ةك رخلا دلوي باتحب داتعا الإ رجحلا ف سيل ذإ « نيقذحتملا ملغ

 . طاطحنالاو ىوملا ةكرح دلوي مزال دا وأ وأ

 لازي ال مث ؛ رجحلا عفترا « تبلغ اذإ ةبلتجا تاداتعالا : لوقي نأ لئاقللو

 « هثبل تاداتعالا لئامت دنع رجحلا قفتيف « ةيلفسلا تاداتعالا ىواستت ىت> واعلا

 رجحلانأب : كلذ ىف سائلا ضءب لدتسي امبرو . رجحلا ىوه « ةمزاللا تيلغ اذإف

 امل« رجح رجحلا كلذ نم خابم نم ©)ى”درت ولو ؛ هساكأن] دنع ءطب هل سي

 يام وهو ؛ رجحلا ءطب رظانلل ليخب امر هنإف . ران هيف اذهو . ءطي هل ىؤر

 , هتاكرح رخاوأ كردي مل « هنع دعب ثيح نم نكلو « ادعص

 ادرت : لصألا ف (0) ةرلجتلا : لصألا قف )١(

 « ىدابأ دسألا ىناذمحلا رامملا دبع نب دحأ نب رابجلا دبع وه . رابلا دبع ىضاقلا ©

 . ةاضقلا ىضاقب هنوبفلي اوناك . هرمصع ىف ةلزنسملا خيش ناك , ىلودأ « ضاق : نيسحلا وبأ

 . «ىتنملا » و « ةسمخلا لوسألا حرش م 8 ةريثك فيناصت هلو ءه.4 18 قوت

 لاح ناسل 5١5 : * بسلا ع 1٠١ ةفرطتسملا ةلاسرلا « 49 : ؛ مالعألا رظنا )

 1١١: *١١(. دادنب خيرات ء 5849 : ؟ ناريملا
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 مسا مو رااادع 3

 ةلاسم

 [ طئاسولا ىلع مالكلا ىف]

 .اميكاكطصا مزلي ملء نيرهوجنيب تعفترا اذإ طئاس ولا نأ لع نوققحملا قفتا
 ؛ مارجألا كاكطصا بجوي طئاسولا عافتدا نأ ىلإ ةيماركلا ضعب بهذو
 كلارا « ضرالاو ءامسلا نيب ءاوملا هللا مدعأ ول : اولاق نأ ىلإ كلذ مرجو
 ء اكطصي تح ءايسلا ىلإ ةّمأ ضرألا تعفترالو ء ضرألا ىلإ ةْمأ تاومسلا
  هولاقام ىلع ناكول سماألا نإف . حارصلا رفكنلاب نيبلتو نيدلا نغ جور اذهو
 . نآرقلا سنو عامجإلا فالخ اذهو « ءامدلل آدانع ءاوملا نآك

 ناك ولف ٠ ماسجألا لخادت عنم مبلصأ ىضتقم نأ : هولاق ام لطبي ىذلاو
 ىوهاملو « ءىث اهيف باقت الد ؛ رئاط اهيف قرخنا ال « رهاوجلاب اتلتمت ءاوحلا
 . ءامسلا كسب م ءاوحلا دكسمألو , هضيضح ىلإ ليج ةلف" نم رجح

 , ملاعلا راطقأ ىف ءاؤملا عستي الإ ءاوحلا ىف بلقنم بلقنيال : اولاق نإف

 ءنجلا حوحتت الف « ضرآلا طسو ىف وهو هدي ك؟رحملا كارح اذإ : انلق ْ ش

 حعضوم نم ءارجآلا عييمج كرحتت نأ دعب كل ءاوملا نم ملاعلا فرط ىلع ىذلا
 . لمح اهيضتربال ةقامح هذهو ١ ةبجلا كلت ىف ملاعلا | ىصقأ ىلإ ديلا ةكرح

 ةلأسم
 آ ءالماو ءالجلا ف أ

 نأ ىهو : ةلأسم « ءالملاو ءالخلاب ةزجوتم ىهو «ةلأسملا هذهنم باسنيو
 نأ هنم © انيقلاخم دنع روصتي مل « هللا مواعم ىف ملاعلا فرط ىلع فقو ول فقاولا

 انقيلاخم : لصالا ىف )١(



 دن جوة اس

 ةلابجلا ىف غلبم اذهو . ةيحانلا كلت نم هب هدي قصتلت لب ؛ ةبجلا كلت ىف هدي دمي
 لك صتخي اممإ : لوقت نأ قيقحتلا ليس مث « هلاطبإ ىف بانطإلا ىلإ ةجاح ال
 لك صاصتخاو نيرهوج دعابت نم عناملا اف 2 هن هصصخن نوكسل هزي رهوج
 ؟ هب هصصخن نوك وأ زيحب امهنم

 ءاوملا صتماو «ذفتملاةقيض ةروراةلإ] ام عنم : اولاق نأب 'ءالؤف كمبو
 : ءاملا ىلع اهئلقو « ابنم ءاوملا ساصتما دعب ةروراقلا سأر كسمأو « اهنم
 كاكطصال كلذو « ةروراقلا ىف ءاملا ءازجأ ىلعتسنف « اهبسأر نع عبصإلا عفر
 : هجوأ نم هل لوصح ال هوركذ ىذلا اذهو . طئاسولا عافترإ دنع مارجآلا

 تكطصاو تماضت الهو ؟ ةروراقلا ترسكنا اله : مهل لوقت انأ ابنم
 ؟ ءاوملا نم ءزج نع تاخ م ابمارجأ

 , هيف ىف اسأر جررثدم“ ةروراقلا نم ءاوملا 20عذمي ىذلا سيلأ . لوقت وأ

 محلوق ضفانتف ! ؟ ءاوملا نم ءىلتمت هوفو .ءاوملا صاصتما هل قأي فيكف

 . مطوق نم

 « امهريغو ”ىرلاو عيشلاف ةداعلا دارطا بسح ءترج ةداعمب اوكسمت ىذلام“

 ىف ةعنقم لمج هذبف . لوقعلا امل دبشت ملام دئاوعلل عئابطلا ةأنن دنع 3 الو

 راصتخالاو ىنام1ارفوت عم امماوبأ ىف غيلب لوق ىلع ةيوتحم ناوكآلاو تاداتعالا
 ىلع اهراحب هللا ضيف دقو . قئاقدلا ناكرأ ىظعأ نم 9ىهو ٠ تارابعلا ىف
 برلا سدقت ىلع ةلدآلا حاضيإ ىف اهدعب ضوفت نآلا نو . هوجولا نسحأ

 . نالكتلا هلعو ناعتساملا هللاو «ناوكألا لوبقو ؛ زايحالاو « تاهجلا نع هناحيس



 "هال

 باب
 برلا سدقت ىلع ليلدلا حاضيإ ىف لوقلا

 تايذاحلاو تابجلا نع ىلاعتو هناحبسم

 ام اهزايغأو ةلأسملا هذه ىف هئادتبا قيرطو « مالكلا حاتتفا.هجونأ اوماءا |
 هناحبسس مدقلا نع ماسجألا تايمسست ءافتنا انمدؤ دق : لوقن نأ « اهيفمالكلا مور"
 هناحبس هلل نيتبشملا « ىعملاف نيفلاخلا ةمسجلا لع درلا هجو انحضوأو « ىلاعتو

 ء منجلا مسإ اوتبثأ نينلاىلع انددر مث « ماسجألا فلأت  مهلوق نع ىلاعتو

 . هتقيقح ىرابلا تافص ىف اوركنأو

 ؟ رهوج هنأ معزي نم لع نوركلت مب : لئاق لاق ولؤ

 2 ًارهوجهيمسس و رهاوجلا صئاضخ مدقأ تشينأامإ : واذال كلذ قناطم : انلق.

 2 ًارهوج كلذ مم ةيمدس و ابصئاصتو صاوأملا ماك>أ للاعت هنع قد نأ امإو

 ,صصخت ماسفاألا هذهو . رهوجلا مسإ هنع نيو رهاوجلا صئاصخ هل تشرنأ امإو

 ٠ بمهاذملا ةلج

 فلاخو « رهاوجلا ماكحأ صئاصخب مدقلا فاستا ةلاحتسا ىف قفاو نم .امأف

 .مالكلا قي رطو . تارايعلاو تايمسنلا لإ هعم حزانتلا لإ لوؤتف ًُ مسإلا تابثإ.

 « فيلأتلاب هفصو اوعئمو اسج مدقلا اوم نيذلا عم مالكلا قيرطك ءالؤه عم

 . عنقم هيف ام كلذ ىف انمدق دقو « هدوجو (سج هتيمستب اونع ©00مهنأ اومعزو

 كلقحتسم و ( موق نع هللأ ىلاعت ارهوج ميدقلا ةيمسلا ف كلسم ىراصناو

 . مالسإلاىلإ نيمتنملا ىلع مالكلا نم غارفلا دعب ًاباب مهيلع

 ىلع بعشتي لوقلاف « ابماكحأو رهاوجلا سصئاصخ ىلاعت هلل : لاق نم امأف

 )١( هنأ : لصألا ف ٠



 ب منوؤإ

 لوبق اهنهو ؛ تابجلا ضءبب صاصتخالاو « زيحتلا: اهنم لئاسمىلإ ىضفيو ءالؤم
 ىلع فطمتن مث ؛تابجلا ىنن ىف اندصقم حضوت نآلا نحنو . ضارعألاو ثداوحلا
 . هوجولا رئاسم نم ميدقلا نع رهاوجلا صئاصخ ءافتنا نيييت

 2« زيح لغش نع سدقتي' ىلاعتو هن احبس برلانأ : قملالهأ بهذمنأ اونلعاو

 . رج صاصتخالا نع ©2هزاتيو

 تقرتفام ٠ قوف ةبحب ستخم # مهلوق نع ىلاعت هنأ ىلإ ةببشملا تيهذو
 سامىلامت برلا نأ ىلإ ةبيشملاةالغ راصف . ةبجلا تابثإ لعمهنم قافتالادعب مؤادآ
 ؛ لاقتنالاو | لوحتلا هيلع اوزوجو. همام وهو « شرعلا نم ايلعلا ةحفصلا
 مف مويهذم حم اضف نم المج انيكح دقو . تائكسلاو تاكرملاو« تابجلا لدبتو

 اوعئمو ؛ مهتم نو رخأتملا مهنم أربت مث , كلذ ىلإ هيماركسلا لأ !وأ راصو
 قفز مديه ب فبهذف ٠ موف ليصفت ىف اوقرفاو . ماسجألا نم ائيش برلا ةسمامم

 « ابنم كردأ (كردأو ىؤر اذإو « قوف رحب سدتخم ىلاعت برلا نأىلإ هعابتأو

 تعامثال رهاوجلاب الوذشم رادق ولام ءالتلانم ماعلا نم ءرجلعأ نيبو هئاذ نيو

 لصوتلاوة_اعلا قيضل ءانيع نكلو« ادوجوم هانركذ ىذا ءالخلا سلو. هتاذب

 . مافالال]
 ولو « قوف ةمجىف م«دقلا نأ ىلإ ةينوتلاب نوفرعب ةيماركلا نم ةفئاط راصو

 امل « ايذدلا فاعضأ ىلع ديزيام رهاوجلا مارت نم ملاعلا نم ايلعلا ةقبطلا قوف ردق
 . هناحبس ميردقلا تاذ تغلب

 هزاتم : لصالا ىف )١(
 ى شاع دقو . ةيباركلا نم ةيمصيحلا ةقرف بءاسص . ميصه : لسألا (؟)

 'ةنسلالهأ ىلإةيءاركسلا قرق برفأ نءقرفلاباحصا هربتعيو : ىرجحلا مبارلا نرقلا رخ !وأ

 .٠ ةبراقللاب هتلر كتي

 ٠ ( خ ؟ج تافولاب ىناولا « نيماسملا قرف تاداقتعأع ١٠١5 ١1ج لاملا رظنا )

 "هم



 بل 619 دس

 عم قحلا لهأ بازحأ نع ةفئاط دارفإ ةلأسملا هذه ىف هب ماصفنالا نيعتيامو
 ةليذر نع همعزب ىلعتيو « ديحوتلا لع ىلإ ىرعي نهضعب نأ كلذو « مهيلإ مانا
 هلمحو ءاوتسالا ليوأت نم ىأيو « هشرع لع وتسم ميدقلا نأ ىلإ راص « دياقتلا
 . ءاوتسالا ىف ةرووشملا لماحملا ضعب ىلع

 نم ةبجي ميردقلا صاصتخا نودقتعت له : لوقن نأ ءالؤه عم مد ليبسو
 ؟ كلذ نوبأت مأ؛ تابجلا

 هب 1 م نإو«ة ةبيسشملا نم ة لأ قيشع انقلأو ائعطاو ة ١ تاشاباوح رص نإف
 اهيفنو ةبجلا تابثاذإ“ كنثلا غوسبال ثرح نيككشتم اونا« اهوفني ىو اهوتش ١

 ركنا

 ككشتملاو . ىننلاو تايثإلا نيب ةبترال ذإ « ةيبيدد ةمسق امهيلع ىوتحت نارمأ
 بكج دقيعم لك نإف 4 ةبجلا تايثا لبع ممدملا ةباثع امتايثاو ةبجلا ف َْف اندئع

 . هب لبجلا ةباثع هيف ككشتلاف ءهب لعلا

 .ليوأتلا وكر مظعأب اولاقو «بهذملا فان وقفاو دقف تابجلاىننب ءالؤه حر نإ و
 ؛لازأ دقف ةبجلا فن ىذلاو . رهاوظلا ةلازإ ؛ ليوأتلا اوركنم هرذاحي ىذلا نإف
 . المت مرهاظ نع هتيرعت دعب ءاوتسالا ظفلا نيعب مل هنكللو « ءاوّسالا رهاظ

 . ماراا لوم وهف «كلذ ىلإ رمآلا لآ | اذإو . المع هل اونّيع نولوأتملاو

 ساصتخالا نع امسدقتو تاذلانع تابجلا ءافتن !للع مايلد اف: لئاق لاق نإف

 ؟. ابضعس

 نوشاحتيال نيذلا نم ةالغلا مهنف . نوفلتخم بارحأ هانا ىف انوفلاخع : انلق
 ارمزأ اذإو ءهب اوحابو هومزتلا تاذلا ردت اومزلأ اذإف « اومرلأ ام لك نم
 ضعي ىف ىورملا لوزألا اولح هيلعو ءهب لوقلا اوبجوأو هوبأي ل تابجلا لدبت
 رهاوج ةطاحاب نوحصفي و« هل اهتس امو رهاوجلأ هتس ام نوركنيالو ء ثيداحألا
 1 . دارأل كش ىأب نب رظانلا لكشتي هنأو « مدآ ةروص لع هنأ نودقتعيو هب ماعلا

 . هل قإوسأللاو قيرطلا يف هاقلتيب نم ٍضعب نوكي نأ نمأيال ,نأ مهضعب مرا زاأو



 ممراطخأ لءاضتتو ؛ مدادقأ لقت ءالؤهر . اريك اراعمهلوق نعدللا ىلاعت « همرلاف

 . مولع لوقلا طسب اودرفي نأ نع

 نإفءضرالاو تاومسلاثدح ]ءليلدلانع اسي نأممحاضتفاحضوي ىذلاو

 ةمهاسم اوماد نإو . اقحس اقحسف « ديلقتلا ةعد ىلإ نوكرلا ىف مهتيجسب اوثبشت

 مل « عناصلا ىلع عئصلاب لالدتسالاو « اهرادتعاو هللا تابآ ريدت ىفتلبقلا لهأ

 ؛ةيلوآلا تارامأو ؛ءثدحلا تايثإ ىف هنوركذيام لكنإف . اقيرط كلذ ىلإ اودحي

 نوريتعملا هب كاسمتيام ىراصق نإ ءاملإ هودقتعا ىذلا دوجوملا ىف مويلع سكعتأ

 ررقم كلذ لكو ءابنم ىرعتلا ةلاحتسا عم 2 ثداوحلا هلوبقو هلدبت ملاعلا ثدح ىف

 : ءالؤه بهذف . ملاعلا ىف هلثم مبيلع سكمنا « انكر اوركنأ نإو . هوفصو اميف

 ىقن ىف انمدق دقو ؛ موق نع ىلاعت ىرابلا ثدحو « ملاعلا مدقب لوقلا نيب مثددرب

 . مملع درلا حضوي ام ميسجتلا

 ؛ رادفألاب ىلاعت برلا فصو نم عدلا ىلإ ةبجلا ىتبثم مظعم راصو

 ( زيحتتم هنإ : كلذ عم اولاقو ٠ راطقالاو « دودْلاو « تايابنلاو

 . هشرعل لباقم

 لغشيام ؛ لو . اهنم مهل صاخم ال ةيبيدب ةمسق ءالؤه ىلع انخش هلو دقو

 : ماستأ نم ولخي الف  ًاماسجأو ًامارجأ ىذاحتلاب الإ  زاحألا وأ دبحلا

 لكأو ء«ابنم نبكأ نوكت نأ امإو « ةحاسمو ًاردق | ماسجألا لثم نوكت نأ امإ

 نالطب معن ةيبيدب ةسمسق هذهو . ابنم رغصأ نوكت نأ امإو « تابجلا ىف ًاباهذ

 حيرصتلا هنم مزلل « هل الثم شرعأل ىذاحما انردق واف « لقعلا ةرورضب ابيلع ديرملا

 نارمأ هنم مزايف « هنم ريكأ شرعلل ىذاحلا : اولاق نإو . ةيابنلاو ردقلا تابثإب

 محل تبي نأ بحي شرعلالباق ىنلانأ : امهدحأ : نيد! نع جور لا ىلإ نارحي

 اباهذ شرعلا ىلع دازو ؛ هضعبب لياقم شرعلا لباق اذإ هنأ رخآلا هجولاو . ردقتلا

 هانمدق اءيفو « شرعا فيلأتلاو ضيعبتلا ك- هل تبث دقف « راطفالاو تابجلا ىف

 , كلذ نالطب حضوإ ام ةمسجلا ىلع درلا ىف

 اذ و



 همن 895 ع

 ىذلا ردقلاب هردقت مز 3 هنم رخصأ شرعلا لياقملا دوجوملا اوردق نإو

 الإ ضاخلا اذه ىف ضوخي الو « هنم ربكأ شرعلا نوك مزلو ؛ شرعلا لباقي
 . نيدلاب بعالتم

 هنأ عم هل الباقم « شرعلل ايذاحم ميدقلا تدثي نم ىلع نوركنت مب : اولاق نإ
 ؟ ةثالثلا ماسفالا ىف هومتركذ امم ءىثبإ فصوياال

 وأ زيه الغاش ؟نيحتم هنوكب مردقلا فصي نأ ام ولخي ال كلذب لئاقلا : انلق
 الف « زايحاأل الغش هفصي مل نإف . زايحالا لغشب هفصي ال نأ امإو « ذايحأ دأ

 «هيلإ تابجلا ةفاضإ ىف هكح ىوتسي « ًازيح لغشي ال ام نإف « ةبحي هصصختل ىنعم
 . هفشك نع ىننب كلذ حوضوو ؛ اهلغاش ةبجلاب صتخب امإو

 ليحتسيف «زيح لغاشب مقي ملو « ازيح لغشبملامنأ : هيفلوقلابيرقت هجود
 , ل ريغ ىف ةدارإ اوتبثأ امل ةلرتمملاو . تابجلا ضءعبب هيف ساصتخالا ريدقت
 . مدنع رهاوجلا داضملا ءانفلا ىف لوقلا كلذكو « ةبحي اهصاصتخا | ولاحأ

 « مهلصأ ةقيقح اذهو ٠ زايحآلا لغاش شرعلا لباقملا نأ مصخلا معذ نإد
 :لوقي نأ لئافلل راج « هوعدا ام ءامدإ زاج ولو . اهركذ مدقملا ةثالثلا ماسقألا نع هجورخس ةلاحتسا لعي لقعلا ةرورضبف « ًازيحتم لباقيد ًازيح لغشي ام لكف

 ءىثا لباقملا جرخيو | ضءبي اهضعب ردقتي الف « تلباقت اذإ ماسجالاو رهاوجلا مج
 2 كلذ بوكر ىلإ ىهتنا نمو .هنم رتصأوأ 3 هنم ربكأ وأ ؛ هلثم نوكي نأ نع
 . هتملاكم تطقس

 قال ام لك : لوقت نأ رادقألا تايثإب لوقلا ف مبمزأي ام حضوأ نمو
 اذهو « ةاقاللا ةبج ٌّى ىهتنا دقف « ةعطقنم هايإ هتاقالم ةبخ « هج ىف ًاردقتم
 . هب ءافح الام

 نئاف « ضءب نم ابيف ةاقالملا ريدقتب ىلوأ تابجلا ضع سل : مش لوقن م



 ةاقالملا ريدقت ناك « ريدقتلا قن ىلإ ريصملا عم تحت ةبج نم تايذاحلا داقتعا زاج

 ىلإ رمي كلذ ىراصق مث . قوف ةبج ىف هلثم مزاي « ءاروو ًامادقو « ةرسبو ةامب

 ؛كلذ ىلإ اورجنا اذإ مث . ماسجالاو مارجألاب ًاطاحم هنوكزاوجيبرلا اوتعني نأ

 . اصاخم هنع اودي ال ثيحب ريدقتلا ىلإ اورطضا

 :لوقننأ ةساملا زيوجت نم نيعناملا « ةبجلاب نيائاقلا ىلع درلا ىف هب ثبشتن امو
 تغلبل « ملاعلا نم ايلعلا هقبطلا قوف ابكارت ردق ول ماسجألا نأ ىلإ راص نم امأ

 . زوي ال كلذ نأ اومعز مبنكلو « هوتعن ىذلا دوجوملا

 ؟ ماعلا رهاوج نم ىلعألا رهوجلا قوف رهوج قاخ نم عفاملا ام : مهل لوقنف

 « ملاعلا تابج ضوء ىف رهاوجلا قاخ عنم زاج ولو . اعفدم كلذ ىف نودحي الف

 نإو. ضعب نم ىلوأ عذملاب الو زاوجلاب اهضعب سيل ذإ « تابجلا رئاسؤهعنم زاجل

 عمطمالف « هوتعنئذلا دوجوملا لاصتالاردةتينأ ىلإ « هلثماومزاأع رهوج ارحمس

 . ةساملا عدم ىف تابجلا ىتبثم

 دوجوملا غابت الف « ابك ارت ردق نإو « ماسجألا نأ ىلإ وراص نيذلا امأو

 اذإ : لوقن انأ كلذو . مهب ديرأ امع مهصلخي ال « مبنم داعبإ اذبف « هوفصو ىذلا

 تحت ةبج ىف عطقنم هلف « زايحأوأ زيحل لغاش هومفصو ىذلا دوجوملا نأ متعز

 واسم تابجلا لكو « هعطقنم دنع رهوج دوجو ريوصت نم عناملا اف « ةلاحم ال

 . مهناوخ] مزا ام ءالؤه مزايف « هب ًاصتخم رهوجلا قلخ ريدقت ىف

 ؟ًارهوج -الثم ماعلا ةنمب ىف ىلاعت هللا قلخي نأ نوزوحت له , مل لوقن 3

 ملْنإف . رهوجلا كلذ تغلب ال ماعلا عطقتم نم ابك ارتو رهاوجلادضنت ردق ولو

 « هحاصفإب اويلوطو « هيلع ليلدلا نع اولي « مهبهذم وهو ؛ كلذ اوزوي

 قوف ةبج ىف زيحتم ريوجت ىف مباصأب مهيلع ضقتنا الإ ءىشب نومصتعي الف
 . رهاوجلا هنايتال

 طرغملا برقلا وأ طرفملا دعبلا : !ولاق مهنإف . ةيماركلا لصأب كلذ لطبي مم

 ان -_



 فلك
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 .قرم ىلاعت برلأ نأ مثدقتعم نمو . ةساحلاب كاردإلا نم ناعنام

 ققحتب فيكف «هومتفصو ىذلا دوجوملا ىف دعبلا ىصقأ متروص دق : محل لاقيف
 دعبلاو برقلا سيلو « مهايإ انم ماراإ اذهو ؟ كاردإ ماصأ ىضتقم لع كلذعم
 ءاصقتسا انركذ دنع هللا ءاش نإ كلذ دعب هررقن ام ىلع كاردإلا نم اندنع نيحنام
 رز يحتلاو ةبجلا تابثإ ىلإ ريصملانأ هانحضوأ امب تبث دقو . تاكاردإلا ىف لوقلا
 دقو . زيحتلا توبثو ةسامملا ةلاحإ نيب عملا ىلإ لييس الو ؛ ةساملا زيومجت ىلإ
 . رادقالاب ريحتملا فصو ىلإ ريصملا موزل انررق

 ناكل « آريحتم مدقلا ناك ول : لاق نأب ةاًاسملا سفن ىف ىضاقلا لدتسا مث
 . اميلئامت مزاي فاصوألا صخأ ىف ناكرسشملاو عةقصو صخأ ىف رهوجلا اكراشم

 هوجو انركذو « فالتخالاو لثاقلا ماكحأ ىف لصفلا اذه ىف هجبنم انمدق دقو
 . قيس ام ريركتل ىنعم الو« ابنع هلاصفنا قرطو « هيلع ضارتعإلا

 - نين اولا لوق نع ىلاعت  ميدقلا ناك ول : لوقن نأ هب لدتسن ام حضوأ نمو
 ةبحب صتخا هنإ : لاقي نأ ام] كلذ ىف لوقلا واخي الف « زيخل الغاش « ةبحي ًاصتخم
 . هتاذل اهب صتخا وأ « اهب هصصخ نوكل

 , ناوكاألا تايثإ ىف ًاحداق كلذب ناك « هتاذل اهب صتخا هنأ مصخلا ,عز نإف
 . زيحتم لك ىفكلذ ناك « اهب هصصخم نوك ريغ نم ةبحي زيحتملا ص اصتخأ زاج ولذإ

 ناك ثيح نم نوك كإ هصاصتخا ىف رهوجلا رقتفا امنإ : مصخلا لاق ولف
 : ىلع ةبجي صتخم ىلاعت ميدسقلا نأ معزي نم ىلع نوركتت مف. ًازئاج هصاصتخا
 ؟ ىرخأ ةبج ىف هريدقت زوجي الو « بوجولا

 اللعم هنوك تبث اذإ محلا نأ : امهذحأ : نيبجو نم لطاب | لاؤسلا اذهو
 ىف نيك لا قارتقا ةلعلا درط نم عذمي الو « ًايئاغ ةلعلا درط بجو ؛ آدهاش ىنعمل
 زاوح ًاماع انم دحاولا نوك نأ تبث ام هنأ هيلع ليلدلاو . بوجولاو ذاوجلا



 اننوفلاخي ال تابجلا ىف !نوفلاخنو . أملاع ميدقلا نوك ىف كلذب ءاضقلا مزل ء.ملعلا

 بوجول تافصلا ءافتنا بحي مل نلف « ىلاعت هلل ةايحلاو « ةردقلاو « ملعلا تابثإ ىف

 ىف ليوطتلا ىنعم الو « ةبجلاب صاصتخالا ىف لوقلا 20كلذكف « ىرابلل ابماكحأ

 نوكل ةبجي صتخم ىلاعتو هناحبم ميدقلا نأ هيهذم مصخلا نإف « مسقلا اذه

 . اهب هصصخ

 وأ يدق نوكي نأ نم هومتبثأ ىذلا نوكلا ولخال : مهل ليق « كلذ اولاق ولو
 لباقلا زيحتملا 20نآل « هب ماقام ثدحي حلا هنم مرل « ًاثداح ناك نإف . ًاثداح

 نإو« ةيماركلاو . ثداح ثداوحلا قبسي ال امو « ابنم كفني ال ةيداجلا ناوكألا

 ةلاحتسا ىف انوفلاخ مل «مهلوق نع ىلاعت هللا تاذب ثداوحلا ضعب مايقفف انوفلاخ

 ش . هب ةثداحلا ناوكألا مايق

 هركذ ام اهنم . هجوأ نم الطاب كلذ ناك « ميدق نوكلا كلذ نأ اومعز نإو

 ةكرحلا نإف ٠ ابيلإ ةكرحلا لثاب ةبج ىف نوكلا : لاق ثيح قحسا وبأ ذاتسألا

  نرأ ناوكالا ماكحأ ىف انحضوأ دقو . ثبللاو رار قتسالا ةباثمم ابيف نوك ابملإ

 ةلثئاهحضو اذإف . ةبقاعتملا تانكسلل ةلئام ىهو « نيققحلا مظعم دنع نوكس ةكرحلا

 نم مزايف الإو« ابلثم ابلثام نكيلف « ةثداح ةبجلا ىلإ ةكرملا مث , ةكرحلا نوكسلا

 . نيلثامتم ثداحو ميدق تابثإكلذ

 فصوب ثداسحلا فلاخي ميدقلا نأ معزي نم ىلع نوركنت مب : لئاقلا لاق ولف

 ؟ تافصلا ةلمج ىف كراش نإو « مدقلا

 نيتاذلا ءاوتسا دنع مدنع لثامتلا تبثي امنإ : لاق نأب هلاؤس لئاسلا حضوأو

 ىف انيلءل ىلاعت ىرابلا لع ةكراشم اوركني مل كلذلو « ةيتاذلا تافصلا عيمج ىف

 نم عناملا ام « انماع هيف فلاخ ىذلا مدقلاب هصاصتخا عم انملع فصو صخأ ىف

 ؟ نوكسلاو ةكرملا ىف كلذ | لثم

 نأي : لسالا ف (؟) كلذكو : لسالا ف )١(

 نفل



 عي الف « سفنلا تافص عيمج ىف لثادتلا انطرش نإو نحت : كلذ نع باوجلا

 دوجولاب ءىثلا قبسو « دوجولا ىف مدقتلا ىلإ عجر. مدقلا ذإ « فالتخا مدقلاب

 ريغ لإ مدقب كلذ ىف "رثأ راذإ ٠ رثؤي الو هدعب ثداحلا ةلثام نع هجر ال

 تيدحلا رهوجلا ةفلاخع كلذ نم مزاي ىت> ةيلوآلا حتتفم مدقب هيف رشثآل « ةيادب
 ىلإ لييس ال ام اذهو « دوجولا ىف مدقتملا م.دقلا رهوجلل هثودح لاح ىف

 . هيل] ريصملا

 ةثداح ةعص توبث ةلاحتسا ىلع نيدحوملا قافتإ كلذ ىف قملا عضوي ىذلاو

 ةعدقلا نيب كردملا قرف امل « اهانكردأ ولو « مدقلاب الإ ةميدقلا ةفصلا نع زيمنت ال
 اهيضتري مل ةلاقملاهذهو . كرديال امم دوجولا قبس نإف « ةثيدحلا نيبو نيتفصلا نم

 . بهاذملا لهأ نم دحأ

 نوكلا فلاخي ميدقلا نوكلا نأ معذب نم ىلع نوركنت مب : : لئاق لاو نإف

 عجرت ةفصلا هذهو .٠ ثداملا دوجولا زاوجو « هل دوجولا بوجو ىف ثدسلا

 ىفنلا ىلإ

 ةبجلا ف نوكلا نأ حضونس انأ : اهدحأ : هجوأ نم لطاب اذه : انلق

 نأ باوجلا ىف رخآلا هجولاو . كلذ دعب ابجاو ردقي نأ ليحتسي ةصوصخلا
 تربث لإ عجارب سيلو « مدعلا زاوج ءافتنا نع ةرابع دوجولا بوجو : لوقن

 ءافتنا كلذي ىنعملا لب « ةيناذ.ةفص ىلع هدوجو بوجو ىف ميدقلا سلف ؛ ةفص
 دنع كلذ ررقنسو « ىنثلا تافص ىلإ عجرب ام لئامتلا عقيالو « هنع مدعلا زاوج
 . ىلاعتو هناحبس ىرابلامدق ىف انمالك

 ميدقلا انردق ول : لاقف « راذعألل ةعطاق ةقيرط قاذحلا ضعءب كلسو
 اسنِم مزا ٠ هيثم ريكأ وأ شرعلا لثم ناك نإف ,« شرعلل ايذاحع ةسبج ىف

 هسيف اسمب « ةمسجملا ىلع درلا انمدسق دقو ؛ ميسجتلاو فيل أ هتلاو ضيعبتلا
 , عانقاو غالب



 0س مؤ

 ادحاو ارهوج الإ ىذاحي الو ©)دحاو ©)نيحتم مدقلا نأ مصخلا معز نإو
 ةسنمي كلذ زيومت مزال « تت ةبج ىف ًارهوج [ه]ريدقت زاج اذإف ؛ شرعلا نم
 كلذ ىف انمدسق دقو . اليس | هنم عذقلا ىلإ نودجب ال ام اذهو « ًاقوفو ةرميو

 ءابيف لخلخت ال تلا ةصارتملا رهاوجلاب ًاطاحم هنوك مزل اذإ مث « مالكلا نم ًاروص
 « تحزحإت اذإ مث . ةلاح ال ابحرحزت زوجي كلذك تبكرت ىقلا ماسجألا هذبف
 ولو « تازيحتملا لخاديال نبحتملا نإف ؛ هب رهاوجلا تطاحأ ام حزحزت نم دبالف
 مالكلا اذه قاسمو . ماظنلا هيلإ راسص ام ماسجالا لخادت زيوجم مزال اهلخاد

 هموراو هبوجو لطبيب اذهو « هزيح نع زيحتملا جورخ زيوجت ىلإ انموصخ 5
 زاوج ىف اوفتاسشف اوداع نإف . كلذ نم مصخلل صاخم الو « هدوجو ىف

 . مالكلا ذفانم مهيلع عستاو « مهل اندع « تابجلا لك نم هب رهاوجلا ةطاحإ

 هذبف « نوكلا بوجو ىف مالكلا ضرف اذإ « لصح ال نم دنع هعقوم قدي امو
 . ةبجلا ىف ىف ةعطاق ةلدأ

 « مل مقتس مل نإو « ةلرتعملا هب كسمتلا ىف عمطو « اسنتمئأ هب كسمت امو

 نرد اهب هصاصتخا نوكي نأ بجول « ةبجي ميدقلا صتخا ول : اولاق نأ

 تابجلا : اولاق نأب كلذ اوحضوأو « صصخ# ىلإ ًارقتفم ًازئاج تابجلا رئاس

 ابضعي زيحتلا ريدقت سيلف « اهب صاصتخالا زاوج مك ىف ماكحالا ةيواستم

 « هثدح تبث  صاصتخالا زاوج تو اذإو , اهرئاسب زيحتلا ريدقت نم ىلوأ

 برلا تاذب ةثداملا ناوكآلا مايق زيوجت ىلإ كلذ رحيو . ثداح زئاج لك نإف

 ؛ ةاالدلا هذه دئاقعلا لئاسم نم ًاريثك نورادصي ةمألا ةفاك تيأر دقو . هناحسم

 « ةليحما ةلئسآلا نم ًافرط مبيلع هجوأ نآلا انأو «ابيف لوقلا طسب نم ادب دجأ ملف

 . هللاب انيعتنمم ابنع صقتأو

 ىواست ءامدا ىلع اذه ممالك تب دق : اولاق نأ ادق نوفئازلا هب مار إيف

 ًادحاو : لسالاف (؟) ًازيعم :لسألا ىف )١(
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 نايم

 ل ةاعوا م

 هومثيعدا نإف . كلذ نع نوعوفدم نرعوامم نأ « تارئاجلا ةيضق ىف تابجلا
 بوجو نمعناملا ام .٠ هرابظأ م كبلعف ؛ ا رظن هومتيعدا نإو « مقتسي هرورذ

 ؟ تابجلا ديب تازيحتملا شح ص ءاصتخا

 «لدبلا ىلع لبجلاو ملعلاب فصتي نأ زوجي | "ىلا : اولاق نأ هب اوضرتعا امو
 كلذ نم بجي ملم « هدض ءافتنا ريدقت دنع اميتم دحاو لك مدصت ةايملا ذإ

 بجو « تافصلا رئاسو « ةايملاو , ةردقلاو « لعلاب ميدقلا صتخا أمل : لاقي نأ
 . صص# ىلإ ًارقتفم نوكي نأ

 مدعو تادوجوملا دوجوب قاعتي ىلاعت ميدقلا مع : اولاق نأ هولأس امبو
 . هذوجو رمسأ ام مدعيو ؛ ةمدع رمتسأ ام دجوي نأ زوجي ناكو تامودعملا

 ىغبذيف «ماعلاناعت ل وذو ظ لوزي نأ زاوجعم؛ هيلع ىه ام ىلع اهم مل !ءلا ىلعت اذإف

 . صصخم ىلإ ًارقتفم تامولعملاب ملعلا قاعت نوكي نأ

 نيتفص ىلاعت هلل مبمأ دق : اولاقف رخآ هجو نم الاؤس ان لع اوهجو ايدو“
 « نيد ثءوجتك ديأ زيوجتو اهيلع لدي ال لقعلا نأ متتعزو « ناديا |ريهو ادع

 . تابجلا ُْق هومتيعدأ 6 ًايصيصل نيتفصل ساصتخالا ىغ دق نأ ى ميلف

 عم تارومأملا ضعبب آرمأ هنوكب ىلاعت هللا مالك صاصتخا انوم رإأ امدو
 صصض صصص ىلإ مالكلا «()راقتفا بجيف 5 اهأوس م ىلإ نع ابمدعت زاوج

 « نيضرتعملا ةادسأ هذبف . ضعب نود تارومأمللا ضءبب ىمألا كح لع هقياغت
 . هللا ءاش نإ اهنع لاصفنالا حضون نحنو

 مكح نم سيل تابجلا ضعءبب صاصتخالا نإ : مهلوق نع باوجلا امأف
 : نيكلسم كلذ ىف ©0انتمثأ كلم دقف , تازئاجلا

 كردي ةبجب صتخلا زيحتملا : نأ ىلإ همالك ىراج ضءب ىف ذاتسألا بهذف

 انتمأ : لصألا ىف (؟) راقفا : لص'الا يف )١(



 - نأالإ سه

 عرج قلوقلا كلذكو « ام سصتخأ ىلا نم الدب ىرخأ ف هز وجب لقعلا ةرورضإ

 كواس ىلوآلاو « ابيضتزت ال ةقيرط هذهو . تابجلاب ةصتخلا تازحتملا

 . جاجحلا قرط

 ضعب انردق اذإ : لوقت نأ امرقأ . اهذخآم حضتت لبس حاجحلا ىف : انلق
 فال الف ؛ زايحالا ضعب ىف ًارقتسم « راطقألا ضعب ىف اثكام اثبال رهاوجلا
 لصوتلا ليسو . هزني هصاصتخا زاوج كردت اهنأ « تابجلا ىف انيفل اخ نيب راننيب
 ىف رقتسملا رهوجلا ىف كلذ ىلع مهلد ام نع انموصخ لئاسنف . رظنلا كلذ ىلإ
 نإ ممنإف» مهمعز ىلع مدقلا ىف | هلم مهمزأ الإ اللد كلذ ىلع نودبي الف ؟ هزيح

 رثؤتال ىهو « تابجلا ضب ايف رثؤت ال هتاذنأ هيف كلذ زاوجىلع لادلا : !ولاق
 ايف مهرلع بلقني هنيعب اذهو « ًابوجو اهصاصتخا ريشقتل ىنعم الف « اهضعب ىف

 ناوكألا رهاوجلا ثدح ىلع لادلا نأ : مبلصأ نأ : هانلق ام حضوي ىذلاو
 ىرعت ناوج اودقتعا تيح نم كلذ اولاق امثإو . ضارعألا نم اهادع ام نود

 انيفلاخم دنع ثداوملا لوبق قنو . ناوكألا نع الإ ضارعألا عيمج نع رهارجلا

 نم نكلو ؛ ثداوحلا لبقي « ملوق نع ىلاعت « ميدقلا ذإ « اهلباق ثدح ىلع لدي ال

 . هثدح ىلع لدي مل « مهدنع اهنم هوابخ زاج ثيح

  ةثبال « ةدكار « ةرقتسم ةنكاس ملاعلا رهاوج ىلاعت هللا قأخ ول : ممل لوقف

 ؟ رهاوجلا ثدح ىلع ناوكألاب لالدتسالا نوكي ناك فيكف

 صخب رهوج لك : اولوقي نأ ىلإ الإ مهيلع ةبلطلا هيجوت دنع نوءجري الو

 . ىلاعت ميدقلا ىف هلثم مهمزلي اذهو « هيلع نيحلا لدبت ريدشت زوج زب

 رهاوجلا ةطاحإ موصخلا انمرلأ امل اهانمدق ىتلا ةتكنلا : هانلق ام حضوي امو

 اذهو « ةبكرثلا رهاوجلا حزحزت كلذ دعب انروص مث « هوتبثأ ىذلا زيحتملاب

 نحل مع



 مسا لإ“

 ساصتخالا قوحل ررقتو « لاؤسلا عافدنا هانركذ امب حضوف . هنم ساخم ال ام

 . تازئاجلا ليبقب تابجلا ضعبب

 «قوف ةبجب صتخم ميردلقلا نأ متيعز اذإ : لاق نأ كلذ ىف ىضاقلا هب كمت امو

 زاج ولو. راطقألا ضءبب ماعلا رهاوج ممصصخ دسقف 3 ةرسيلاو ةنملا متعنمو

 « ًاموزل زيحن رهوج لك صاصتخا زاج ؛ ًاموزا رطقب رهاوجلا ةلمج صاصتخا

 ىلإ يحتم ساصتخا باحيرب ملا ىف لوقلا ىدأ دقف . هب ءافخ ال حضاو اذهو

 . طيلختو طيخ اذهو « تازيحتملا ةلمج ساصتخاب محلا

 بجوامل ميدقلا نإ : موق وهو « رخآلا لاؤسلا نع لاصفنالا هجو امأف

 نم هلإلل بجو « حدم تافص تناك ثيح نم لئاسلا اهب دههّنسأ ىتلا تافصلا هل

 ىهل رثأ ال « ةبج نود ةبحجب صاصتخالاو « حداملا ىصفأ هب بجوتس ام تافصلا
 . ىرخأ ةلأسم ىف ةاصقتسم ةقيرطلا هذه ديعنسو . حدم | قاقحتسا ءاضتقا مم

 نأ لع ةلالدلا ادنع تماق دق : لوقن نأ كلذ ىف اندنع ديدسلا بارجلاو

 تافصلا ىف حضونس امرلع ًاديرم « آرداق « ًاملاع « ًايحدنوكب هفاصتا مرا, صصخلا
 تفاك ولف « اهانركذ ىتلاتافصإ اب فصتن ل نك حصي ال صيصختلاو . هللا ءاش نإ

 كاذ ىف لوقلا لسلستي مث « صصخم ىلإ ترقتفال « ةصيع ةزئاج صصخلا تافص .

 هنإف . ىلاعت ميدقلا مدق لع ليلدلا ليبس اذبف . هتوبث لاحف لاح ىلإ ىدأ ام لكو
 ةياهت ال ثداوح ىلإ كلذ ©210ىدعت مث « ثدح ىلإ رقتفال « مدقلاب فصتي ملول

 هلبق ىضقني نأب هثودح قلع ام نإف « ةلمج تداوحلا قن ىلإ ىشفي اذهو « امل
 عطقلا بوجو' هانركذ امب نابتساف . لاح هثودح ىف طرش دقف « ىضقني ال ام
 ضعءبب صاصتخالا سيلو . ًاصصخع ناك ثيح نم ىلاعت هلل تافصلا بوجوب

 صويصخت ىف تابجلا ضءيب صاصتخالل رثأ ال هنإف « لبيقلا اذه نم تابجلا

 . تاصصخلا

 دمت : لصألا ىف(١)



 هلم جالا دس

 ماعاا نإف . هل لوصحالف « قاعتلا ىف ملعلا صاصتخا نم لئاسلا هركذام امأو
 تادوجوملا دوجوب ىلاعت هللعو « ابيلع ىهام ىلع اباك تامواعملاب قاعتب ميدقلا

 « هب وه أم ىلع مولعملاب قلعت لب ؛ دوجولاب قاعتلاب صتخا هنإ , هيف لاقي ال
 هملع قاعي : لئاق لاق ول نأ صصختلا مقتسي امإو ٠ كلذ ريغ ريدقت زوحجالو

 تادبت اذإ مث . هيلع ىف هيلإ لييسال ام اذهو . ضعب نود تامولعملا ضءبب

 فالتخال فلتختالو لدبتيال ملعلاف « مودعم دجوو « دوجوم مدعف « تامواعملا

 . هللا ءاش نإ مواعلا ماكحأ ىف هحضونسم ام ىلع « اطدبتو تامواعملا

 عفدي ءىث برفأف « ىلاعت هلل نيدي تايثإل ضرعتلا نم لئاسلا هركذام امأو

 كلذ ىضترن امرو « ةردقلا لع نيديلا انتمأ نم ريثك لمح دق : لوقن نأ لاوسلا

 ؛ كلذ ىلع لاؤسلا عفدنا دقف . ىلاعت هللا ءاش نإ تافصلا ىف هركذ ىتأيس ام ىلع

 .انخياشمضءبل !ةقيرطب عفدني تارومأملا ضعبب رمآلا قلعت نع لاؤسلا كلذكو

 تافصلل]عجار وبف  لازن ال امف آسمأ هنوكي مالكلا فصتي امتإ : لاق هنأ كلذو

 باوجلا ىصقتست ملامإو .لاؤسلا عقدناف 3 ساصتخالا أبيف كعبل سل الو« لاعفالا

 ترمتسا دقف . هللا ءاش نإ هعضوم ىف ًايصقتسم هنأب انيلعل « بهاذملا رئاس ىلع

 .ةلّئسألا ابنع تعفذناو « ةلالدلا

 « ناوكألا لدبتنمضتي تايذاحما لدبت : اولاق نأ ةمئألا ضءب هب كسمت امو

 قيثم بهذم ىلع ًادج ىوقي اذهو « ناركألا لديت نمضتيب تاساملا لدبت نأ اي

 . ناوكألا ىف انخيش بهذم نم انيكح ام ىلع ةساملاب نولئاق ةيماركلاو . ةساملا

 لوقنف « زيحب رهوجلا صيصخم بجوي ىذلانوكلا ىلع ديزت ةساملا نأ مهلصأ نمو

 كلذكف « هزيحف رقتسملا رهوجلا لع ىناعملا بقاعت تاساملا لدبت ىضتقا اذإ : محل

 . هزيح ىف رقتسملا رهوجلا ىلعشداوحلا ٍبقاعت اهلديت نم مراتايذاحما تادبت اذإ

 . موصخلا بهاذم ىلع غلاب رهاظ اذهو

 « تاساملا لدبتك تايذاحملا لدبت نأ : قحس] ىذأ ذاتسالا لصأ نمو
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 «ثداوحلا لبقت  مهلوقنع ىلاعتو - هناحبس برلا تاذ نإ : اولاق نإو ةيماركلاو ٠

 . ةلدآلا دمع هانركذ ىذلا اذبف . ةثداحلا ناوكآلا لبقي هنإ  نولوقي الف

 ىنعم الو « اهيضترن ال « ةبجلا قف تابثإ ىف ًاقرط سانلا ضعب ركذ دقو
 ريغ وهو « هب قاعتلا ةنسلآلا ىلع مع ام نكلو . اهداسفإو اهركذب بانطإلل

 نع اهب يمي [ وبف ] تاهجلا لوقي "نإ انم لئاقلا نأ « نيلص# لا دنع ىضرم

 ىلع لاذ ال امف وهف « هل ةبج'الو هلزأ ىف ىلاعت ميدقلا ناك دقلو . تادوجوملا

 . . (0انيلع لوخدم اذهو « هلزأ ىف هيلع ناك ام

 هنإ كلوق نم ناكل « ادرف ًارهوج ىلامت هلا قلخ ول : لوقي نأ مصخلاو

 ٠ نيديعب وأ نيبيرق اناكل هريغ دجو ول ريدقت ىلع يحتم

 ةادآلا نم هانمدق ام كسّقلا ىلوآلاو « ىلاعت مدقلا ىف انلصأ اذبف : اولاق
 . ةمطاقلا

 نيفلاخنأ هيد

 رهوجلاو « هسفنب مئاق ىلاعت ميدقلا نأ تبث دق : !ولاق نأ هب اولدتسا اممو
 « نيثبالتم « نيقرتفم وأ نيعمتجانوكينأ امهسفنأب نيمئاقلا كح نمو | هسفنب مئاق مب

 : اولاق نأب مهببش اودضعو « نيرهوجلاب كلذ ىف اودهشتساو . نيدءابتم وأ

 ةعمتجم ال رهاوج تايثإ ةلاحإ لع رصنعلاب نيلئاقلا ©0ةيرهدلا ىلع درلا ىف انلوعم ٠
 . هانلق ام مزاي اذهو « ةقرتفم الو

 . لاثملا اذه ىلإ ليأ تارابعلاعيمج لوص#و « هجؤأب كلذ نع اوربع امدو

 للعتب ثوافتكاو « ىوعدلا شدمب مجوازتجا « الوأ مهيلع ققحي نأ لصحما ليبسو

 ةرددلا : لسألا ف (؟) انع : لصالا ف ١(



 هما جالو بس

 انوكي نأ امبسفنأب نيمئاق لك ليبس نم نأ عز مل : مهل لوقيف . ىنملاب سفنلا
 . لوصح ىلإ ةبلاطملا دنع نوعجرب الف ؟ نيقرتفم وأ نيعمتجم

 . ريرحتلاو عما ىف هجوب اوبلوط 2 رهوجلاب كلذ ىف دبشتسن : اولاق نإو

 نيرهوجلا توبث عنم ىذلا نأ اومعزو «سفنلاب مايقلاب اوثبشتو عمجا اومار نإف
 . ىوعدلا ضحي اذهو « امبسفنأب امبمايق « نيقرتفم الو نيعمتحب ال

 ؟ سفنلاب مارقلا نم هومتركذام هومتينع امل ىضتقملا نأ تعز مل : مهل لوقنف

 . اليس كلذ ءاديإ ىلإ نودمجي الف

 ملف ٠ اهلاوحأو رهاوجلا تافص انريس : اولوقي نأ هب نوكسمتب ام ىصقأو

 :لوقن انأ كلذو . لوحي لبج طير اذهو « هانركذ ام ىوس ابيلع لوعي ةفص دجن
 مل ام ءافتنا ىلع مكلصوت مدع لد ملف « قحلا نع مكنم لوهذ ؛ مكدوجو مدع

 . مهانقتاح ول اذبف ؟ هوكردت

 نأ معزي نم ىلع نوركدت مع : محل انلق . نيعاسم ضوخ مهعمانضخ نإ و

 ؟|.بسفنأب امهمايقال نب رهوجلا نيحت ءآتابشإو ًايفن هومتركذامو هومتينع امل ىضتقملا

 وهو « هب موقي لحن ىلإ جارّتحالا نع ههزني ىنعم ىلع هسفنب مئاق ىلاعت ميدقلاف

 نيب دعبلاو برقلا مزاي امنإو . زيحتلا نع سدقتم « سفنلاب مايقلاب هفاصتا عم

 . هجو لك نم هولاق ام لطبف « نيزيخل نيلغاش

 ىرخأ هةهمش

 موقبال امت]و.هاوسه|ىنعمال وءزيحتلا وهسفنلاب مايقلا : اولاةنأهب اوكسمت امو

 لإو ١ زيحتي ام ىلإ أذإ ةدسقنم تاد وجوألأو ؛ زيحتبال ثيح نم هسفنن ضرعلا

 ىنعم وهو « زيحتم هوجو ثيحب دجوي ىذأ ىعملا وهف ؛ زيحتيال اف . زيحتيال ام

 م ىف ناك « زيدتم ريغ ميدقلا نك واف . هسفنب ماقلا وه زيد امو « هب همايق

 . ىوعدلا ضحم هوركذ ىذلا اذهو . اهسفنأب. موقتال ىتلا ىناعملا

 دف -



 نفي

 هحاضيإب نوبلاطم« هيف نوعزانم موف . ديحتلاو « سفنلاب مايقلا ؛ مهلوق امأف
 . اليبسم ليلد ركذ ىلإ نودي الو 6 ليلدلاب

 ابنمو « لاعيام اهنف : مسقتت تافصلاو « لاعتال ىلا فاصوألا نم وه : انلق
 دقعنسو . ةلدآلا ةيضق لإ ليلعتلاو عانتمالا تابثإ ف عوجرلاو « ابليلعت عدتمام

 . هللا ءاش نإ اباب كلذ ىف

 «فصولا اذه تويثط رش نم سيل و « للا نع ءانغتسالا وه :سفنلاب مايقلاو

 حضودقف . هزيحت مدع هب موقيام ىلإ ىنعملاراقتفال بجوملا سول كلذكو . زيحتلا

 . ليلا فارطأ عيمج ىف ىوعدلا ىلإ انموصخ ريصم

 . زيحتم هدوجو ثيح دجوب نأ ب جول 2 زيحتم ريغ ميدقلاناك ول : اولا نإف

 زيحو ٠ تابجلا نم ةبجب هل صاصتخا ال ميدقلا نآل كلذو ًاضيأ ىوغد هذهو

 « ناكملافورظ نم ةظفللا هذهنإف « ثيحهدوجو لاقي نأ لطابو . زايحألا نم

 ميدقلا نأ ىلإ مالكلا لوصع عجر دقف . هزيحتحصي دوجومىلإ الإ فاضت الو
 مقتسي فيك و « ةبجب صتخخ وهف « ردقب رهوجلك و « ةب<ي صاصتةخالا نع ىلاعتي
 ! ! هل ةبجالام دوجو ثيح دجوي : ةلاحالةبجي ستختام : لاقي نأ

 امئاقع لع ىفال ضرع دوجو انزوجول انأ : كلذ ىف دوصقملا برقي ىذلاو

 ةدارماوتبثأ امل ةلرتعملاو . زبحتم هدوجو ثيحب دجوب : لاقينأ لحتسال ( هسفنب

 .هب ءافخال نييتم اذهو « ةدارإلا ثبحت رهوج لول ممدنع روصتب مل « ل ال

 دوجوملانأ مع فصنأو هسفنأ لإ عجر نم : اولاق نأ اضيأ هب اوكسمت امو

 لكو| . لوقعم ريغ « هتبحي ةفرعملا طبر ليحتسو « ةبج هصصخن ليدتس ىذلا“

 لوبسو . لوآلا نفلا نم اذهو « هتبج باقت ىلإ هلقع قبس « ءىش ةفرعم مار نم

 ؟ ًارظن مأ ةدورض هومتركذ ام نومادتأ : لوقن نأ هيف ةحتافملا



 تا هاا ع

 .ممارعد مييلع تكعنأو « 00 رتظد اح كتطقس « ىرورضلا معلا اوعدا نإف

 . هب اوبلوط « ارظن هوكردأ مهتأ اومعز نإو

 نيفلاخملا نأب لعللهيلع ديزت انكلوي اذهب انيفتكال « قيقحتلا ضع انكلس ولو

 لباقم ميدقلا نأ متعز متسلأ , مهل لوقنف . ماوعلا نم ةلبجلا مالكلا اذهب نول“

 ىذلاو؟ رتصأوأ هنم ربكأ وأ شرعلا لثم نوكي نأ متركنأ مث « هل ذاحمع شرعلل

 نوكي نأ ءىشال لباقملا نيحتملا ةدورض نم نأ معي لقاع لك نإف « دعبأ هرمتركذ

 نلف « ردقب سيل وهو « ردقمل لباقم دعب مل نإ «ةثالثلا ماسفألا نع جراخريغ
 . ىرحأو ىلوأ « الصأ هل ةبجال دوجوم دعبال

 ىذلاو « ماهوآلا نود ةلدآلا : تامواعملا كرد ىلإ لصوتلا ليس : لوقن مش

 ىف اهرحبو اهرب ابحرب ضرآلا روصي نأ دارأ ول انم دحاولا نأ كلذ ققحي

 نم دحألهتاقاخي ملول كلذكو « ارقحتسم اغلبمو ءآرزتسمآر دق الإ لثمتامل « هسفن

 [اإذإ « هوماع ام لعرصبلامبسوفن فاوروصي نأ موقعي وماد مث ء ًارصب ىثبلا

 . اليس كلذل اودجو ال ؛ مهل قاخ

 دقو « أرجتيالو ممقنبال ًآدرف ©© رهوج ريدقت لقاعلا دارأ ول كلذكو

 رهرجل !نإو « ىناثلا هاقال ىذلا وه اههدحأ هاقال ىذلاف « نارهوج هب طاحأ

 ؛ انماهوأ ىف اليلد هانيلع ىذلا اذه روصي نأ دا!رأ ولف . ةاقالملا هدعتال طسوتملا

 طاحأو « هسفن ىف ىحلا ركف وا كلذكو . ةداعلا رقتسم ىف اليس هيلإ اندجو امل

 .الكشتم الكش ةايحلا»] تلثمت « هسفن ىف هتايح روصي نأ دارأ مث « هماسجأب الع

 فيكف « تاقولخخلا نم ريثك نعماهوآلا تل اذإف « هسفن نم لقاع لك هدحي اذهو

 | ءىث هببشي الو « اتيش هبشيال ىذلا برلا اهب كردن نأ | ىلإ ليمسلا

 «ماهوآلا ىف روصتلانع هسدقي « هلإلا فصونمنأ كالذ ىف ليصحتلا ليبسو

 .٠ مولاحم : لسألا ف (١
 ًارهوج : لسأألا ىف )3(
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 كلذ ققحي ىذلاو . ردقم الإ ماهوآلا ىف ردقتي الو « ةروص الإ روصتب الذإ

 هريوصت ىلإ دجت ملء هروص# نأ اندرأ مث ؛ لح ريغ ىف امئاق اضرع انردقول انأ

 . البيس

 «نازيحتم رهوجلاو مدقلانإ : انموصخ بهذم نمنأ كلذف قماحضويامو

 حضتاف « هوركذام دعي ملء كلذ دعبب مل نلف . |مسامتو امبيقالت ريدقت زوحيال

 ةفص نم ذإ ؛ قحلا ةيغب ى لالضلا كاسم مك ادمو « قيقحتلا نام نع مثديح

 ةلاحتسا هتفص نمو « هتفصي هقرع نم هفرعي امنإو « روصتلا نع هسدقت هلإلا

 ؟رودصتلابروصتنال نم ةفرعم بلطي نم( قملا جابنم لع مقتسي فيكف . هروصت

 نع زجعلا , لو هنع هللأ ىضر « ركب وبأ ٠ قيدصلا ربع « ىحملا اذه نعو

 . كاردإ كاردإلا

 انغارف دعب اباب اهركذ ىف دقعن نحن و « رهاوظلا نم بورخب كسمت موقلاو

 . ثداو1ا لبقي « محلوق نع ىلاعت ؛ ميدقلا نأب نيلئاقلا ىلع درلا حاضيإ نم

 لصف
 | ةلزتعملا تاضق انمو « ةبجلا ىف ىف ]

 . ةلرتعملا لوصأ لع مقتسيال « ةرجلا ىنن ىف ةلدآلا نم هانركذ ام نأ اولعا

 مهلاوقأ عيمجو « رركم هوركذام مظعمو « مهتاضقانم ركذ ىف انباحصأ رثكأ دقو

 «فاأتلاوردقتلا فن ىلإ دنتسيامابنم : اهب انكسمت ىلا ةادآلانأ : امهدحأ : نائيش

 ليسم ددعتو « ةلزتعملا لوصأ بارطضا ةمسجلا لع اندر داع انحضوأ دقو

 . مويلع ةلدآلا

 نوكلا كلذ مث « ًانوك ىضةقي ةرجلاب صاصتخالا نأ هيلإ انتاالد دنتست امو

 . ًارهوج : لص'الا ىف قلد



 هه قزف

 متاثددص انأ ؛ امهدحأ : نيبجو نم ةلدتملا لوصأ ىلع مقتسي ال اذهو « ثداح
 . باتكلا ردص ىف اهيف ةلدآلا قرط مهيلع انددسو « ناوكآلا لصأ تابثإ نع

 نوكب « ةبحي صتخي هنأ معزب نم ىلع نوركنت مب : لوقن نأ رخآلا هجولاو

 ؟لريغف ابقلخي ةثداح ةدارإل اديرم هنوكب صتخم ؟ « لحريغىف هقلخ ثداح

 . اصيح | هنع نودي ال ام اذهو

 قلعتتال : اولاقو . ةيؤرلا انتبثأ ثيح نم ةبجلا ىفن نعاندص ةلزتعملا مار دقو

 . ةضحم ىوعد هوركذ ىذلا اذهو « زيحتمب مئاق وأ زيحتمب الإ ةيؤرلا

 مححص 6 اهومتححص الهو 2 زيحتي ال ام ةيؤر نوبأت مل : مهل لاقيف

 ؟ ريحتب اال امب ملعلا

 انا

 .. ؛قارلا نم قرملاب عاعش لاصتاب الإ تيثثال ةيؤرلا نأل كلذ امنإ : اولاق نإف

 ءىزجي ىذلاو . تةاردإلا باوبأ مظعأ نم هنإف « عاعشلا ىف ضوغخلا هجو الو

 « عاعشلا لاصتا طارتشا ىلع ليلدلاب همصخ بلاطي نأ انه اه هب لصحلا

 « درطت ال اعرو « درطت امر تاداع ىلإ الإ ةبلطلا هيجوت دنع نوعجر الف

 ىلإ رحب اهب كسمتلا نإف « قملا لهأ لوصأ 0 تاداعلاب كسمتلل ىنعم الو

 , داحتإلاو رهدلا

 ةلا_سم

 . [هللا تاذب ثداوملا مايق ةيماركلا زيوجت ىف ]

 ملو «ىلاعتو هناحبس ميدقلا تاذب ثداوحلا مايق ةلاحتسا ىلع قحلا لهأ قفتا
 ثداوحلا مايق زيوت ىلإ  سوجلا دعب - لحنلاو لاملا لهأ نم دحأ رصي
 « ميدقلاب ثداوهلا ضعب مايق ريوجت ىلإ اوراص مهنإف . ةيماركلا الإ ميدقلاب
 ١. مييلع درلا ف ضوخلا لبق مهبهذم نآلا لصفن نحنو « محلوق نع ىلاعت



 نكن

 لس قالوا مس

 ماعلا رهاوجو « تاذلاب مئاق « ثداح لوق ةردقلاب ثدحي هنأ مبلصأ ةيضق نف
 ةأمجف ؛ . نك » هللا لوق مدنع ثادحإلاو ؛ ثادحإلاب مدنع ةثدحم ابضارعأو
 :مبلصأ نم مث . ةردقلاب هتاذب ماق اثداح دجو ؛ لوقلاو « هلوقب هللا هثادحأ ماعلا
 ثدحالو « تاثدحماددعب ةثداملا لاوقألا نم هتاذب موقي ىلاعتو هناحبس برأأ نأ
 ثادحإ لوقلا كلذو « نك » هل هلوق هتاذ ف ثدح" الإ ًاضرع الو ًارهوج هللا
 . ثدحملا كلذل

 .0نيليبقلانيذهىلع مهنمريثك دزي ملو  ةثداحةدارإهب موقتنأ : مبلصأ نمو
 : رخآلاو « أعمس هوس : اههدحأ : نيرخآآ ثداولا نم نيبرض مهضعب دازو

 . ليلد ىلإ اههريسفت ىف اوعجري لو , ًارصيتدومس

 «ىلاعتو هناحبسىرابلا : نولوقي هنأ لعن نأ مهلصأ نم هب ةطاحإلا بحي امو
 وهو ء]| هب موقي لوقلا نأاو معرف . ابم فصتي سلف « ثداوحلا هب تماق نإو

 لئاق وه لد ؛ ةدارإلا ىف مهلوق كلذكو « لوقلا كاذب لئاقب سيل
 . ةيلئاقلاب مهدنع

 اميف ًامسا هل تيثن نأ ليحتسيو « ةيلزأ ىلاعت هللا ءامأ ةلمج نأ مهلصأ نمو
 قلخلاء امتنا عمال زأ ىف اقزار « اقلاخ هوس اذه نمو . لبق ًاتباث نكي. مل ؛ لازي. ال
 مهتلاهجاودرطي مل مث « ةيقذارلاب قذادو ؛ ةيقلاخلاب قلاخ هنأ اومعزو . قزرلاو
 , ةعدق ةردقب رداق ؛ ميدق ملعب ملاع ى لاعت هنإ : اولاق لب ؛ « تافصلا رثاس ىف هذه

 , ةمدق ةأيك ىح « ةميدق ةئيشع اش

 « همالكو ىلاعت هللا لوق نيب مولصف هيف عادتبالاب اودرفتو هب اوصتخا امو
 ىلع ةردقلا وه : مثدنع مالكا مث . ميدق همالكو « هانمدق ؟ ٠ مهدنع ثداح هلوقف
 . مدنع همالكب سيلو ى رلاعت هللا لوق نآرقلاو « م كتل
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 هلاحبس برلا تاذب مئاق ثدسح فصو لك ؛ اولاق نأ اوعدبأ امو
 مويهذم دوقع هلق , ةمالع ليحتساو هْواَق بجي موق نع ىلاعتو

 . تاثداو ثداوحلا ف

 لاحتسال « ثداوحلا ليق ول ىلاعت هنأ : هيلإ اوراص ام داسف ىلع ليلدلاو
 ردص ىف هحاضيإ انمدقدف لصألا اذهو . اهقبسي مل « ابنم لخير ولو « اهنم هواخ
 ةحصعم ناولآلا نع رهاوجلا ىرعت زاوجي مىلوق ىف ةلزتعملا ىلع اندر دنع باتكلا
 , انهاه دوعت مث اهاندرط ةتكن لكو « الاهلوبق

 لولا نأ ةماركلا رشاعم انومتيطعأ دق : لوقن نأ هب كسمتن ام برقأ نمو
 بورض ماسيق زاو<ي اولاف ثيح ةلزتعملا كلسم اوكلست ىلو « ىحب الإ مرقي ال

 . هنع ممل صيخ الام مهمزايف « مولصأ نم هانلق ام حضو اذإف . تادامماب مالكلا

 ةردقلاو « هدضو رصبلاو « هدضو عمسلا نع "ىلا ىرعت ةلاحتسا مولصأ نم نإف

 هلع ىرعتلا اوزوي ال نأ مهمزلرف « ءايحآلا تافص نم مدنع لوقلا مث . اهدضو

 «ًادجةدارإلا ىفمملع كلذ ىوقيو . هيلإ انرثأ ايف كلذ اوزرمي ملاك هدض نعو

 عمسلا نع | ىحلا ىرعت زيومت ىلإ هدسضو لوقلا نع ىرعتلا زيو# مرجيف

 ظ ءايحالاتافص نم مدع لوقلا مْ . اهدضوةردقلاو « هلضو رصبلاو « « هدضو

 . هبل] انرشأ مف كلذ اوزو<ي ملاك ؛هدض نعو هنع ىرعتلا اوزومجي ال نأ مهمزاف

 اذهو « ملعلاو رصبلاو عمسلا مدق ىلع ةلدآلا ليبس نالطب ىلإ كلذ ىضفيو

 . هنم مف ساخم ال ام

 تاذب ةثداحلا ناولآلا مايق ةلاحتسا انومتيطعأ دق : لوقن نأ هب كسمتن اممو
 ام اذهو « ةدوربلاو ةرارحلاو حئاورلاو موعطلا ىف مهلوق كلذكو 5 ميدقلا

 . لاوقآلاك ضارعأ ناوكآلا نإف ؛ الصف هيف نودحب ال

 م مئاورلاو موعطلاو ناوكآلا نع رهاوجلا ىرعت زو< هنأ مبلصأ نمو

 . لاوقألا نع ابمرعت زوجي

 ةحص نم مزليال ثيح ميدقلاب ةمئاق نارلآلا ثودح متزوج اله : مهل لايف

 اذ يك



 هاا سس

 الام اذهو « ةدارإلاو لوقلا ىف كلذ مزايال 6 « ابتعىرعتلا (02ةلاحتسا اهلوق

 موزأ دعسأالو؛ هتاذب ماقداتعا ثودح زوم ممزأب هجولا اذه ىلعو . هنم صاخم

 امو « ناك امب صةخمس مهلوق نع ىلاعت س مدقلا نأب محلوق عم مولصأ ىلع كلذ

 00 .نوكي ابو «نثك وه

 لقعلا ىض:ةيام نولآلا ىف سيل : اولاق نأ لصفلاو صاختلا هب اومار اممو

 فرشأ ولعلا ةبحب صصخلا نوكلا نإفء نوكلا كلذك سيلو توبثلاب هصاصتخاب
 هيف مثو 2 هل لوصحال هوركذ ىذلا اذهو . تابجلا رئاس ةصصخلا ناوكألا نم

 6 فرشلاب ناوكاألا ضءب سصاصتخا ىلع ليلدلا ءادباب نوبلاطم 03 نوعزانم

 . ناوكاألا ضعب ىف كلذ لثم ءاعداب مبلباقي ©9نمع نوبلسيال م

 ىنتقي انوك هتاذ ىف ثدحي نأ متروص اله : لوقن نأ مهيلع هعقوم مظعي امو

 اوبأدقو . ةلرتعملا هيل] راصام لع دحاولا لحمل اب نيلثم مارق زاوج مهلصأ نمو
 .هب ثداح نوك مايق

 ء ميدقلا علا عم هب مئاق لع ثودحنم عناملا ام , لوقت نأ كلذ ىتادب امبو
 ؟ ةميدقلا ةئيشملا عم ةثداجلا ةدارإلا هل تمأاق ؟

 . اهنم ءىش | نع ممل صلخم ال عطاوق « اهائركذ ىلا تكتلا هذهو

 . ثداحلا لوقلاب لئاقب سيل ميدقلا نإ متلقدق :لوقننأ هب كسقلا ىوقيامو
 ىف لإ قرطت اذهو « اهتالولعمو لاعلا قئارطو ىناعملا ماكحأ مكيلع مدهي اذهو
 مبتأ كلذو , كلذ درط نع ممدصي مهلصأو . للعلا قيرطب ةميدقلا تافصلا
 .لوقلاهب ماق امل هكحردصين أر يغ نم لوقلاتوبثو«لوق البلوقلاك-توبثاوزوج

 ءاام نع : لصأالا ىف (؟) ةادتسال : لصألا ىف )١(



 - نايا لس

 ءابسكعيف حدق دقف“ ةلءالب ملا تيثأ نم نإف . اهسكعوتلعلا درط ىف حدق اذهو
 . نيرمآلا ةيماركلا مزتلا دقو . اهدرط ىف حدق دف « م الب ةلعلا تيثأ نمو

 نوك ىف ةيلئاقلاب ءافتكالا نك ول : لوقن نأ كلذ ىف محلوق داسف حضوي امو

 اذهو . ةردقلاو معلا نع ةيرداقلابو ةيملاعلاب ءافتكالا بجو 2 العاق مدقلا

 . هيف باوج ال ام

 لوقلا مايق دنع الئاق هنوكب انم دحاولا فاصتا انومتيطعأ دف : ًاضيأ لوقنو
 ليبسو ٠ انلاوقأب فصتي ال نأ زاج « هلوقب مدقلا فصتي ال نأ زاج ولف «هب
 .هب ىنعملا مايقل ىنعملا نم لحما محلا تبث امنإ : لوقت نأ كلذ ىف قيقحتلا

 : كلذ نع باوجلا ناكل ؟ هب ماع هنوكب معلا لع صتخا مل : لئاقلا لاق وف

 مئاقىنعم ريدقت زاج ولف . هب مايقلاب لعلا صتخا ثيح نم ًاملاع هنوكب صقخأ هنأ

 انريخا امإو « املاعرتافصلا ةلمج ىف كلذ درط مول 2 فصتم سغلخملاو ؛ لدم

 انيلعو « ابحوضول ابطسب نع بارضإلاو تكنلا ىلإ ءاميإلا ىف زاميإلا ةقيرط

 . اهريرقتب ملالقتساب

 اذإ « ًادج ىوقت ىهو . قحس] وبأ ذاتسالا اهركذ ةقيرط هب كسمتن امو
 لباقم زيحتم ميدقلا نأةيماركلالوصأ نم : لاق هنأكلذو . ًادرو ًامده«1) ب تدصق

 لياقي هنأ مبلصأ نم سيلو « هتاذب ريبك لك نم نبكأ مدنع وهو « شرعلا
 . شرعلا رهاوج نم ًادحاو ًارهوج

 انومتيطعأ دق : كلذ ىلع ابترم ذاتسالا ممل لاق ؛ مبلصأ نم كلذ حضو اذإف
 ددعتلا| م> توبي نمضتي !ذهو « ًادعاصف نيرهوج دحأو ضرع مايق ةلاحتسا

 نيرهو<# دحاولا ثداحل | مايق لاحتسا اذإف . هسفنق ددعتي نكي مل نإو « ضرعلا

 ءاهب : لصألا ف (1)

 انا



 مل قم

 « شرعلا عيبمج لباقي امب دحاولا ثداحلا موقي فيكف ؛ الثم شرغلا رهاوج نف

 ؟ قوف ةبج ىف هل ةيابن الو
 ةيضق ىلع همورن ام تابثإ ىفهب كسقلا رثوأ تسلو « همارإإ ربظي اذهو

 كلذب ىتعت لب ؛ تابجلا ىف هباهذ برلا نع ةيابنلا ءافتناب ىنعن انسل انإف . انيهذم

 تايابنلاو دودحلاو رادقألاو . ًامجح هنوك ىف هسدقت بوجوؤ « هرر#ت ءافتنا

 ؛ هانمدقام ىوقيال كلذ ةيضقىلعو «زايحأللا ةلغاشلامارجالاو ماجحاللا تبثت امنإ

 ش . ًامادال رهاظ وه لب

 نيلي « نيريشم ؛« نب نمار 6 نيلصأ ىف مل ضرعتن نأ هب مصتعن امو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ أيس ام ىلع اههءاصقتسا

 «ةردقلاب ثدحت ال هضارعأو ملاعلا رهاوج نأ تعز دق : لوقن نأ : امهدحأ

 5 ةردقلا نع دوجولا حتتفم « دوجوم ءانغتسا زاج نئلو . هلل ةرودقم تسياو

 ؛ ةردقلا ىلإ ددجتملا ©02راقتفالا هجو ذإ « هدوجو حتتفم لك ىق كلذ زاج

 : لوقن مث . ًاثدحمو ًاثداح هوس ايف ققحتم اذهو . مدع نع هدوجوو « هثودح

 ريدقت ريغ نم اهضارعأو رهاوجلا تابثإ ىف ةميدقلا ةردقلا رثؤت نأ متزوج اله

 لوقلا نإ لق البف « ابل ىف ثداح تابثإب تصتخا ةردقلانأ , متعززإف ؟ ةطساو
 اف « هب مقي مل ام لوقلا ريثأت زاج ولو ؟ هلع ىف ثداح تابثإب صتخي ثداحلا

 ؟ ةردقلا ىف كلذ نم عناملا

 « طيلختلاو , طبخلا الول ةيلئاقلاب لوقلانع ءافتكالا عقو البف ؛ هل لوقن وأ
 ىنأ ىلع اتدردنع ردقلا ىف [كلذ] حضونسو ؟ ىنامآلاب للعتلا ىلإ دئاقعلا دانسأو
 لحم ريغ ىف وهو « « نك » ىلاعت هلوقب . ثداوحلا ثدحتهلوق ىف ف'”العلا ليذحلا
 . هللاءاشنإ « ردّقلا ٠ باتك ىف- !رّتخالا ىف لوقلا ريثأت ةلاحتساحضونسو . هدنع

 ٠ راقنالا :لصثالا ف (؟)



 لس من

 « ةداعإلل ىنمم الف « هانمدق ام ًابيرق ةثيشثملاو ةدارإلا نم هوركذ امف مهيلع رجن مث

 . , ةدارإلا , بائك هئاصقتسا عضومو

 برلاتاذب ةمئاقلا لاوفاألا مدع ةلاحتساب متلق دق : لوقن نأ هب | لدتسن امو

 محلا : اهنمولوصأ مده ىلإ قرطت اذهو « هب ابمايق دعب ابنع ميدقلا ولخ متلحأو

 هوركذ ىذلا اذهو . ميدقل دوجولا بوجو صيصختو « تاثداحلا دوجو ذاوحي

 . لصألا اذه مرحي ؛ ثداوحلا مدع ةلاحتسا نم

 داضتم تاوصالا فاتخعو « ةفلتخم ىهو تاوصأ كدنع لاوقألا : لوقن مث

 « دحاولا لحناب ضايبلاو داوسلا مايق ةلاحتسا لعن اي انإف ٠ ناولالا فلتخك

 ٠ دحاولا لحلب ضيفخ رخآ توصو ىروبج توص مايق ةلاحتسا لعن كلذكف

 كلذ نم مزلل ؛ ميدقلا تاذب  ةداضتم تاوصأ ىهو  لاوقألا تماق ولف

 ميدقلا ماسقنا ل] ريصملا امإو ؛ تاداضتملا عاتجا زيوجت امإ : نبأ دحأ

 ارلاق ولو . ةمسجما ىلع اندر دنعهلاطب] انمدق امم اذهو . لوقب ءزجلك ساصتخاو

 «0ًاضقن كلذ ناكل « اهل اهدادضأ ةبقاعم دنع ةقباسلا تاوصآلا ءافتكاب

 . مبلصل مبنم

 « ىلاعت برلا تاذب ةمئاقلا ثداوحلا ءاقب موزاب محلا زاج ول : لوقت مث

 .رهاوجلا تيقب ام قبت اهنإ : لاقي ىت> رهاوجلاب ةمئاقلا ثداوحلا ىف كلذ بجول

 تاذب مدنع ةمئاقلا ثداوحلا ءافتنا زيوجت ىلإ هانركذ امم  مانررطضا اذإف

 هانررق ام كلذ ىلع ىبنف اهدادضأ ةضراعم دنع  ىهلوق نع ىلاعت  ميدقلا

 « هدضب الإ قتليال ثداحلا نك اذإ : لوقنو « ةلزتعملا ىلع ًادر « باتكلا ردص ف

 . ًامومع كلذ درط بجيف « اهمايق دعب ثداوحلا نع ىترعتلاةلاحتساكلذ نم مزايف

 نع رهاوجلا ىرعتت : مهوق ىف ةلزتعم ا ىلع اندر دنع ةعطاق ًاقرط كلذف انركذ دقو

 .رهاوجلاب ناولآلا مايق دعب ابنع ىرعتلا عنم عم « ءادتب] ناولآلا

 )١( ضقت : لصألا ف ٠ .

 انذو 2



 ان

 للا قجا"وه حل

 .مهطوق نع ىلاعت -ميدقلا لبق ول : اولاق نأ ةلأسملا ىف ةمثألا هب كسمت امو

 دقو « ةيوق ةلالد هذهو . ابضعبل صاصتخا ال ذإ « ثداح لك لبقل , ًامداح

 كلذ ملعب ركذلاب اهدرفتسو 2 اهيلع مزراب مع انيكصقتو 3 تابجلا ةلأسمف اهانركذ..

 ..هللا ءاش نإ

 ركذنسو « نآرقلاشدحب محلا ىف ةلزتعملا هبشب اوكسمت | ةيماركلا نأ اوملعاو

 نإ ابنع ىصقتنو « نيغئ اولا لوق نع للاعت « هللا مالك مدق تابثإ باب ف ابعيمج

 . لجو رع هلل ءاش

 ةبيسش لك : مهل لوقنو « ربظلا ةمصاقو « .رهدلا ةيهادب نآلا مبصصخم مث.

 ةلزتعملاهركنأ ام نإف . ةلئاقلاف يلع سكعتت « ميدقلالوقلا داعبتسا ف ةلدتعلا

 . . 20, كنياشطت 'عداخ] م ىسول©)هلوق وه ميدقلوق تشي نأ « هودعبتساو

 ؤهو « هلزأ ىف الئاق ناك ىلاعت هنإ : موق جم ةيماركلا ىرمتسي ال' اذهو

 حم مهتاه<يومتو ةلزيعملا تاييغشل مهنعت .ملف 4 كثداح لوق ليك ىسوأ '٠لئاق

 .هب اودرفنا ام

 ؟ نك : ءىشل ىلاعت برلا لوقي له : لوقن نأ هب مهعزفن امو

 . لجأ : اولاق نإف

 ؟ ةيلئاقلاب .مأ لوقلاب؛لوقي : مهل ليق

 ؟ هب لئاقب سيل امب لوقي فيكف:: مهل لبق

 هنع تنغأ دقو « لوفلا ىلإ ةجاح ىأف ٠ « نك , ةيلئاقلابلوقي_ : اولاق نإو

 . ذابنلا لإ هتع صاخم ال ام اذهو ! ؟ ةيلئاقلا
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 لصف

 [ ةيقلاخلاب هلزأ ىف ًاقلاخ ىلاعت هنوك لاطبإ ىف ]

 ىلاعت برلا اوفصو مهنأ « ةيماركلا بهاذم نم مالكلا لاخ ىف انركذ دق

 هل تبثي ال هناحبس برلا نأ ىف مبلصأ ىلع كلذ اونبو . هلزأ ىف ًاقلاخ هنوكب

 ىلإ نيمتنملا ضءب راص دقو . لزآلا ىف هل ًاتباث نكي مل « لازي ال امف ديدج مس
 كلذب ءالؤه ىنعو « ًاقلاخ هنوكب هلزأ ىف ًافوصوم ناك ميدقلا نأ ىلإ انباحصأ

 . ىناعملا نود تارابعلا لإ لوؤي فالتخالاو . عارتخالاو قل! ىلع ًارداق هنوك

 ؛ ةيقلاخلاب هلزأ ىف قلاخ ميدقلا نأ اومعرف « رخخآ ًاكلسم ةيماركلا كلسو .

 : اهدحأ . هجوأنم لطاب هولاقىذلا اذهو . قلملا ىلع رادتقالابكلذ اورسفي لو

 اذإف . اهيلع راج ءابيلإ دنسم « لامفألا ىلع قالطإلا ةيضق ىلع ىنبم قلاخلا نأ

 نأ كلذ نايبو . مسإلا قالطإ لاحتسا « مسإلا ىرحي هيلع ام قالطإ لاحتسا
 اذإف « قاخم ناكو هلزأ ىف قلخ ميدقلا نأب لوقلا قالطإ عنم ىلع تعمجأ ةمآلا
 نأ بجو « عراضملاو | ىضاملا ىلع راج قلاخلاو « قلخب قلخ : مهلوق عنتما

 . ًاضيأ هقالطإ عدتمي

 قلاغ : لئاقلا لوقي نأ بابلآلا بابرأ نيب لوقلا ضقانتم. نمو"

 . طق قاخ ام

 مدقب محلا وهو ؛ هور كذ ىذلا لصالا نم بجو وأ: مهل لوقت مث

 : لاقي ىتح « ليصفتلا ىلع ًاقلاخ هتيمست بجو « ةللا ىلع ًاقلاخهن وك ؛ هللا .ءامسأ

 . ةيماركلا كلذ نم عشتمأ دقو . صيصختلا لع رهاوجا ًاقلاخ هلزأ ْق ناك

 * انلتو « هنم هل صاخم ال امب هانعرق « هبكتراو « فستم مهنم فست ولو

 ًايئاز برلا نك : لاقي نأ بجول «؛ ابفاضمو اهقلطم ؛ ءاممآلا درط بجو ول

 . ةيم ركلا هنع سانلا دعبأ نمو « «ةيملاسلا» بهذم صئاذهو . . هدوجولبق ملاعلل

 . ١ ًايئرع هنوتبثي فيكف « « ًامواعم مدعلا نزوك-!وعنم مهنإف

 نك -_.



 ب ها سس

 دوجو عوفوب هلذأ ىف ًالاع ناك ىلاعت هلا نأ ©0اوتبشي نأ مبمزاي كلذكو
 5 ميبهذم مارخنا هانلق امب حضو دَقف . همازألا لإ لييس ال ام ىلع هققحتو ملاعلا

 . مبمارمو مدصقم ضاقتناو

 . برقأ ممرمأ ناك « قللا ىلع ةردقلاب اهورسفنإف . ةيقلاخلا نعمولئاسن مث
 نورسفي مهارن الو . اليم حاضيإلا ىلإ اود< مل ؛ رخآ هجوي اهورسف نإو
 لمج تابثإ مهمزا ؛ كلذ اولاق ول ذإ . تاذلا ىلع ةدئاز ةدوجوم ةفصب ةيقلاخلا
 . ًاتسحم ؛ ةيقزارلاب اقزار نوكي َّىح لاعفألا سائجأ نع ردص# تلا تافصلا نم

 تايثإمبلصأ نم سيل و . لذملاو رعملاو « تيمملاوىحنا ىفلوقلا اذكهو « ةينسحناب
 دحأ ثرتكي ملو . مطوق ضقانت حضو دقف .الاح ةيقلاخلا اواعجيف ؛ لاوحألا
 . رداغنمل انأ عم « مهيلع مالكلا ىف طسبلا قيرط كلسن مف « ةيماركلاب انتمثأ نم
 . اهيلإ انيموأ الإ داتعالل حاصت ةتكن

 ' نكي مل نإو هب فصوي دق ؛ ءىثلا هنم ىنأتي ىنلا دوجوملا : لئاق لاق نإف
 0 ةباتكلاةلاح_ةنكي مل نإو : ًايتاك ةباتكلا لع رداقلا ىمسي كلذلو « لعف ةلاح ْق
 ظ . نيفرتحنا ةلمج ىف لوقلا كلذكو

 ةياتكلاب ملاعلا سانلا ةيمسسلو . عسوتو زوجت و ببسل هوركذ ىذلا اذهو

 ةيشغلا ءالا دنع ةداعلا رقتسم ىف ملعي نمم ناك اذإ 60 ًملاع |هيلع ىمغملا مهتيمسنك مريب
 « رارغلا « ديدحلا فيسلا ىمسي دق كلذكو . ملعلا ىنانت هتلاح نأب ملعلا عم « هنع
 ناك ثيبح نم نكلو « هنم عطقلا رودص كلذب دارملا سيلو « ًاعطاق « فهرملا

 ' تاعسوتملا ىلع ل وعم الف « زوجت اءطاق ىمسف « ةداعلا رقتسم ىلع عطقلا ىف ةلآ
 . قلاقحلا ةيغب ف

 . كلذكو ؟ ةييتاكلاب بتاك بتاكلا لقو « ىاصأ متدرط اله , مه لوقن مث
 . هانركذ اف كلذ درط نع اوعنتما دقو . اهب نيفرتحلاو فرحلا ىف لوقلا

 ملاع : لصأالا ىف 2( اوتبثي نا مهمزلي : لصأالا يف رركم )١(



 لصف

 [ هب مئاقلا لوقلاب الئاق ميدقلا نوك لاطبإ ىف ]

 ميدقلا نأ ىلع ةلالدلا ةماقإ ةلدتعملا لوصأ ىلع مقتسي ال هنأ هللا كفو اوماعا
 راخي ال ثدارحلا لبقي ام نأ ىلع ةلأسملا ىف ةدمعلا ذإ « ثداوحلا لبقي ال ىلاعت

 نم ريثك نع رهاوجلا ىرعت زوجي : مموق عم ملوصأ ىلع رمتسيإ ال اذهو « ابنم
 عمطم الف . مهيهذم ليصفت قبس ام ىلع اهل اهلوبق ةحص عم ضارعألا سانجأ
 . للعلا موضقن ىف ةيماركلا خيب وت مهنم حصي ال كلذكو . ةلالدلا هذه درط ىف مل

 ريغ ًايئاذ اهوتيثأو « ًادهاش ةلاعملاماكحألا اوتبثأ ثيح لاعلا اوضقن دق ةارتعملاو

 لطي ذإ هب مئاقلا لوقلاب العاق ميدقلانوك باحيإب مكس ال كلذكو , ةللعم

 مأيق نود تاذلا محلا تاشإ سلف 3 بم « ىنعملا مايق عم تاذلا نع مدا قي نم

 رمتسي ان] هنإ كلذ لوقلاليصحتو . ىنمملا مايق عم محلا ىنن نم برقأب اهم ىنعملا

 ٠ ىنعملا هلع قنا نبع هيفليو

 ةلما نم ءزج# مئاقلا للا نإ : مهلوف ةتكنلا هذه نع ةلزتعملا دصي امو

 ىذلاءرجلا فصولا قاقحتساىفىوتسيو « ةلمجا « ملاعلالب « ًالاءهن وك هل بجوي ال

 مقتسي الو» هم محي ماعلا لع صخب الو ؛ هب مهي مل ىذلاو ىتعملا هب مأق

 مهتيدعتو تاذلا | ىلع ةردقلا مرصق ةيماركلا ىلع اوركني, نأ ةلرتسملا نم ًاضيأ

 . لوقلا رمأ

 ثداحلا داتعالاو « ابلح اهب ثداحلا ىدعتب ال ةثداحلا ةردقلا نأ مرلصأ نمو

 ريغ تاثدح توبث داعبتسا مهنم مقتسي الو « هل هرثأ ىدعتي ةردقلا لح ىف

 . ةرودقم ريغ « بابسألاب ةثداح ةدارتملا لاعفألا نأ لإ مثريصم عم ةرودقم

 . جاجحلا ىف جابنم لك نع مهيهذم ضقانت ممدصو ؛ كلاسملا مهيلع تدسسنا دقو

 ام نع : لصأالا ىف )١(

 نذل



 د جوو شم

 لصف

 هناحبنم برلا تاذب ثداوحلا مايق ةلاحتسا ىلع ليلدلا متقأ دق : لئاق لاق نإف
 حيد وأ « معط وأ « ميدق نوكب لزآلا ىف هفاصتا عانتما ىلع ليلدلا اف . ىلاعتو
 ايردق ول انأ كلذ ى قرطلا [ لثمأ ] : اتلق ؟ ىناعملا سانجأ نم كلذ ريغ ىلإ
 مح ىف ةيواستم اهعيمج نإف « ضءب نم ىلوأ ناوكأللا ضعب ناك امل « ًاميدق ًانوك
 لكو . ردق أم ريغ ريس ريغلاو الإ ابتم (1) اسف رقما ردقل الف“. زيوجتتلا

 ميدقلانإف ٠ مدقلاب هفاصت |لاحتسا « هدض ريدقتو هريدقت لقعلا ح ىف ىوّرسل أم

 نإ : ةمئألا لوقب ىنعملا وه اذهو . هنافتنا ريدقت عدتمملا 4 هدرجو بجاولا وه

 2ءهب ءانتعالا بم ام اذهو . هدوجو واج كثداحلاو« هدوجو:بجاو ميدقلا

 . هانعم كرد (2ضرغلاو

 قأ ذو#؟ هنأ 040 عم ًاقافتا نرسل ءىذ عوفو نم عناملا.اق : لئاق لاق نِإَف

 : ؟ هريغ ردقت لققعلا

 ءالصأ ئافتنا ريدقت زوجي ال ىذلا وهمدقلا نإف . هيلإ ليبس ال ام اذه ؛ انلق
 ًاصتخم هزيدقت زوج الو ؛ صصخم ىلإ رقتفي زئاجلا ذإ « ثداحلا نع زيمتي هيو

 . .صصخ هصصخب نأ الإ هئافتنا نيو جت ربدقت عم عوقولاب

 ليد ميدقلا د وجو بوج ولع ناك امل « لاعفألا ثدحت مل ول : لئاق لاق نِإف

 ا ) و لا نأب ملاوقأ نيققحملا نم نيك قلطأ دقو « ةميظع ةلفغ هذه : انلق
 . . ليلد ميدقلا ىلع لدي مل ؛ نكي

 )١( ىف لح : لسألا ف (؟) سنج : لسألا ف .
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 ذإ « عئاصلا ىلع ليلد هثودح لبق ملاعلا ثودح زاوج : ىضاقلا لاق دقو

 ردقم ردق وف . مواعم صصخلا نود ثودحلا ةلاحتساو « مواعم ثودحلا زاوج

 ريدقت نإف | لاحم كلذو « ثودحلا زاوج ءافتنا ىلإ كلذ ىضفأل « ميدقلا ءافتنا

 . ًازئاج لاحلا ريدقتك , الاح زئاجلا

 ىلإ لصوتلا مارو « رظنلا خابم غلابلا غلب ول : لاق نأب كلذ ىضاقلا حضوأو

 ٠ معلا ىلإ رظنلا هادآل ؛ تانئاكلا ىف ركفي مو « ثداح زيوجتب عناصلا ةفرعم

 رق ولو « هيفن ريدقت لقعلا ىف لاحتسا (2)هيدق لك نأ هانركذ امب انل حضوف

 ةلاحتسا ىلإ ىغفي ام نيعم نول ىنن ريدقت ىف سيلو . قئاقحلا باق ىلإ ىضفأل

 ضارعالا سانجأ ةلمج ىف درط# ىهو . ةدمعلا ىه ةلالدلا هذهو . ةقيقح بلقو

 . ةميدق اهتايثإب تيلوط اذإ
 ةمآلا تدجأ : لاق هنأ كلذو « عمسلا ىلإ اهدنسأ ةقيرط ىضاقلا كلس دقو

 آي « لالجلاو لاعآلاو حدملا تافص نم تسيل ةفصب فصي ال ميدقلا نأ [ ىلع ]

 نم وه سلو الإ ًانول ردقملا ردفي الو« صئاقتلاب هفاصتا ةلاحتسا لع اوعمجأ

 هنكلو . ثيح ا|اذهو « هضيقن تانثإ ىلإ هيفن ىغفي الو « حدملا تافص

 . عمسلاب كسمت

 هنأب ميدقلا نوللا قن ىلع مهضعب لدتساف : اهيضترن ال اقرط سانلا كلس دقو

 .ليلدلامدعب لالدتسا هنإف « رظن هيف اذهو . عم هنع ءىلي الو « لقعهيلع لدي ال

 . « ديحوتلا ١ باتك ىف ةقيرطلا هذه انفيز دقو

 دقو . ثداحلا هلثامل « ًامدق ًاضايب انتبثث ول : لاق نأب نيملكتملا ضءب لدتساو

 نكمي ةقبرطلاهذهو . ثوددلاو مدعلاب الإ نافاتغإ ال نيقصوت وبث ةلاحتساانمدق

 اهنكل و « سخألا ىف ةثداحلا ناولآلا ابكراشت ىتلا ةمبدقلا ناوكأللا ىف اهربرقت

 . عاقم هانمدق امفو « ةثداحلاناولآلا رئاسل ًافلاخعلئاسلا هرلقب نول ىف ىرحي ال

 )١( اهدق : لصأالا ىف ٠
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 هل 8419"

 ةبج ال نأ تائيه الو « ةئيه نوالا : لاق نأب قحسا وبأ ذاتسألا لدتساو
 : لوقن نأ انلو ٠ كلذ تابثإ ىف ةلزاعما] عمطم الو « اندنع رظن هيف اذهو . هل

 ؟هسفنل ملاع هنأ أك « نول تابثإ ريغ نم هسفنل نوام هنأ معزي نم ىلع نوركنت مب

 « ايح هنوك هل بجوي لاح ىلع ميدقلا نأ تمعز دق : مثاه ىلآل لوقنو

 ؟ أنوام هنوك هل بج وي لاح ىلع [ هنأ ] معزي نم ىلع ركتت مف « ًارداق « ًالاع

 ء للعلا نود ىلاعت هلل ماك>الا تشك امم : لاقو أ اصاخم كلذ نم مار نإف

 ىنتقتالناوكألاو « الاوحأ هيضتقم ادهاش ابماكحأ بجوت ىتلا ىناعملا تناك اذإ

 دقو . ناوكألاو ناولألا نيب لصف الو ء« ضع مت هركذ ىذلا اذهو . الاوحأ

 ةايحلا ابهيف طرتشت مل نإو « لاوحأ املاحن بجوت ناوكآلا نإ , لاق

 . ةصوصخلا ةينملاو

 لصف

 [ اضرع ىلاع# هنوك ةلاحتسا ىف ]

 رهاوجلا ماكحأ ءافثنابوجو انيب مث ءاممج ميدقلا نوك ةلاحتسا انحضوأ دق

 ؟ ضرع هنأ معزي نم ىلع نوركتت مب : لئاق لاق واف . هنع

 ةلاحتساف « ابصئاصخو ضارعألا ماكحأ ميدقلا تشي نأ لئاسلاماد نإ , انلق

 حطوتسو ؛ قاعملا لويق عانتم] ضارعالا سئاصخ نم نإف .٠ ةحضاو كلذ

 ةلاحتسا ررقنو 3 أدب م «ءارداق « ائاع« ايح ميدقلا نوك بوجو تافصلا ىف

 « ىناعملا لبقيال ضرعلاو . ةدارإو ةردقو لعو ةايح ريغ نم ماك>آلا هذه توبث

 «لحلا لإ جايتحالا ضارعآألا تافص نمو . مالكلا نم ًاردص كلذ ىف انمدق دقو
 . كلذ ةلاحتسا « ةجاحلاو ىنغلا » باب ىف حضونسو

 . ًاعناص نوكيل ارداق « املاع « ايح نوكي نأ دب الف « هلحمب ماق نإو هنأ ىلع

 .تافصلاف ِكاذ ىف لوقلاعيسشذسو .ةبهلإلاب ىلوأ هل لباقلا ؛ هب فوصوملا لاو



 2 كدر

 .ضارعألا ءاقب مبلصأ نم ذإ « ةلزتملا لوصأ ىلع هان ركذام ءىث مقتسي الو

 اماع نوكي نأ لاحتسال اضرع ناك ول هنأ نم ل"وحملا هيلع امب كسلا مهنكمي الو
 تبثي نأ ىف عانتما الو « هسفن تافص نم املاع هلإلا نوك نأ مبلصأ نمو. ملعب
 « لحنا ىلإ جايتحالاب كلذ ىف اوكسمتي نأ مهنكمي الو . سفنلا تافص ضرعلل

 ممسفنأ ىلع اودسو « لح ريغ ىف ةدوجوم ضارعألا نم اسانجأ اوتبثأ مهتإف
 . كلذ ىلإ لصوتلا قرط .

 بأي

 ةنسلاو باتكلا رهاوظ نم لمج ليوأت ركذ ىف

 هيفنصت ىف ركب وبأ ذاتسالا هركذ ام ءىرتمت نأ ىلع انك انأ هللا كقفو ارملعا

 نأ لالا ىضتقا نكلو « رابخالا تالكشم ليوأت ىلع لمتشملا | دوبشملا روكذملا

 «راصتخالاتابثإ عمابكر ادم عيمج ىلإ دشرنو« اهذخآمو تاليوأتلا لوصأ ركذن

 ٠ باوصلل قفوملا هللاو

 « ابيف ليوأتلا هوجو ركذنو « ىلاعت هلا باتك نم رهاوظب أدبن نأ انليبسو

 دنع ةححص] .اسملا نم ةءقاولا ننسلا نم المج ابنم غارفلا ردقت دعب ركذز م

 حضو و« ةيوشحلا اه. كسمتي ىتلا دكأتملا نم لمج ىلإ ريشن مث « تاقثلاو تايثإلا

 : ابنم ليوأتلا كلاسم قضت مل؛ تحصوأ اهنأ

آلا رتاومسلا روبهللادهناحسمهلوق هللا ب اتك نم ىآنمدي اوكسمت (ف
 ,«00ضرا

 ةفاك دقتعم فلاخت , ةيآلا رهاظب لدتسلا لوقن نأ ةيآلا لع مالكلا ليبسو

 نيضرآلاو تاوسلا رون نأ لإرصي م ةلااى] نيمتنملا نم آادحأ نإف « ةلبقلا لهأ

 . دوبعملا هلإلا وه« اهقارشإو اهؤايضو

 ىلإ دحأ راضامو راونآلا مدعي لوقلا لإ ةرسشملا نم ةالغاا ضعي بهذ دقو

 . هانم نإ ليرأتلةيغب ف مادقألا توتساف «هلإلا وه راونألا نم دماشن ام [نأ]

 )١(8*:4؟



 ؛اولاق نأ . اههدحأ . ةيألا ليوأت ىف نيبجو ريصفتلا لهأ ركذ دق : لوقت مث
 عرشخو اهرونم ىأ « 20, ضرآلاو تاومسلا رون هللا » ىلاعت هللا لوق ىنعم

 ةيآلا قايس ىفو . ضرآلاو تاومسلا ,لهأ ىداه هنأ : رخألا ةجولاو . اهراوثأ
 دونلا ركذ نرقف « 29 « ءاشي نم هروثل هللا ىدهي ه , لاق هناأل كلذ ىلع لديام

 امو 60... ءاشن نم هب ىدبم ًارون هاتلعج نكلو » هلوقب ىنعملا وهو ةيادهلاب

 كلسم اهب كلسيال هنأ ىلع ةلاد ابعطقنم ىلإ اهحتتفم نم ةيآلا نأ هانلق ام مضوي
 تبشألا غوسالو « لاثمألا جبنم ىف ةتباث اهئإف « اهسفنأب ةلقتسملا رهاوظلا رئاس

 اهتنيابمدل نابتسالن آر قلالاثمأ ةلمجعبنتملاعبتت ولو . نيلصحلاقافتاب لاثمألارهاوظب

 دقوفيك ؛ مالكلا حوضو عم بانطإلل ىنعم الو « اهاوحفب كسمتب لا رهاوظلا

 | هلا برضيو ه ةيألا رخآ ىف لاق مث ©. ةاكشك هرون لثم » : ىلاعت هللا لاق "مب

 « لاثمآلا ىرجب اهنايرج تايآلا سفن نم حضو دقف . © ء سانال لاثمآلا

 . رهاوظلا ليبس نع ابجورخو

 ءاثلاثامصدعب ىغتبا نف. نيمدقملا نيبجولا ىلع ليوأتلا لهأ قفتادق : لوقن مث

 لهأ نيدقت اودعبتسا نإف . نيرسفملا قافتاو « نيلوأتملا قابطإ] نع اجراخ ناك

 اذإ فاضملا نع هيلإ فاضملاب ءىزتج دقف « دعبتسيال امف داعبتسا وبف « تاومسلا

 . هيلع ليلدلا ىلع مالكلا لمتشا

 ىلاعت هلوقؤنياصحلا ضب لاقو . ابلهأ دارملاو ,©0ةيرقلال سو : ىلاعت هللالاق

 رئاظنو . ضرألا لهأو ءاسلا لهأ هانعم ء ”ضرآللاو ءاسلا مييلع تكب اد

 .٠ رصحبت الو ىصخنال كلذ

 .©0, كير دنع نيذلاف !وريكتسا نإف م ىلاعت هلوق غيرلا لهأ هب كسمت امو
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 ضعب ةءارق ىف .7نحرلا ©)دابع منيذلا ةكئالملا ارامجو ,؛ىلاعت هلوقو . ةبألا
 ,كب ردنعنيذلاوىلاعت هلوة رهاظ نأ مهنظ كسمتلا ىف مواز هجوو ٠ هجود ءارقلا
 هللا دارأ ام :لوقن نأ مالكلا ىف مهتحتافم ليبسو . ةفاسملا ىلإ ليآ برق نع هىني

 دارأ لب ؛ مهنم فئاوط ىلع صيصنتلاو ةكئاللا ضعب صيصخت ةيألا هذبب ىلاعت

 هديمتو: هللا ةدابع ىف نويثاد نوبرقللا ةكئالم اذ« !وبأتو اوريكتسا نإ نيلفنلانأ

 ةدايع نع عهيبايالو هرثق ميقهرت الو « للم مهيراعبال ؛ هديحوتو ؛ هيلع ءانثلاو

 نولكوملا ؛ نوبتاكلا ؛ ماركا « نوبرقملا ةظفحلا هللا ةكفالم نمو . ةوثببت هللا
 . ضرألا قف نوبتاك نيدارملا ةكئالملا نم نأ كلذي ناتساف . هذابع نم نيفلكملاب

 ؛تاجردلا ولع دارأ امنإو ؛ تاوذلا براقت دري مل ىلاعت هنأ كلذ حضويو

 . نابجو « كبر دنع نيذلاف» ىلاعت هلوق ىف مث . تابرقلاب صاصتخالاو

 « ءايتجاو « ءافطصا كبر نم برقلاب نيذلاف  هانعم * لاقي هنأ : امهدحأ
 عضوملاب . ةغيخلا دنع انالف نإ : لئافلا لوقك اذهو « ًاماظعإو « ًاماركإو

 ىلعكلذ لمحي نأ ذوي و . دعب الو برقل ضرعت هب داربالو « ملثءآلا برقلاب
 نمىدنع ايف متاسم انأ : لئاقلا لوقي ذإ . دعبتسم ريغ كلذو « كلا صاصتخا

 دارأ امتإو « تاوذلاب بارتنإلا كلذب دارملا سيلو « هب نينض ريغ « لاملا
 . كلااب صاصتخالا

 كإم الا ةلمجو «ء كلااب تالا صصختل ١ ةدئاف ىأ : لئاق لاق ولو

 ؟ ىلاعت هلل

 هكدام ىلإ ةكتالا| فاضأ : لاقي نأ : اههدحأ : ناهجو كلذ لم ىف : انلق

 ةيمسل هسفن ىلإ نينمؤملا برلا ةفاضإك وهو « ركذلاب مهصصخ ثيح ممل ًافيرشت

 ىلع نوشمب نيذلا نحرلا دابعو ه ىلاعت هلوق اهنم . هللا باتك نم ىآ ىف ةيدوبعلا

 ةرربلاك « هللا دابع ةرفكلا نأ ىلع ديحوتلا لهأ قفتا دقو . )ع انوه ضرألا

 ١١ ( دنع : لص"الا ىف 18:15:00
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 نمحرلا ىقآ الإ ضراللاو تاومسلا ىف نم لك نإ » ىلاعت لاق دقو . هللا دابع نم

 ٠ كلذكو . مظعتلاو فيرشتلا هب داري دق ركذلاب صيصختلا نأ لدف . 200« ًادبع
 قبب رّيطو » لاقف « امل ًافيرشت ةفاضإلاب ةمرحلا ةبعكلا ىلاعت هللا صصخ
 . ريثك كلذ ةلثمأو « ةفاضإلاب حلاص ةقان ؛ ةقانلا صخو . ©90 نيفئاطل

 ةفاضإلاب ةكئالملا ىلاعت هللا صصخ : لاقي نأ ىناثلا هجولاو « هجو اذهف
 صيصخت ومن وهو « هللا ناطلس ىلأي دئاعمو دحاج مهيف نكي مل ثيح نم ءكلم
 « ةريابجلا نونظ هيف عطقنتو « قئالخلا هيف قعصي ىذلا مويلاب كاملا برلا
 نوكيس امع ريع , لئاق نم زع «لاقف . اكوام مبسفنأ اوردق نيذلا نابسحو
 عاطقنا ىلع مويلا كلذ ىلإ ةفاضإلا صيصخت لمح مف . ©0« مويلا كلملا نمد

 مهسفنال نوصهوتي ال هقلخ نم ممأ ىف كلذ هللا ركذ كلذكف « نيهوتملا ماهوأ

 ىلع ًابيبنت ركذلاب مبصصخ : لاقي نأ زوحجيو .٠ هتئيشم نود ةوقالوالوح

 - مهثود نم

 هلوق ةيآلا هذه ىف ةءارقلا ربظأف « 629. نيذلا ةكلالملا اواعجو » هلوق امأو
 اذه ىلع ةلومح ىرخالا ةءارقلا نأ ىلع . ةلدآلا حضوأ نم اذهو « نمحرلا دابع د

 . هحرش انمدق ىذلا لمحملا

 ع ©0. بيطلا ملكلا دعصي هيل] » ىلاعت هلوق نآرقلا رهاوظ نم هنع لس امو
 نأ ةيوش1لا ضعب موت امبرو . ©70. هيلإ حورلاو ةكئالملا جرعت » ىلاعت هلوقو
 . هوردقامىلع مالا سيلو « تابجلاب صاصتخالا تابثإ ىف ًاحورتسم ةيآلا ىف محل
 مهسعأي ثيح ىلإ نرجرعي ىأ « هيلإ] حورلاو ةكلالملا جرعت » هلوقب ىنعملا : لاق

 جرخم نمو » هلوق هللا باتك نم كلذ دهاشو . هرمآل نيبلستسم « هيلإ نيبرقتم

 ”؟:؟5(50) ا١ة:وعا(0)
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 ؛ هيلإ ةفاسملا "رط كاذب دارملا سيلو ©, هلوسرو هللا ىلإ ًارجابم هتيب نم

 عاطقنال ىلع هبلإ ةرجابملا ١ لمح مف . هب ءافش الام اذهو . تاوذلاب رق تايثإو

 جرعت » هلوق كلذكف «هيدل دبعلا برقيو فلزؤب امو « هتعاط ىلإ لتبتلاو « هيلإ

 .©0.ىلر ىلإ رجابم ىقإ » ىلاعت هلوق لمح كلذ ىلعو « « هيلإ حورلاو ةكئالملا

 الف نإ : اولاق ؛ ةدحوملا ممألا اهيلع قفتا ةظفل هققحيو كلذ حضوي ىذلاف
 ىلع برقلا سفن لمح دعيب مل اذإف « تاذلا برق اوديري ملو « هللا ىلإ برقتي

 .هانركذام ىلع نيغئارلا موت ىف برقلا نع ءىلل ام لمح دعبي مل « ةعاطلاب ثيشألا

 تاومسلا ىف مهنطاومو ممراقم اوذخأو اوجرع اذإ ةكئالملا نأ كلذ ققحي ىذلاو

 نع مهدصي رهاوظلاب ءالؤه ثبشتو ٠ شرعلا ةورذ نوغلس الف « شرعلا تافاحو

 لمهتافارشث ىلإ شرعلا ةلحلهاوك نمنأ ثدداحأ ىف درو دق ذإ « اذه ملال دتسا

 تافارشلا قوف مث « ةفعاضم ًافاعضأ ضرآلا ىصاقأ موخت ىلإ ميلهاوك نم ام

 ثيدح قو . نيضرآلاو تاومسلا رصيك بجاح لك رصباو « ةرعلا بج

 هيلع هللا لص لاق ىتح ةكالملا بتارم لعأ ملسو هيلع هللا لص ادم نأ جارعملا

 ىنأيأرو « شرعلا د نم تام هنأى لإ ليخو « ريختسملالجر ىنع عطقنا : ملسو

 ىغتقم ىلع ماقتسا امل « هولاقام ىلع جورعلا ناك ولف . ءاوملا فقلّصتملاليدنقلاك

 ؛ نيتجردوأ ةجرد همرج ضعب قرو ءرصق ةورذ ىلع كلم رقتسا ول ذإ « مملصأ

 . كلذىلإ جاتحن م « ليوأتلا ىلإ نوجاتحم مهنأ حضوف . هيلإ دعص هنإ لاقي الف

 مالكلانأب نيلصحملا قافتاب لوأ ام وبف « ©29بيطلا ملكلا دمصي هيلإ , هلوق امأو
 نأ لدف .٠ ءاوحلا ىف دعصتلاو « وجلا ب”وجو «لاقتنالاو « لوحتلا هيلع زوجيال

 . اضرلا عقوم هللا نم هعوقو ؛ بيطلا ملكلا دوعصب ىنعملا

 ادعصتال ةلزئمو ةجرد ءىثلا ةعفر نع ءىني عافترالا نأ كلذ ىف ةلجاو

 لب ؛ هيلإءىثلا لقن داري سيلو « ريمآلا ىلإعوفرم رمآلا اذه لاقي دقو . ايقرو

 ولعلاو عافترالا ءىني دق مث . هردق ىلع « هنأش عيفر ىلإ غيابتلا عفرلاب دارملا

 مومنل١ (©) ؟وؤ : ؟١(9) ع: 1
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 بعت برعلاو . عوفرملا نأش واع نع ىهتليدقو « هيل] ىبتلي نم واع نع جورعلاو

 .لفستلاب ةليذرو ةطيطحلك نعو « ةعفرلاو واعلاو جورعلاب |فرشلا بابسأ نع .الو ٠

 . لفستلاب سانلا ةلاح لنعو ؛ دعصتلاب هرذق مظع نم لك نع نوريعب و

 ةمئآلا ركذ دقو . ,©')افص افص كلماو كبد ءاجود ىلاعت هلوق هنع لأس امو

 * نابجو كلذ ف

 نيدحوملا نيب نيدلا موي ءاضقلاهاصفو ؛ كبر رمأ ءاجو:هيدارملانأ : ايهدحأ

 لجو « هعقوم مظع اذإ ءىثلا نإف . كلذ لثم قالطإ ىف داعيتسا الو « نيقراملاو

 فذ دقف « ىلاعت هللا نم هجو ىلع هعوقوب هصاصتخال كلذ ناكو « هعضوم

 ىخةقي دقو « فاضملا ردقملا فوذحملا امظعتو «ىلاعت هللا ركذب ءادّتجا هركذ

 هللا باتك نم كلذ دهاوشو . ركذلا ةيضتقي الام ميخفتلاو ميظعتلا نم فذحلا

 نيذلاو » هلوقو . ء ؟2هلوسرو هللا نويراحم نيذلا ءازج امن] هلوق ابنم . يثك

 ىذأتلا نع سدقتي ىلاعت هنأ ىلع عئاصلا تيثأ نم لك قفتا دقو . ©0هللا نوذؤي

 « هلوسرو هللا نويراحي نيذلا ءازجامتإ» هلو ىنعملانأ ىلع اوعمجأو . ررضتلاو

 مالكلا ىراجب فكلذجرخعو .ىرخالا ةملكسلا ىف لوقلااذكهو . هللا ءايل وأ ن وي داحنىأ

 كلذب دارملا سيلو. هاوس نم لحءضا « ناطلسلا ءاج اذإ: لوق لئاقلاذإ« حضاو

 هلوق كلذ ققحي ىذلاو . هرماوأ لاصيإ دارملا امتإو ء الوحتو الاقتنإ هتاذب هئيجم

 قافتاب هتاذب هنايتإ كلذي دارملا سيلو « ,«©دعاوقلا نم مهناينب هللا ىقأف د ىلاعت

 ىلاعت هلوق كلذل دبشيو « مهناينب هللا رمأ ىتأف : داراا لب ؛ ةيوشحلا نمو انم

 نورظني له » ىلاعت هلوقىلعلكتنهلثم و هجو اذبف«. « ًارابن وأ اليل انرمأ اهاتأد

 ابمدقت تابوقعلا مظعم تناك اذكهو . « ©0ماغلا نم للظ ىف هللا ميتأي نأ الإ
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 لاق امثإ :لاقق .رخآ اكلسم , نورظني له ه ىلاعت هلوق ف باحصألا ضع كلسو

 هنم ذختي ال ناك ول نأ هب لدتسي ناك امنإ و « كلذل نيمقوتملا ىلع ًاراكنإ كلذ برلا

 ةيآلا رهاظ نإف « لوألا هجولا اندنع حصألاو ؛ خيبوتلا قيرطب و راكنإلا ليسب

 .باذعلا«ىجل | راذنإلا ىلع ةيآلا لح بجيف « مهي عقاو باذعب مراذنإ ىلع لدي

 « ةلجلا هيلإ حورّتسا امم حصألا وه لصفلا لهأ دنع ليوأتلا قهجو "بو

 لالظإب عقي امنإ راذنإلاو فيوختلا نأ كلذ ققحي ىذلاو . ًارهاظ هن ويسحو
 تاعيسوتلا ىراجبو الدج ةيالا دصقم ىف حضأو اذهو « هيقحتسم هماملإ م « باذعلا

 ّ « برعلا بهذع طاحأ نمو . قئاقلا ىراجم ىف عسوأ مالكلا نم ل زسجلا 2

 : ايش كلذ نم دءيتسي

 هسفن هب ىم العف لعف هنأ «كبر ءاجود ىلاعت هلوق ىف ةمثآلا ضعب ركذو

 « هجتي ناك نإو « اذهو . ًاقزارو ًاقلاخ قزرلاو قلخلاب هسفن ىمس م « ًايئاج

 ضعب نع ًاربخم ىلاعت هلوق هنع لأسي اممو . ليوأتلا بهاذم برقأ ىلوألا ةقيرطلاف

 الإ ةيألا هذبب كسمتي الو . ©).هللا بنج ىف تطرف ام ىلع قرسح اي د هدابع

 « ةيأآلا تتبثأ ىذلا طيرفتلا نأ ليصعت ىذا رطخب ال وأ « لبجلا تارحغ ىف جلوتم

 ءىلي الو « همهوت ىلإ لييس الام اذهو ء دودحم رطقو « ةردقم ةحراج ىف عقي

 « هرجاوز ةقفاومو « هللا ساوأ ةفلاخم طيرفتلاب ىنعملا ذإ « الصأ هنع مالكلا هب

 ىلع كلذ نم ءىث عوقو موت ىلإ ليس الو « هرماوأ لاثتما نع فافكنالاو

 . ةبآلا ىلع ةغللا لهأ ملكت دقف « لالدتسإلا طوقس حضو اذإف . ةفاسملا نم برق

 : ريثك لوقب دبشتساو « هللا أ ىف ىأ « هللا بنجيف » هلوقب دارملا :مهضعب لاقق

 عطقم كيلع ىرج دبك هل 22 قشاع بنج ىف هللا نيقتت الأ

 بتجلاو « ةفلاخلا :بنجلاب ىتعملا نأ ةمثألا ضعب ركذو . قشاع سمأ ىف :هانعم

 « ًابسنو ًابيس ديعبلا ىأ «بنجلا راجلاو : هلوقب ىتعملاوهو « دعبلانع ءىني ةبناجماو
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 1 ا



 .ًايلج دجاسملا ف ثكملاو « نآرقلا ةيناجم همزات ىذل|ىمسي هئمو .٠ اراد قصالملا

 بنج ىف تطرف ام ىلع » هلوق ىنعمو . مظعلا نم ةذبن عقاولا رطقلا وه بناجلاو
 هتدعبأ دإ ءىثلا نع ًارالفتبنج : لاقيدقو . هرماوأ نم دعبلا دايدزا ىف ىأ هللا

 : لاق ثيح مالسلا هي هيلع مهاربأ نع ء ءابنالاب ىلاعت هلوق ىف ىنعملا وهو ؛ هلع موال.

 « بناجتف هشجو ؛ هج واج: لاقيو ٠ ,!>مانصألا كيعت نأ “ ىبو ىينجاو»

 امف ء هللا بتج ىف ١ هلوقب ىتحملا نأ كاذ ىف لوقلا نسحأو . بنتجاو بانجو

 ةمسقنملا هدودحو « ةضرتفملا هتوقحو « هدابعل ابعرش ىلا هعئارشو هرمأب لصتي
 بنجلا فرص نيعتيف ؛ تارودقملاك دعبي ال ام ىلإو « تامرحلاك برقي ال ام ىلإ
 : كلذ ىلع ليلدلا لدأ نمو . هرجاوزو هماوأب ةلصتملا ىلاعت هللا قوقح ىلإ

 «ةمتحتملا تابجاولاو ؛ ةضرّفملا قوقحلا ىف قي امن] طيرفتلا ذإ ء هركذو طيرفتلا
 « بانجلا هب دارماو بنجلا قالطإو . هجولا اذه ريغ ىلع طيرفت ررقتي الو

 دابشتسالا نع هروبظب نغم « عئاذ عئاش بنجلا هيلإ فيضأ نم قوقح لاصتالاو

 هثحش هبنجج ىف ليو « نالف بنج ىف شيعيل ًانالف نإ : لئاقلا لوقي ذإ . هيلع

 . 60. ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا » ىلاعت هلوق ©0ًاريثك هنع لاؤسلا عقب امو

 اهارجأو ابليوأت نع مبضعب عذمتف « ةيألا ىلع مالكلا هجو ىف ةمثآلا قرتفا دقو
 5 ةيمكلاو 5 ةيفيكسلاو 5 تايذاحنأو « تابجلا نب عطقلا عم نكلو « ابليزنت لع

 برلاو ؛ قئالخلا اهيلع عاطيال رارسأ نآرقلا ىف نوكي نأ دعبتسي ال لئاقلا اذهو

 نع بيغملا نأب فارتءالا عم كلذ لئاقلا اذه زوحي امنإو . اهملعب رثأتسم ىلاعت
 هملإ ةجايلا سمت امم نوكت ال « ةنوصملا اهماعب رثأتسملا « ةنونكملا ىناعملا نم قلخلا

 ممواق ىف نيذلا امأف » ىلاعت هلوقب ءالؤه ثبشت امبرو . فيلكت ةيضق وأ دقع ىف

 ريثكو وربع وبأ دع دقو . ةبألا 209 هليوأت ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز

 ريثك ؛ لصالا ف (؟) (١4:0
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 نوخسارلاو » هلوق اوردقو « مازعلا نم هللا مسا ىلع فقولا ءارقلا ةمثألا نم

 . ًاقابتساو ءادتبا 00 لغلا ىف

 لئس هنإف « هنع هللاوضر”كلام . ةيآلا هذه ليوأت نعفافكإلا هنع لقن امو

 « بجأو هب نامإلاو « لوقعم ريغ فيكلاو « لوقعم ءاوتسالا : لاقف ابنع

 . ةعلب هنع ١ لاؤسلاو

 « ثدأ وحلا ةبءاشم نع ميدقلاسدقت دقتعين اكو « ةقيرطلا هذه كلاس كلاس نإف

 لاق نم ىلع ضرتعي الف « هليوأتو هفييكت نع فكنيو « هشرعىلع هناوتساب نمؤي و

 . هب عطقي امب كلذ
 ىلع ديزملا كل سيل : رهاوظلاب كسمتلا نيعدملا « ةيألاب نيكسمتمال لوقن مْ

 دقو « ليوأتلا ةقيرط جاجحلا لهأ رظعم كلس دقو . ابقلطم ىدعتو اهرهاظ

 . اهرييغتو اهتلازإ رهاوظلا باحصأ هيذتحي ىذلا نأ انيبو « اقرط كلذ ىف انمدق

 تابجلا نع برلا سدقتب فرتعي ةمألا ىصاخمو ةمثآلا نم قملا ىلإ ىمتني نمو

 ىلإ ىعادتي كلذ لبج ىف صيخرتلا ذإ « ةلبج عسي امم اذه سيلو . تالباقملاو

 ءالؤه فرتعا ًاذإف .مونم انسلو انم اسيلف ؛ ابير كلذ ىف ىدبأ نمو « دتاقعلا ةلمج

 هيحتني امع ءىني هرهاظ ماسجالا ىلإ فاضملا قلطملا ءاوتسالا ذإ .رهاوظلا ةلازإب

 لعن انإف ٠ ةفقولا نع قرتم رهاوظلا لاوز. فرتعملاو « ةمسجما هيغتبيو « ةبيشملا

 عجري نأ ديالف «تابجلا ضعبي اصصختو « تاذلاب انكمت نكي مل اذإ ءاوتسالا نأ

 هللا لاصفأ نم لءف ىلإ امإ و ء ةمظعلا ولع ىنعم ىلإ امإو « روقلا ىنعم ىلإ امإ

 دقتعملا مت ناك ول «بتئسي ناك امئإو . ماسقألا هذه ىلع ديزم الو « لجو زع

 همس سم سساس

 : ؟(1)
 ٠ )#( كلم مامإلا ١ مالعألا م ل نو بوس 4 5-5؟1١١(

 دحأو « ةرجهلا راد مامإ : للا دبع وبأ , ىريجلا ىحبصألا كلام نب سنأ نبا كلام

 ًابلص ناك« ةنيدملا ىف هنافو و هدلوم ٠ ةيكلاملا بسنت هيلإو « ةنسلا لهأ دنع ةعب ؛رألا ةمألا

 < هب لمعلا ىلع مهلمحي سانلل ًاباتك عضي نأ روصنملا هلأس ٠ كولالو ءارمألا نع اديس ءهنيد ىف

 « « خ - لئاسملا ٠ ىف باتكو « ط - ظعولا ه ىف لاسر هلو « ط  ًالولا ه فئصق

 2٠ : ١٠بيتبتلابيذهت < 485:3 تايفولا ع٠ سلال جايبدلا رظنا) . ةريثك هرابغأو

 ش (40-- ه ءاقتالاو :8١5 5 ةيلحو دق : ؟ ةرفصلا ةفصو

 نذر



 نك

 مس 68” سس

 . كلذ لع فقولا ررقتي ناكف ابايوأت ري وجتو « اهرهاظ ىلع ةيألا ءارجإ يوم

 فقي نم ءارقلا نم نأ : اهدحأ , هجوأ نم ابيلع فقولا ىف مالكلافةيألا امأو
 دعببالو . افانئتسإ «نولوقي » هلوق ريدقتو « « ماعلا ف نوخسارلاو » هلوق ىلع

 معلا ف نوخسارلاو : ريدقتلا نأكو « نيخسارال لاملا لحم ىف ء نولوقي » لاقي نأ

 . « للعلا ىف , هلوق ىلع فقي مل « ةقيرطلا هذه كلش نمو . هب انمآ نيلئاق

 ىلاعت برلا دارأ : لاق تيح ”جاجرلا هاسضترا ام مالكلا ىف رخألا هجولاو
 : رثنلاو رثحلا عقاوك اهبقاوع قللا نع توطنا ىتلا ديعاوملا ةيآلا ىف هباشتملاب

 خيوف « ةتغب الإ تأت ال « ضراآلاو تاومسلا ف بلقت ىتلا صو « ةعاسلاو
 اودعوتام لاجعتساب نيئيشتا ا ةرهابلا تابألا نم ربظامع نيضرتعملا |ةرفكلا ىلاعتهللا
 ايندلا متنعو « اهاسرمو ةعاسلا عقوم فاشكتسابو « باقعلاو باذعلا نم هب
 تايآلا ىف نيبتملا نع اورجحناو « هباشتملاب او“”رص امل ىلاعت هللا موف « اهابتتمو
 . قحلا عفد ىف اللعتو « ًادانعو مهنم ًاوتع ةرجانلا

 مهلئاسمركذرلع ةلمتشم « ةحضاو هللا باتكن م ةيآ اهترسف ةقلطملا ةيآلا هذهو
 ذإ . ليوأتلاب نتفلاو سانلا لالزتسا مهئانتباو باذعلا مهلاجعتساو « ةعاسلا نع
 هلوق ىف اليوأت ةمايقلا ىلاعت برلا ىمس دقو. امبعوقو )وه ديعولاو دعولا لآه
 . ةيآلا ىلع مالكلا ف هوجولا نسحأ اذهو « هليوأت ء الإ نورظني له د

 علت نم قحلاه] خيبوتلانأ: اههدحأ . نيرخآنيبجو نم اهيلعسانلا ضعب ملكتو

 . اقتافو ركثتسم وهو « ةيألا رهاظ اذهو « تامكحلا نع برضأو , هباشتالا

 وهو : لصالا ف ١
 موم4غم طءال*»“ ص اج مالعألا(م علز - م49 ) جاورلا (<)

 . دادنيب ىف تامو دلو ٠ ةغالاو وحنلاب ملاع : لهس نب ىرسلا نب يهاربا « قاحسا وبأ
 ايدؤم نايلس نب. هللا ديبع بلاطو ٠ هربلا هيلعق وحلا ىلإ لامو جاجزاا طرت هتوتف ىف ناك

 مساسقلا هلمجف ,هيبأ ناكم ةرازولا ىلو نأ ىلإ ةنبا هل بدأف « جاجزلا لع دربملا هلدق ءهنبال
 قاخو» «نآرقلا ىناعم » هيتك نه ٠ هريغو بلعت مم تاشقانم جاجزلل تناك . هباتك نم

 ٠ مسنلا نباو ه : ١ ءابدألا مجم رظنا٠ «ةيوريد تاوبأ عرشو » «ناسنالا



 ليوأتلا ليبس نِإف . ”لضو لذ ؛ تاحلاب معلا لبق « تايماشنملا ليوأت مار نإف

 . ملا ىوحف ىلإ هباشتملا در

 ءافتنا عم ةنتفلا ىغتبي نم خيبوت ىلع تامتشا امنإ ةيآآلا نأ رخأآلا هجولاو

 دقق « ةيضرملا ىهو « ةقيرطلا هذه تدبمت اذإف . اقافو هنع ىبنم اذهو لووأتلا

 بهذف : اهوجو )ع ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا , ىلاعت هلوق ىف ليوأتلا لهأ ركذ

 ءةغللا ىف غئاس كلذو « ةبلغلاو « ربقلاو « رادتقالا ءاوتسالاب دارملا نأ ىلإ مهضعب

 ديلاقم ىلع ىوتحإ اذإ ؛ ميلقالا ىلع كلملا ىوتسا : لوقي لئاقلا ذإ . اهيف عئاش

 : لئاقلا لوق هنمو . هيف كلملا

 قاربم(؟)مدالو فيس ريغ نم 0-0 * 030 قارعلا ىلع رش ىوتسا لق 1

 : رخآلا لاقو

 رماكو رسنل ىعرص مانك رث "7-0 مييلع انيوتساو انولع امو

 مدقتو )م ةيلاغم قيس نع ىلا مالعتسال] لع لومحملا ءاوتسالا : لئاق لاق نإف

 هترورض نم سيل ءاوتسالا بترإف .٠ مم نظ اذه : انلق . ةحفاكمو ةمواقم

 « ًاضيأ ةبلغلا هنع تأبنآل « هومتلق امع ءاوتسالا أبنأ ول ذإ « ةيلاغم نع رابختسالا

 . بلاغي نأ نع ىلاعتيو « هرمأ لع بلاغ ىلاعت هتلاو

 ءاوتسا أبنآل « هل ضيقن مدقت نع ربقلا كح ىف ءاوتسالا أبنأ ول : لوقت مث

 شءب هصيصختك اذهو . امظعتو ًافيرشت ءاشإ نم هركذب هللا صصخمب : انلق

 مدالو - : لسالا ف (؟) ٠١" : ه )١(

 مو



 حورلا موق موي » هلوق ىف ركذلاب ةكمالملا نم حورلا هصيصختو « ركذلاب ءايبنألا
 . ىصحت ال كلذ ةلثمأو , ©0ًافص ةكتالملاو

 ماهوأ ىف تاقولخلا رظعأ ناك ثيح نم ركذلاب شرعلا صصخ : لوقن نأ انلو
 امع فيفأتلا نع ىبنلاب هين 5 هنود ام ىلع هيلع رادتقالا ركذب هسنو « ةيربلا

 ىذلا اذهو . مالكلا ىف ريسافتلا كلسم اذهو . فينعتلا بورض نم هقوف

 . هجو هأنركذ

 « ةدارإلاو دصلا : ءاوتسالا ىنعم نأ ةيآلا ليوأت ىف ةمئآلا ضعب ركذو

 هريودت : هتدارإو « هؤادب]و ءهقلخو « هترطفىلإدصق . هشرع ىلع برلا ءاوتساو

 « هعقوأ اذإ ىمآلاب انم مهي ىذلل ىلاعت لاق دقو . ىبتنا . دارأ ام ىلع هريدقتو

 نم مظع عم ىف ةيألا هذه نع *ىروثلا نايفس لمس دقو . لمعلا ىلع ىوتسا دق

 : ىلاعت هلوقب دهشتساو « لمحلا اذهىلع ءاوتسالا لمحف « قارعلاب ءاملعلا عماج

 ؛ كلذ لاق الف . اهقلخ دارأو دصق ىنعي . 220. ناغد ىهو ءامدلا لإ ىوتسا مث

 « ةعفرلاو « واعلا ىلع ءاوتسالا لمح زوحيو . ساجلا لهأ نم ريكن هيلإ دبي مل

 . ةساملاو ةلباقملاب ال « ةمظعلاو « لالجلاو

 رداصلا ل عفا[ ىلع] ؛ الع : هلوقلم<ليوأتلا اذهبكسمتملانأ ةلبجلا ضعب نظو

 )١( (؟) ؟ن: م 3١:2١

 ماله : ١ مالعألا (مالاله ال5١ ءهز51؟-- ةال ) ىروثلا نايفس ©

 .ه١+غعهط

 ىف نيئمؤالا ريمأ : رضم نم « ىروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس « هللا ديع وأ

 هدوارو . ةفوكلا ىف انو دلو * ىوقتلاو نيدلا مولع ىف هنامز لهأ ديس ناك . ثيدحلا

 هبلطمث «ةنيدملاو ةكم نكسو ةفوكلا نم جرخسو « ىبأف لا ىلب نأ ىلع ىمابملا روصنملا

 عماسجلا )و ( ريبكسلا مماجلا ) بتكلا نمهل . اهيف تايف ةرمعبلا ىلإ لقتناو ىراوتف « ىدبملا

 ,ط76 : 1 مدنلا نبا « 84 : ١ مالسإلا لود رظنا . ( ريغصلا



 بس 686 بح

 « ازكر شرعلا بصتنال كإذك ناك ول : لاقف ©20ناظلا اذه ضرّتعاو . واعلا نم

 « هجولا اذه نم لمحلا اذه ىلع ةيألا لمحي مل ًادحأ نإف . هل قيقحت ©01ل اذهو
 ولعلا «ىلع » لوم « هتلص نم هب لصتا ام عم « ءاوتسالا نأ ءالؤه ىعدا نكلو

 ىبف « ةراج تامعتسا نإو « ىلع ةيلك: اولاقف كلذ ىف لوقلا اوبرقو . هعفرلاو

 ىناعم نم ءامحألا ةاحنلا برقي دقو . ركني ال ام اذهو « ًاضيأ ولعلا نم ةيضتقم

 مظعم ىف م] ىلعو فورحلا ىلع قاقتشالا دعبي امبإو « اهرداصم نمو لاعفآلا

 . هب ضفاخلا لاصت| امس] هنوك ققحتو « ولعلا ناعم نم هبي رقت دعب الف « هدراوم

 : رعاشأا لاق

 اعفرتف ىوتسا ءامسلا بحاصتأر ام دعب لظلا ضقنب هيلع نم تدغ

 اذإ « تيبأ نم قتشم « كابأ نإ : ”ىرهزألا لوق نم دعبأب كلذ سيلو

 ىلعتلاب ءايشالا ىلوأ رئامضااو . ةاحنلا نم ريك دنع ريمض | كابأ نأ ىلع تدومت

 اذه « ةلبجلا خيبوتل كلذ ىف لوقلا انطسب امنإو . فورملا ةبءاشمو قاقتشالا نع

 . واعلا ىلع ةيآلا هلمح ىف لوأتملا

 حضوأو . شرعلا ىف هللا لاعفأ نم لءف ءاوتسالا نأ نسا وبأ انخيش ركذو

 الو : لسألا ف (؟) . نانافلا : لصألا ف )١(

 م45: مالعألا (مووزر هوجو س ممربا اس مر؟) ىرهزألا ©

 م.اقككال ةعبط

 هدلوم . بدألاو ةذللا ىف ةمألا دحأ : روصنم وبأ ىورهلا رهزأالا نب دعأ نب دم

 « ةيبرعلا ىف رحبتلا هياع بلغ مث , الوأ هب رهتشاف « هقفلاب ىنعو « ناسارعب ةاره ىف هتافوو

 « خ - بيذبتلا » اهنم ًابتك فئصو مرابخأ ىف مسوتو لئابقلا دصقو « اهياط ىف لحرف

 بيرغو« 1.ع 70206 071652181 قرعلا ملاعلا ةلع ىف هئم مسق سمن «.ريبك ةذالا ىف

 . « نآرقلا ريسفتو » « ءابقثلا اهلمعتسا ىعلا ظافلألا



 هفرص نيعث « تاذلا تافصىلإ هفرص عذتماو « هب برلا فصثا ام : لاق نأب كلذ
 هجو هيفو « هل ًايضترم هركذي ملف « انخيش هركذ نإو « اذهو . لعفلاتافص ىلإ
 امفو . ةخللا ةيضق ىف ديعب « هريغ ىق ءاوتسالا لعاف ىنعمب ىوتسملا.نإؤ . دعبلا نم

 1 . ةينفلا لكأ هوجولا نم هانركذ

 برقي اذهو . ©70« ءامسلا ف نم 212 ةنمأأ » ىلاعت هلوق « هنع نولئسي امو
 : ©« ءامسلا ىف نم متنمأأ » هلوق ىنعم : لاقي نأ زوجيف . قبس ايف مالكلا هجو
 هللا ديرب نأ زوحجيو . كلذ وحن ىف لوقلا انطسب دقو . هناطلسسمو هممأو هنكح
 ضعي هلمح دقو . باذعلا بج وتسم باذع ىلع طلسم ؛ اكام» ءامسلا ىف نمد هلوقب
 « اهلفاس اهيلاع طول موق ىرق لعج هللا هلعج ىذلا هنإف ؛ ليربج ىلع نيلوأتملا

 وهو . ءامسلا قانعأ ىلإ هحانج ةمداق ىلع ابلمتحاو « هللا دارأ ثيح نم اهعلتقاو
 لكوملا وهو ؛ ©©9عنيكم شرعلا ىذ_ دنع « ةوق“ ىذ ه ىلاعت هلوقب ىنحملا
 . عستم ليوأتلا هوجو ىو . ةيلاخلا نورقلا ىلع ريمدتلاب

 ..02ىنيع ىلع عدصتلود هلوقو . ©”0ءاتنيعأب ىرحت م ىلاعت هلوق هنع لأسي امو
 دارملا نأ ىلإ نورئاص راصف .« اننيعأب ىرم » هلوق ىف ليوأتلا لهأ ركأ دقو
 لوقي دقو . هظفحو هللا ةبآ لكب « لابجلاك جوف ىف بطعت الو ىرجت اهنأ هب
 اذه : لوقي كلذكو . هظفحتساو ًاّديش هءدوتسا اذإ اذه . كنم نيعب : لئاقلا
 دعب الو . ليوأتلا لهأ ©0)وغص هيلإو « نسح هجو اذهف . عمشمو كنم ىأرمب
 : لاق اي « امظعت عملا ةغيص دورو ىف راكذتسا الو « رصبلا ىلع نيعالا لمح ىف
 . دحاولا درفلا وهو . 650« ءامسلا نم انلزئأو » لاق كو . 40« انمسق نحن د
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 نإ تافصلا ىف هركذن املع موس نيتلب ام « نيتفص « نيئيع انتمتأ ضعب تيثأو

 . رصحلا ودعت كلذ ةلثمأو « ةيناتلا ىلع عملا ةغيصي برعلا ربعي

 نم نيعآلاب ىأ ؛ , انثيعأب ىرجت » هلوش وقب | ىعملا نأ ىلإ سانلا ضءب بهذو

 ةشحتنل | نيعآلا نيعلاب دارأ : لاقي نأ زوجيو . كاملا نم ةاجنال نيغتملا « اندابع

 نابجولاو ٠ رونتلا راف ال ىلاعت هللا رمأب ًانورع ترجفنا ضرآلا نإف « ءاملاب

 .امبتم نسحأ امبرلع مدقت ىذلافامبب لوقلا نكمأ نإو « نارخألا

 ةبطاق نورسفملا لاق دقف . « ىنيع ىلع عنصتلو ١» ىسوم ةبطاخم ىف هلوق اأو

 « هأنركذ انع بحي نميف لفغ نم نأ !ويلعاو . ظفحو ىتم ىأر م ىلرثلو : هانعم

 هيلع هللا تاواص  ىسوم ذإ « ةبآلا هذه لثم ليوأت ف برتسي مل «لأسو
 هتافطصاو ىلامت هللا ةماركب صصختو « ”ىنتو « ىزت مث ضرآلا ىف ىمنو ىلرت

 . هانركذ ىذلا هجولا ريغ لع كلذ لمح لصحل رطخم الق « هايإ

 ( ةنسلا رهاوظ نم المج ركذن نألا ن<و . نآرقلا رهاوظ نم لمج هذهف

 . اهيف ليوأتلا هجبو ققحنو

 نم حاحصلا ىف ةمثآلا هتور امم هنإف « لوزألا ثيدح هي ءانتعالا بحي ف

 لزب ىلاعت هللا نإ د : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور ام وهو )2 ديناسألا

 كلذ ىضاقلا ركذف « ةليل لك ىورو . ثيدخلا , ةعمج ةليل لك ايندلا ءامسلا ىلإ
 , تايعطقلا ىف اهئاضقنا بهي ال داحألا رايخأ نأ ائمدق دقو ؛ داحألا نم

 ضرتعي مل ىذلا حاحصلاف نودملا ثيدحلا نأ ىلإ قحسإ وبأ ذاتسالا بهذو
 نم سلو « تارعطقلا ىف هب ىض#ي امم وهو « ليدءتلاو حرجلا لهأ نم دحأ هيلع

 ام هنكلو « ىرورضلا علا بجوآل « هنلبوا ذإ « رتاوتلا غابم غلب هنأ هلصأ
 ثيدسحلا نإف « ىغاقلا ةقيرط كلذ ىف حيحصلاو . ارظنو الالدتسا للعلا بجوي

 ىنعم ىلع ؛ هتحص ىلع ةعنصاا لهأ عم ملف  تاقثلاب هلقنو تايثألا هاور نإو -

 ا
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 نع ليدعتلا لهأ فكنا امتإو . أعطت ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نع لوقنم هنأ

 ىف احدقو ًانعطم نمضتي ام محل ربظي مل ثيح نم هواسقن ىذلا ثيدحلل ضرعتلا

 نوي.جوبالو « اوطلخيو اوشازي نأ ريخلا ةاور ىلع نوزوحي كلذ عم مهو .ةلقنلا
 لصفم ىف ةموكح ىلع اودبش اذإ « نييضرملا لودعلا ليبسك موليوسو . ةمصعلا مهل
 ًاعطق كلذ نمضتي الف « مهتداهشب ةيضقلا مارب ! ىلإ ىضاقلا عرشيو . ءاضقلا

 دقو . رابخإلا ليدس كلذكف ؛ رهاوظلا هيضتقت اب كلذ ىف مح هنكل و « مهقيدصت

 لمعلا ىلع تعمتجا ول ةمآلا نأ انحضوأو , لوصآلا ىف | كلذ ىف لوقلا انيصقت
 ول مث . هتحصب عطقلا بجوي ال هب لمعلا ىلع مهعامج إف ؛ داحألا رابخأ نم ربخي
 لوزتلا نال « كلذ ىف لرانتملا بيرق ؛كردملا لبس هئكاسف « ليوأتلا انمزتلاو انلبقت

 تابجلا لذشو « لاقتنالاو لوحتلا نع ءىني نأ هاضتقمو هانعم ةرورض نم سل
 . لاقتنالاو لاورلا هيف ليحتسي امف لوزألا قاطي دق ذإ « اهلاثمأ نع لاوزلاو
 . رطق ىلإ رطق نم مهيلإ ءىث لاقتنا كلذب داري الو . ةلزان سانلاب لزن : لاقيف
 هلقن هلازناب دارملا سيلو ؛ ىرجملا اذه ىرحت نآرقلا لازنإ ىلع ةلمتشملا تابآلاو

 . عضوم ىلإ عضوم نم

 ممداقتعاىف ةيوشحلا ةلبما لوقب ثارتكا الو « ليصدتلا لهأ هيل] راص ام اذه
 مك نم مهنف : نيبهذم ىلع ليصحتلا لهأ نإف « ةبج ىلإ ةبج نم لقتني مالكلا نأ
 ليحتسي « برلا تاذب ةمئاق « ةميدق ةفص هنأ ىلإ اوراص نيذلا مو « مالكلا مدقب
 ثيح نم ًاضيأ هلاقتنا عذم « مالكلا ثدحت يح نمو . لاصفنالاو لاوزلا اهيلع
 دقو . لاورزاو لاقتنالا هيف ليحتسي امف قلطي لوزتلا نأ حبضو دقف . ًاضرع ناك
 مادتلا ىلإ سانلا برقتأو . مددقلا ىلع لاقتنالا ةلاحتسا ىلع ةعطاقلا ةلالدلا تماق
 ثدح تالالد حضوأ نم نإف . لاقتنالا برلا ىلع زوج نم حارصلا رفكلا
 هلاقتنا ةلاحتسا لع ةلالدلا تماق امف لوزألا لمح اذإف . اهلاتنا زاوج « رهاوجلا
 . لاقتنالا ريغ ىلع ثيدحلا ف لوزنلا لمح بجيف «لاقتنا ريغ ىلع ضارعالاك
 . « ايندلا ءايسلا ىف ىلاعت هللا ماكحأ روبظ لوزتلاب ينعملا : لاقي نأ هيف لييسلا مث



 هنا 868 ع

 ضرآلاو تاوسلا لهأ ىلإ نآرقلا لوزنب ىنمملا نأ م . ةمحرلا تابآ هضافيتساو

 « ثيدخلا نم دصقملانأ كلذ ققحي ىذلاو . معلاب مهصيصختو « مهل ماهفإلا تيبثت

 تاوعدلا ةباجإعقوتو « هتفأرو هللا ةحرب هئانآو ليللا تاءاس ضعب صاصتخا

 رادتقالاب فوصوم ىلاعتو هئاحبس برلاو « هتاسمو ثيدحلا دصقم اذبف . هيف
 دصقم وهامف هل رثأ الف « الاقتنا غئاز ردق ولو . لاقتنا ريدقت ريغ نم كلذ ىلع

 , هتاسم نم سئلملاو « ثيدحلا

 هيلع هللا ىلص هلوقب ىنمملا نأ ىلع 212نيماسملا قافتا : هانلق ام مضوي ىذلاو

 اذإو « ًاعاب / هنم تبرقت « ًاعارذ ىنم دبعلا برقت اذإ لوقي ىلاعت هللا نإد : ملسو

 هب دارملا امنإو .٠ لاوولاو لاقتنالا ريغ ىلع لوم ؛ «لورهأ هتنتأ « ىثمب ىناتأ

 هللا برقب دارملاو . تاعاطلا نم هللا ةاضرم هيف امب كسقلاو « تاجردلا فالزإ

 ليصحتلا لهأ نم دحأ لمح لو . هئايل وأ نم تاءاطلا هلوبقو « هلضفتو « هناسحإ

 ىف هانلق ام لب ؛ كلذ قادي لوزألا ىف ليوأتلا ليبسف . هرهاظ ىلع تيدحلا اذه

 . عابلاو عارذلاب ديقملا برقلاو « ةلورحلاو ىثملا ىف هنم ربظأ لوزتلا

 65)| ءلسو هيلع] هللا لصونلانع ىورام نوماسملا لمح « كلذ نم بيرق ىلعو

 بئئانلالهأ 9 تبشتي اي «هب هللا ©27تبشتي الإ دججسملا نمؤملا ءىطوي ال لاق هنأ

 دراوم ردت نمو : اضرلا عقوم دبعلا نم كلذ عوقو ىلع لوم وهف « همدقع

 « اضرلا برقت ىلإ ةعجار « ىنعملا ىف ةيراقتم اهافلأ : ثيداحالا هذه

 . تاجردلا عقدو

 لوزنب ىنعملا : ليوأتلا لهأ ضءب لاقو . لوزألا ليوأت ىف ةرهاظ هجوأ هذبف
 ممخدضتب ثيدحلا نمضتو ؛ شرعلا لوح نيفاحلا « نيب رقملا هتكئالم لوزن ء هللا

 ملسو هيلع رصتخم ىعو « ىلع : لمالا ىف ؟) نوهسأا : لصألا ىف )١(

 سبشتي : لصالا ىف (4) ء(90)
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 هللا نوذدؤي نيذلاو » هلوثو 2 62« هلوسمرو هللا نويراح نيذلا ءازج ام د هلوق

 . ًاضيأ ليوأتلا ف نسح هجولا اذهو . ©. هلوسرو

 طاسبنا لوزنلاب دارملا : لاقف ليوأتلا ف رخآ ابجو نيلصحلا ضءب ركذو
 « مهيف ةمعنلا هذيفنتو ٠ هديبع رادقأ مظعتو « مولعملا تق ولا اذه ىف هللا ةمحر
 عضاوتلا نع أبنأل « انقوقح ىف لوذلا قلطأ ولو . ةعاطلاب مهايإ هصيصختو
 لزن دق : كلا عضاوت اذإ لئاقلا لوقي دق ذإ . رارتغالاو ربكتلا نع لالسنالاو
 ؛ لجو رع هللا تافص ىف كلذ ركذ اذإو . هعضاوت دارملاو ٠ ايئدلا ةجردلا ىلإ
 . مالكلا بهاذم ىف راج « ًاضيأ حضاو اذهو . هتفأرو هفاطلأ كلذب دارملا

 : لاو هنأ ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىور ام اهنع لأسي ىلا تيداحالا نمو
 ف لوؤذتلا كثوادح خغابم خاب تيدحلا اذهو . ه هتروصىلع مدآ قلخ هللأ نإ 0

 هوجولانف . ذخأملا بيرق هليوأت مث « حاحصلا نم رهاشملا ىف نودي ملو « ةحصلا
 ماسو هيلع هتلا لص لاقف ؛هدبع هج مطلي الجد ىأر مالسلا هيلع هنأ ىورام هيف
 هيلع هللأ ىلبص ناو 8 موطلملا ةروص ىلع ىأ . , هتروص لع مدآ نلخ هللا نإ »

 . اهتلج نم اذه « تيداحأ هيف هننم تدروو . | هجولا مطل ه ركي ماسو

 هللا نأ هانعمو « مدآ ىلع ةفرصنم « هتروص ىف هلوق ىف ءاحلا : لاقي نأ ذو<د
 « راوطأ هبيكرت ىلع مدقتي ملو « هتروصو هتليه نم هيلع وهام ىلع مدآ ناخ
 ءمأو بأ نم قلخي مل هنأ ماسو هيلع هللا ىلص حضوأو . لاوحأ ىف قاخفالتخاو
 . محر هياع وتحب لو « باص هيلع لمت و

 نع اوادبو « ةفئاط ءامسلا توكلامو ةنجلا نم طيهأ هنأ ليوأتلا هوجو نمو

 . هتروص لع ضرألا لإ طرهأ هنإف ؛ مالسلا هيلع مدأ الإ « مهتائيهو ممروص

 مسلم ءالا() ه:؟؟(0)



 هنأو ٠ ةماركلا هذبب مدآ صاصتخا نيبب نأ  ملسو هياع هللا لص  دارآف

 ضعب فاوود نِإف . اضيأ بيرق اذهو . هيلع هللا هقلخ ام لع ضراألاف ىؤر

 «ةعنصلا لهأ نم دحأ هححصي مل اذبف ؛« نم>رلا ةروص ىلع مدآ قاخمثلا نأ ريكانملا

 دقو فيك « قلتخم ثيدح لك لوأتن نأ انيلع تحتي سيلو . هفعضي اوعطق لب

 «نيعاسم هيفضوخن نأ الإ «هليوأت مزاي ال داحألا نم حاحصلاف حصي ام نأ انيب

 . ملعلا بجوأآل ء اصن ناك ول ام ليوأت بم امنإ هنإف

 ابيف قيضي سيلف - ةدمعلا اهتلقن ىلعو - ةياورلا هذه 20 تبثه ول ؛ لوقن 3
 فيرشتلا هللا ىلإ ةروصلا ةفاضإ هجو :لوقي نأ لئاقللو . ليوأتلا كلهم

 ابنمو « كلملا ةفاضإ ابن : ةمسقنم ةفاضإلا نأ انمدق دقو « ركذلاب صيصختلاو

 نونكمو « هلل مولعم ىف ناكو ؛ اهنم حص نإ هيف نحن ىنلاو . فيرشتلا ةفاضإ

 انقلخ دقل » هلوق أبنأ كلذ نعو « هيد ةمركم ةيلبو هدنع ةمظعم ةروص - هبيغ

 انمركدقلو د ىلاعت هلوق نيرسفملا ضعب لمح هيلعو .©20موقت نسحأ ىف ناسفإلا

 0 1هف انخفنف » هلوق ىف لجو رع هللا ىلإ حورلا ةفاضإ وحن اذهو , (0دآ ىنب

 نم » هلوق ىف ةفاضإلا هجو نأ ىلع ةلبقلا لهأ قفتا دقو . ««)انحور نم

 . هانركذ ام ءانحور

 ةروصلا : لاق هنأ كلذو « ةمثآلا ضدب هركذ ليوأتلا ىف رخآ هجو هجتيو

 ىل ركذا : فصوتساو رصيتسا اذإ لئاقلا لوق هنمو . ةفصلا اهم دارملاو قلطت

 ثريدحلاىنعف . هيف دابشتسالا نع ىتغي كلذروبظو . اهتفص دارملاو « لالا ةروص

 ثيح نم هنأكف «هقلخ نم هليق دحأل ابتش مل مولعب مدأ هصصخ ىلاعت هللا نأ /اذإ

 نع سدقتي ىلاعت برلاو . اتالطاو اعإ هتفص ىلع هقلخ هيف مهاسي ال ملعب هصصخ

 . لوقلا هيف تفطلأ اذإ بيرق اذهو « هقلخ ةبءاشم

 همه::(90) تبث : لصألا ف )١(
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 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص هنع جارعملا ىف ىور ام هنع لاؤسلا ردقتي امو
 هليوأتفع مصنإ ثيدحلا اذهو ,ىدبك ىفامدرب تدجوف« ىف وبك نيب هفك عضو ه
 : لئاقلال وق هنمو ٠ اكلم و كا ءىثلالع ءاوتحالاهيدارب وقلطي فكلا ذآ بيرق

 رصاق الو « ابيبنم كيتأب سيلف « اهريداقم هلإلا فكب رومألا نإفء كيلع نوه
 ءريبدتلاو ريدقتلا لع ءاوتحالا فكلاب دارملا نأ لع دهاش اذهو. اهرومأم كنع
 . ركداسم ريغ اذهو « هضيقو قزرلا طسبو

 «ناكموتقوب هصيصخت ةدئافامو هنع ماس ىذلا ثود1للا ىف هبجو اف : ليق نإف
 ؟ اكلمرو اكلم ”قئالخلا ىلع وتح ىلاعت برلاو

 هيلعو . هب هللا فاطلأ قادحإ فكلا عضوب سو هيلع هللا ىلص دارأ : انلق : انلق
 لوقتو ؛درلاب حور لك نع ىنكت برعلاو ٠ ابحورىأ « اهدرب تدجوف : هلوق لدي
 نالفدي : :لاقيو . ًاسوروأنكس ناك امل ًادرب مونلا ىمسو . حارتسإ اذإ نالف دششبا
 وهو « هفطعتو هتبحو هيلع هقافشإ كلذب دارملاو . هيفتك نيب هفك وأ « نالف ىلع

 . هفطلو هت>ءر هللا تافص

 ىف همدق عضي رابجلا نأ ثيداحألا ضعب ىف ىوري ام هنع لاؤسلا عقب اممو
 :ركب وب أ ذاتسالا امبيل] راشأ نابجو كلذىفو . طق طقلوقتو رانلا ىوزتتف « رانلا
 تفوتسا اذإف . هتكرب ىلوتملا « هللا ىلع قاعلا ريجتملا ؛ رابجلاب دارملا نأ : امهدحأ
 « طق طق لوقتو كلذ دنع معفتف « باذعلا بجوتسم ىلع تلمتشاو « رابجلا رانلا
 . ©0,ديزم نم له لوقتو ؛ تاللتما له منبجل لوقن موي ه ىلاعت هلوقب ىنعملا وهو
 رابكتسالاب باذعلابجوتسم ىلاعت هللا فصو دقو .عسنمو ديزم ىف قبي مل : هانعم
 : محلوق نم . رابج « هللا ىلع تاع عار لكف 5 هباتك نم ىآ ىف توربجلاو "وتعلاو

 عفت م لك و « ةطاش تناك اذإ « ةرابج ةقانو . ىدبألا تتاف اذإ « ةرابج ةلخن
 لح لك رانلا ا لهأ نإ : ملسو هيلع هللا للص لاو دقو . رابج فركتلا ةقير نع

 . عونملا حولا : ار او . ىوظعج ظاكوتج اياورلا ضعب ىفو . ظعج
 . ماعطلا ىلع طخستملا « سبكتملا وه : ليقو . نيمسلا  نيطبلا « ريصقلا وه : لبقو
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 ؟ ركذلاب مكدقلا صيصخت هجو اف ؛ لئاق لاق نإف

 ,ركتلسم ريغ كلذو « عيملا نع مدقلاب ربعن نأ ,امهدحأ , نابجو هيف , انلق

 . سلم هب دارلاو : هنيمب تكلم : لاقيف . ةلمجا نع نييلاب ربعن اك

 نأ ىور هنأ كلذو « ثيداحالا ضعب هل دبشت ىذلا وهو , رخألا هجولاو

 توتسا اذإ ىتح « ةلاهإ ©2نّدم اهنأك « ضن ىتح ةمايقلا موي كسبت رانلا

 . اهدلوب ةدلاولا نم مهب فرعأ ىحلو « اباهأ ىلإ تنثمت « قئالخلا مادقأ اهيلع
 غلابلا# طق طق هلا ءادعأ نم ةيفشتم « ةمقتنم رانلا , لوقت نأ زوجيف

 . هدارم هتك

 ؟ ًاركذ رابجلا ديحوت هجو ام : ليق نإف
 . ناسلإلا نإ » ىلاعت هلوق لمح ام ؛ ةربابجلا سذج ىلع لمح نأ روحي : انلق

 ماكو « لجرلا اهيأ اي: هتبطخ ىف *”جاجمملا لوق هنمو . سانلا ىلع «©20رسخ ىنل

 نم يعم ًادحاو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ديري نأ دعبي الو . لجرلا كلذ

 انراظنأ رئازملا ةعماجب بادآلا ةياكب دعاسملا ذاتسألا ىبلاطلا رامع ذاتسألا هجو ١١(
 نثم ىلع رقتسل رجافلاو مهنم بلا قئالخلا مادقأ نأ » : رابخالا روثأم ىف درو دق هنأ ىلإ
 فرعأ ىهلو « اهلهأ راثلا تدردزا « اهيلع مادقالا تفاو اذاذ ء ةدماج ةلاهإ اهمأك منبج
 رظناو 158٠ ص١5 ٠ ةرهاقلا نيمرحلا مامإل داشرالا رظنا ٠ «اهدلاوب ةدلاولا نه مهم

 ليوأت ,35 ةعزخ نبال ديحوتلا ء 3-15 غ4 قبيبلل تافصلاو ءايسالا مدقلاب قلعتي ايف

 ٠ 108 كروف نبال ثيدحلا لكشم

 ؟(90) © ٠0

 ؟١؟ س ١ جمالعأالا ( م الا 4 56 ههه -- ؛ه ) ىنقثلا جاجحلا *

 دلو : بيطخ « كافس « ةيهاد « دئاق : ىفقثلا يلا نإ فسوي نب جاجملا ء دمع وبأ
 فئاطلاو ةئيدملاو ةكم كلملا ديع هالو ٠٠ ٠ ماشلا ىلإ لقتتاو ( جاجحلاب ) فئاطلا ىف شاو
 « ةروثلاممقف « دادغب ىلا فرصصناف « هيف ةمئاق ةروثلاوقارعلا امهيلإ فاضأ مث ٠ ةنس نب رشع
 نمل هلثم الو هعاطأ نمل جاجحلا لثم ىؤرام : بذوش نب دبع لاق ٠ ةرامإلا هل تتبثو
 تايفوو م5 : م نادلبلا مجءمرظا)٠ سردناف ءاملا هريقىلع ىرجأو ء طساوبثام ٠ هاصع

 ١٠:9 بريذهتلا بيذهتو « نايءالا 8



 هل هع دل

 ضعب ىف ىؤرام لمحت كلذ نم بيرق ىلعو . رانلا لهأ ةدع متت هب « ةربابجلا

 لاق . رابجلا عارذب ًاعارذ ©212نيعبرأ رانلا ىف رفاكلا داج ريصي نأ , ثيداحألا

 لمح دقو . ةحاسملا ىف دوبعم « مولعم عارذ وهو « كلا عارذب : ليصحتلا لهأ
 مالا ضعبل مسا مادقلا لعل : لاقق . رخخآ هجو ىلع مّدقلا ليوأتلا لهأ ضعب
 « ديعب ريغ نكمم اذهو « منبج الم رتب مهبو ٠ هللا ملع ىف رانلا اوبجوتسا نيذلا

 ىلع هتاوطسل ثيدحلا ىف ىور ْذإ . راثلا نزاخ كلام لع سانلا ضعب هلمح دقو
 دعب الق . هتفيخ نم اضعب 'ابضعب لك أيو « 20كدنتف ابيلع بضغي دق هنأو « رانلا

 ىلاعت ةحداج مدقلا نأ ناظلا نظي نأ نم ىلوأ كلذ لكو . هيلع ثيدحلا لمح
 دقتعا نمو « اهفارطأو منبج فاتكأ اب طيحتو ء رخؤتو مدقت ىهو « اهنع هللا
 . حارصلا رفكلاب حاب دقف « كلذ

 بواق نإ » | : لاق هنأ ماسو هيلع هللاىلص هنع ىورام هنع لاؤسلا عقي امبو
 [ نم ] ثيدحلا اذه ىلع مالكلاو . .« نمحرلا عباصأ نم نيعبص] نيب كولم لا

 :لوقت برعلا ذإ . ةغللا ض#ء نم وهو « رثألا ىلع عبصإلا لمحنأ ابنم : هجوأ

 :لاقينأ ليوأتلا ف نسحالاو . ًارثأنونعي ؛ ىلا اذهىف ةنسح ًاعبص] ًانالفل نإ
 ىلاعت لاق اي . ءامشيفيك ابيلقي « هتردقو هللا < بواقلا نأ  ثيدحلاب ىنعملا نإ

 « رادتقالاو ءاوتحالا نع دسيلاب سي اكو . 29. مراصبأو مهتدقفأ باقنو د
 « ىمجارب هيلع تيتأ امم اذه : لئاقلا لوقي ذإ . هنع عيصإلاب سعي كلذكف
 نم اذهو . فرصتلا نم نكشلاو كلقلا كلذب دارملاو . ىعباصأ هيلع توتحاو
 ىلاعت هلل عباصأ تايثإ ىلإ ةببشملا نم دحأ راص ام ذ] . ًاعامجإ ةلوؤملا ثيداحالا

 . كلذ ليوأت نم دب الف ؛ ماسجألا ةرواجم بواقلا ةرواجم « رودص|| ىفةجوتم

 «تافصلا ١ باتك ىف نيديلا ىف تافصلا ىف انمالك دنع ثيدحلا اذه ىلإ دوعن انلعلو
 « ابك نمو . اهيف ليوأتلا هوجو انركذ رهاوظلا نم لمج هذبف . هللا ءاش نإ

 نت“

 كادنتف لصأألا فق (؟) نوعبرأ : لصأالا ىف قلد
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 نمسا ق8

 ىف لوقلا طسب نع برضن نأ انيأرو . اهناثمأ ىلإ اهب لصوت « اهم ًاءلع طاحأو
 داكي ال اذهو « ,هذجاون تدب تح رابجلا كحض د ىورب ام لثم ريكانملا ليوأت

 صصختتي ال كحضلا نإف . هليوأت هزجعي مل « مالكلا ىف ًاعستم دجو نمو . حصي
 ضايرلا تكحض : لاقيف . ىناعم لا نم هريغ ىلع قلطي دق لب ؛ 210ةبقبقلاو مسبتلاب

 لنسح 6 سأ ف حجب ريشأبت ىأر نمو ٠ اهريمازأ تدنو؛ اهراونأ تقتفت اذإ

 دارملاو « قلطت دق ذجاونلاو . ىهجوىف كحضو « حاجنلا ىلإ جيرب ؛ لاقي نأ هنم

 هيف راعتسي دقف « هيف عقوتب ام هنك نع فشكناو ربظ ام لكف « نائسألا ريغ اهم
 : لئاقلا لوق هنمو . ذجاونلا روبظ

 انادجوو تافارز هيلإ اوراط مل هتذجان ىدبأ رورسلا اذإ موق

 امبرو ؟ تاوعدلاب ءامسلا وحت ةراشإلا ىلإ قاخلا قالطإ لاب اف : لئاق لاق نإف
 هللا ىلص هلا لوسر الأس ىتلا ءادوسلا ىف روبشملا ثيدحلاب كلذ ىحلاؤس اودضع
 هللا ىلص هللا لوسر زكني ملو .٠ ءامسلا ىلإ تراشأف ؟ هللا نبأ : لاقف ء سو هيلع

 ةلزام لزان ماسسو هيلع هللا ىلص هريرقتو | اهدرق لب ؛ ابيلع سو هيلع
 . هظفل حيرص

 . هيف حورتسم الف « ماوعد ىف نيعادلا ةراشإ امأ : لوقننأ كلذنع باوجلا

 اذهو « ًاعرش اهل ةتبثم ةبجو « تاوعدلا ةليق ةبئجو شرعلا نوكينأ عدمت ال انإف

 تادابعلا لصأ ىف تيبلأ ةبج لابقتسا لدي مل مث . فاوطلا ةلبق مرحلا تيبلا نأ اك
 صصختي دوجسلا كلذكو « نيلصملا لابقتسا ةبحي دوبعملا تيبثت ىلع ناميإلا دعب

 امن]و « دوجسلا ةبحب ًاصتخم ميدقلا نوك ةلاحتسا ىلع قافتالا. عم ةصوصخم ةبحي

 , نكامآلا ضعبب تادابعلا ضعي, صيصختب درو: عرشلا نال ةبجي كلذ

 عاقبب ةرمعلاو جملا ىف كسانملا صيصختو « دجاسملاب فاكتعالا صيصختك

 ء هقبتلا : لصألا ف )١(
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 دل حا هه

 صصخ كلذكف ؛ نكامألا ضعبب تادابعلا ضعب عرشلا صصخ ايو . ةنيعتم

 . تابجلا ضعب لابقتساب اهضعب

 . نونظتاك مالا سلو ؛ ةراشإلا لعقابطإلاىلع 1 اندعامم وا اذه : لوقن م“

 دقعلاو للا لهأ مهو « ءايلءلا لوق ىلع عامجإلاو فالخلا نم ىعدي ايف لوعملا نإف

 تاداعب لئاسلا ثبشتي امنإ « الوق الو العف مبع(جإ ءاعدا لئاسلا ريسي الو
 ثيداحالا حيحص ف ىور دقو فيكف 5 ماوعلا لإ تدنتسال « ©2ابنع انثحي ول

 امهعفريف ًافلابم « ءامسلا وحن هيدي ًاعفاد « ًايبارعأ ىأر ملسو هيلع هتلا ىلص ىنلا نأ
 هردص لايح ءاعدلا ف هيدي عفري ماسو هيلع هللا لص ناكو . كلذ نع هرجرف

 *دوعسم نباو « *”رشجح“ نب لئاوو « ”سابعنباهلاق اذكه . نيكسملا ماعطتساك

 )١( ابيلع : لسأالا ف ٠

 * ,.(م 418 سكلو مم -- م؟)سأابع نبا

 دلو . لياجلا ىبادصلا « ةمألا ريح : ىمئاملا ىشرقلا بلطملا دبع نب سابع نب للا دبع

  7هنع ىورو ملسو هيلع للا ىلع هللا لوسر مزالف « ةوبنلا رصع ءدب ىف أشنو ةكم

 نيحبحصلا هل . اهب قوتو فئاطلا نكسف ؛ هرمع رخآ ىف هرصي فكو . ةحيحصلا ثيداحألا

 رانيف نب ورمع لاقو ءسايع نب نآرقلا ناجرت مما : دوعسم نبأ هثعلاق :الدح

 ؟ ج ىلكرزلا سس مالسعألا ) . سابع نب ساجت نم ري لككل عجأ ناك ًاساحم ثيأر ام

 ء( 15191 ةئس ه5 س

 * ريح نب لئاو ) ١ از :5 مالعألا ( مالال» ودين سس عه وح سس

 ةوبأ ناكو « تومرضح لايثأ نم : ةدينه وبأ , ىناطدتلا ىمرضحلا رجح نب لئاو

 مهكولم نه ٠ (س) ىبنلا ىلع دفو * كولملا ءانبأ ةيقب وه : نوخرؤملا هيوري ىوبث ثيدح ىفو

 ىف كراش « هداوو لئاو ىف كراب مهلا لاقو : هيلع هعم هسلجأف هءادر هل طسبو « هب بحرق

 اهب بقع هل ناكو . اهب رقتساو ةفوكلا لزنو . حوتفلا ٠ ثيداحأ (س) ىبنلا نع ىور

 ) ةيابنلاو ةيادبلا , مو : * ةباغلا دسأ رظنا © 1751 (٠

 حمل : « مالعأالا( موه هنساو 6. مى ره ؟" بح 1٠0* ) دومسم نبأ 4



 ل م5

 ةولاق ام لطب دقف ؛ ملسوديلعةتلا لص هللالوسرةالص ةلقن نم مهريغو مهنع هللا طر
 . كةجحاو 03 نم

 مالكلا ل يبسف « ءامسلا وحن اهتراشإو « احل لوسرلا لوقو ءادوسلا ثيدح امأو

 ةدبع نم اهبسح امل ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر الأس امن] : لوقن نأ هيلع

 ىلص هللا لوسر سلجب ىلإ ابلمح ىذلا ناكو . ىلاعت هللاب ةكرشم اهردقو « ناثوآلا

 لص هللا لوس اهئحتماف « تقتع اذإ ةرافكلا ىف اهئازجإ نع لأس ملسو هيلع هللا

 م . نمحرلا ةديع نم ىه مأ ؛ ىزعلاو تاللا ةدبع نم اهتأ نيبتسيل ملسو هيلع هللا

 « امل رهاوظ ال | تاراشإلاو « ءاسرخ تناك دقلو . ةراشإ الإ اهنم ردصي مل

 « اهتالمم تبءاشل « ظافلألا ىلإ تاراشإلا تبرق ولو . ظافلآلا هاوظلا امتإو

 هوجو نيب هك رثشملا « ةمهبملاةظفللاك « تالاتحالا نم هوجو نيب ددرت ةراشإلا ذإ

 . قاعملا نم

 نم ىلع نوركنت 20 ف ؛ هلل ةبجلا تابثإ : ابتراشإب تنع اهنإ متلقول :لوقن م“

 ؟ دبع ريغي ابمقرو ءامسلا راد نم ىملإ نأ اهتراشاب تدارأ اهنأ معزي

 ؟ هللا يبدي ريدم هرسأب اعلا و ءامسلا تصصخخ ]لف : ليق ناف
 .٠ 0 0 .٠ ليق سه

 ميو : لصالا ف )١(

 مثرباكأ نم ٠ ىباحص : نمرلا دبع وبأ « لكذحلابيبح نب لفاغ نب دومسنب هللا ديعدح

 مالسإلا ىلإ نيقباسلا نمو ءهكم لهأ نم وهو (ص) هللا لوسر نم ًابرقو « القعو الف

 « هرس بحاصو ء نيمأالا هللا لوسر مداخ ناكو ٠ ةكمب نآرقلا ةءارقب رهج نم لوأو

 (س) ىبنلا ةافو دعب فلوو ٠٠٠ تقو لك هيلع لدي « هتاوزغو هلاحرتو هلح ىف هقيفرو

 ٠ ًاماع نيتس وحن نع اهيف ىفوتف « نامع ةفالخ ىف ةئيدملا مدق مث ٠ ةفوكحلا لام تيب

 ١: 1١84(.. ةوفصلا ةوفص ءة4١ : ٠ خيراتلاو ءدبلا رظنا )
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 صيصخت ىلع ىألا ضعب ىف نآرقلا جاجح لمتشا دقو فيك . ضرثعم هيلع

 نأ تيلع امبر اهتأ ىلع . كلذ لثم ىف ًاذإ ضرتعم الف ء ركذلاب تاقواخلا ضعب
 هلإب فرثعينم مييف سيلو « مانصألا ىلإ ضرألا ريبدت نودتسي مانصألا ةدبع

 تسيل ابئأ حيضوتل مانصالا ريبدت هب مهوتي الام اهتراشاب "تنسف . ءامسلا

 . اهتدبع نم

 ؟ هللا نيأ : ال لسو هيلع هللا لص هلوق ىف كمالكهجو اف : لئاق لاق نإف

 اهردق ام ىلع املك لسمو هيلع هللا للص هنأ : امهدحأ ؛ نابجو كلذ ىف : انلق

 نيدبعتم : ليمج مآل لاق ل.سو هيلع هللا بص هنأ ىور اي « هل ةدقتعم اهبسحو ؛ هيلع
 لوسدإ مالك |لحنوجي الو . هددعت عقوتيابع لأس امتإو . ةسمخ تلاق ؟ هلإ نم

 . ناكملا عقوت ىلع هلاؤس لمح ال كلذكف « ددعلا عقوت لع ملسو هيلع هللا لص

 .دقتعملا نع فاشكتسالاو قحلاب قاطنتسإلا كلسم مالكلا اذه لثدمب كلم نكلو

 نكلو « ءاكرشلا تيبثت هب دارملا سيلف ء « 202قاكرش نبأ » ىلاعت هلوق وحن اذهو

 . مظعألا الملا ىلع مهحضفيو مهيزخم اهب نيكرشملا قاطنتسإ هب دارملا

 اعاستاناكءللا ضرعتلا دصق ريغ نم ء نيأ قالطا [ ى ] دعب ال : لوقن انأ لع

 . ثتيدحلا اذه نم ثيدحلا اذه نيأ : لئاقلا لوقي دق ذإ . ازوجتو مالكلا ىف

 : لاق لسوهيلعهتلا لصدن أكف . شكت كلذتاثمأو « نيناكمب امهدعابتهنم دصقلا سيلو

 : هل ليق سو هيلع هللا لص هنأ ىورام هيلع ليلدلاو ؟ كنم هللا ةفرعم عقوم نيأ

 ىضد ىلع نعاعوفرم كلذىورب دقو. نبأ نيالا نأ نم سيل : لاقف ؟ هللا نبأ

 . مهلالدتسا طوقس رهظف | هنع هللا

 يف نكي ملول مبمو هيلع هللا لص دسمحمب جورعلا هجواهقت . لبق نإف

 ؟ هترامأ هجورع

١5 : "9 )91( 



 دم م4

 زوج ام نإف . سدحو « نيمختو ؛ نظب رفكلا ىلإ مكنم غلبم اذه : انلق

 كلذ داقتع] ىلع ءىرت< الو « رادقالا ىهانتمو دحتم وبف « تاذلاب هثم برقلا

 . لوجلا ىف كمبنم الإ 27 تازيوجتلاو نونظلاب

 دام ىلع كملطأ نمو ؟ تلق ام هب جورعلا ةدئاف نأ معز مل : لوقنف

 ؟ همولعمو هللأ

 « هدصقب ىموم رثآ ثيحنم رواطلا ةبج هلإلا تانثإ زاج كلذزاج ول م

 . روطلا ةبج ىف ميدقلا نوك ىلع كلذ لدي مل مث . همالكع مسيل هّمأو

 2 تاومسلا توكلم ىريإ 4 جرع هنأ معزي نم ىلع نوركنت مب : لوقت م

 ىريلو 6 تاماركلا بورض نم هب اوصصخ امو « مهتادابعو ةكئالملا عقاومو

 شرعلاو « نيهلاصلا هللا دابعو « نييناحورلاو « ىلعاألا قفآلاو « رانلاو ةنجلا

لمحمب منعطق ملف 9 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هآر امت كلذ ريغ ىلإ هتلمحو
 

 هانردق 6 ةددرتم ىه لب ؛ اهل رهاوظ ال لاعفألاو 3 م دوصقم ىلع جورعلا

 6 ةراشإلا ىف

 : 60« قدأ وأ نيسوق باق ناكف « ىلدتف اند مث ءهلوق نع اولأس نإف

 ؛ هيلإ برقلا ةفاضإو « هلإلا ركذب حيرصت ةيآلا هذه ىف سيل : انلق

 دحلاب معبد متفصو ملو 9 ةيألا نومضمب ىنعملا وه ىلاعتو هناحبس هنأ متيعدا ملف

 ملسو هيلع هللا ىلص هلعل : لوقن م ؟ نظو مذم مهوتب رادقملاو
 مل ةجرد نم برق

 «ةعاطلاوبرقلا لعلم وئدلا : لوقن مث . ًانأش مهالعأو قئالخلا عفرأ الإ ابغلبي

 ءأعارذ لإ دبعلا برقت اذإ : هلوق لاك وهو . هل ًاديكأت « نيسوق باق ١» ركذو

 همام 05) تايزوجتلا : لسالا ف (1)



 دقو . ةبألا هذه ىف لوقلا كلذكف « ةفأرلاو ةعاطلا برق ىلع « عاب هنم تبرقت

 ىف كاملا عم انالف نإ : كللا باحصألا ضب ةلزنم برق هركذ دنع لئاقلا لوقي

 « هثلزام برق حاضي] ضرغلالب ؛ ةروصلا هذه قيقحت دارملا سيلو . دحاو صيق

 7 هللا لص هنع ىوراك اذهو . رارقلا امهنيب ىصاقتيو « تاذلا امه-وانت# دقو

 هبحأ تح لفاونلاب 2212 ىلإ برقتي دبعلا لازي ال ىلاعت هللا لوقي د : لاق هنأ ماسو

 .رصبشب ىو ؛عمسي ىف آديؤمو ؛ آديو « ًارصبو « أعمس هلت رص « هتببحأ اذإف

 « رايغآلا ةظحالم نم دبعلا عاطتقاو | ةبرقلاو ةفلزلا تايثإ كلذب دارملاو

 هيلع نوهت الإ « هانمدق ام ىلع لصحم فقي الو . لالجلا ىذب ماصتعالل هديرجتو

 نأ هسفن بيبللا مزاي نأ ىغبني امم نكلو . هنع لأسي ام لك ىف تاليوأتلا كرادم

 ىلإ رادتبالا نإف . هتحص هدنع تبثتت يح ؛ هنع لأسي ام لك ليوأت ىلإ ردبب ال

 فارتعالا عرشلا بدأ ىف نسحب سولو « تيدحلا حيحصتب فارثعا « تاليوأتلا

 نم ةلبجلا ىلإ ةسوسدملا ةقلتخلا ثيداحالاو « ريكانملا نم نوكي نأ زوجي امب

 ىف رايخلاب تنك « داحألا رابخأ هب تثت اب ثيدح كدنع تبث اذإف . نيغئارلا

 ىلاعتو هئاحس برلا سدقت ىف ةادآلا حاضير ىلع هانمدق ام لمتشا دقف . هليوأت

 . ىراصنلا لع درلاحاضي] الإ هب قلعتي ام قببلو . ابصئاصخو ماوجلا ماكحأ نع

 « ديبعلا و باتك ىف ©)ًاعساو الوق مهيلع درلا ىف هنع هللا ىضر ىضاقلا عمج دقو

 . « ديبقلا» ىلع « ةيادهلا ١ و « ريبكلا ضقنلا » ىف مهيلع لوقلا ءاصقتسا لاحأو

 نإ ظفللا ف زاجيإو « ىنملا ف طسب ىلع ديزنو « هركذ ام ركذن نآلا نحنو
 . هللا ءاش

 : باويأ اهرصحت ءالؤه لع مالكلا هوجو نأ مداشدإ هللا نسحأ اويلءا

 درلا حاضيإو ابي مثهدارم ركذو ؛ ميناقألا ىف بابو « هانعمو رهوجلا ىف باب ابنم

 امسأ :لسنالا ف )2( هيلإ: لصألا ىف )١(



 توهاللا عرذت ركذو داحتالا ىف ميهاذم ركذ ىف باب ا.بنمو « ابي مباع

 عم# باب اهنمو « ةهلأ تايثإ ىف مهيلع درلا حاضيإ ىف باب ابنمو « ترسانلاب
 . نيناوقلاو لوصآلا نم هانمدق امع ةبعشتم « ةقرتفم لئاسم

 ًاردوج هل ةيمست ىف مويهأذم رف ذى لوقلا

 « هتقيقحو رهوجلا دسح ىف نوققحملا هاضترا ام باتكلا ردص ىف انمدق دق

 لوأف . ىراصنلا ىلع درلا قيقحت نآلا انضرغ امنإو . ًاعنقم الوق كلذ ىف انركذو

 « ضارعالا هلم ابئمو « هزيمت اهنم : ماكحأ رهوجلل : لوقت نأ هب مهحتافت ام

 هفل انو هلاثمأل هتسام زاوج ابنمو « راطقألاو دودحلاو ددعتلاب هفاصتا ابتمو

 نم انوكي منإو « ناريخآلا ناذهو . هثدح ققحتو همدع زاوج ابنمو « ابعم

 هذه تتبث اذإف . ابنع برلا سدقت بم ىتلا هماكحأ نم امبف « رهوجلا | صاوخ

 3 اهضعب نوتبثت مأ ظ ميردقلل ماكحال هذه نوتشتأ : اهدعب ىراصنلا أئلق « ماكحالا

 هذه تمدقت دقو . مييلع درلا ىف ةلدآلا حضاو انقأ « ابضعب وأ اهوتبثأ نإف

 بهذم نم سيلو « ةادآلا نم عطاوقلاو دصاقملا اهيف تحضوو « لوصألا

 ؛ ثداوحلا هلوبق زيوت مهلصأنم سيلو « تابجلاب هصصخت و مدقلا زيمت ىراصنلا

 سدقت ىلع نوقفاوي لب ؛ ةمدقملا ماكحالا نم ك- ىف قحلا لهأ نوعزاني الف

 اوناك نإو « رهاوجلا ماكحأ نم هيلإ مرحي ىذلا امنإو .٠ اهعيمج نع ميدقلا

 درفم بأب ىف هركذن ليصفت ىلع توسانلا ف ميدقلا لوا مهتابثإ ؛ هنومزاي ال

 « مهاوجلا صئاصخ نع هسدقت و ميدقلا هزت تبث اذإف . هللا ءاش نإ كلذ دعب

 . ًاقالطإو الوق هيفنو ممإ تابثإ ىف شقانتلا الإ قبي مل ثدحلا تامسو

 « ليلد ريغ نع نيمكحتم كلذ ملقأ ؟ ًارهوج ميد ميم مل : مه لوقتف

 هنأب اوفرتعا دسقف « ليلد ريغب هولاق مهنأ اوبعز نإف ؟ ليلد ىلإ هومتدنسأ مأ

 .هسفنل بهذم بحاص هيضتري ال ام اذهو ؛ مهدضعت ةجح الو « مبعم ةمصع ال

 برقأو . لطبماو قحنا ىوتساو « قرخلاعسنال « بهاذملا ىف كلذ غوسب ولو
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 قافتشا ال ابو باقلاآلا نم قاقتشا هل امب ىلاعت هللابيقلت زب وح كلذ ىلع مزاي ام
 اولاق مهمأ ارمعز نإو . عباصلا ىتبثم نم دحأ هيلإ رعي مل ام «)اذهو ءهل

 5 لقع ةيضق ىف رصحتت ىهو ؛ ةلدالا كرادم مهيلع تمسق « ليلد نع هولاق ام

 عطاوقلا ىه هذه . هيئبثم دنع ةمثآلا عاجإ وأ ءلوسرنم باتك صن وأ

 . ةلدآلا نم

 « قيقحتلا نع مهنم ًاجورخ كلذ ناك « القع هلاق ام اوتبثأ مهنأ اوعدا نإف

 تايمسملاب ابصيصاتو ءامسآألا تيبثتو « تاغللا تابئإ ىلع لدت ال لوقعلا نإ

 8 ةيلقع ةيضق ابيل] لصوتي الو 6 ًافيقوت وأ ًاحالطصإو ًاعضاوت تبث ابنأو

 8 هيف قارغإلا نع ىنخي كلذ حوضوو
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 ىلع ليمجنإلا لائتشا ىراصالانم دحأ عاني ملو ١ برعلا ةغلب سيل مهباتكو فيكف

 8 قاعتم محل قبي ملف« بم ع وطقم ةجح سل ١ مهدنع عاجإلاو . كلذ 4

 تناك « برعلا ةثلب مجرت اذإ ام اننايدأ ىف اندسجو دق : اولاق نإف

 . ًارهوج ةمج رلا

 هذه «دذع ىضتقملا ماصأو ميهذم انل | وحضوأو « ملوق اومهبت ال : انلق

 ٠ مدادس وأ ةمجرلا َْى مللز نيبلي ابيف 0 ةمجرلا

 « هسفنب مءاق ميدقلانأ « ةمجرتلا هذطىضتقملا « اننيد ىف تباثلا : !ولاق نإف

 . ًارهوج هنوكب فاصتالا هل كلذ ىضتقاف « هسفنب مق رهوجلا نأ اك

 برعلاةغل فتوي مل هنأ اهنم : هجوأ نملطاب هومتركذ ىذلا اذه : انلق

 ؛ناسللا لهأو برعلا ىلع كلذ ضرع ولو . رهوجلاب ؛ سفنلاب مثاقلا نع ريبعتلا

 ةرركم اذهو : لصألا ىف 000(



 درأو نذإ ريغ نم ةغللا نع جورخ ًاذإ اذهف , هب اوفرتعي ملو « هوبال

 ٠ عرشلا ىف

 راصف . سفتلاب مئاقلا ىنعم ف مالكلا نم هوجو قحلا لهآل : لوقن م

 كلذ ىلعف « هب موقي لحنع ىنغتسملا ء دوجوملا وه سفنلاب مئاقلا نأ ىلإ نورئاص

 همايقل ًارهوج رهوجلا نكي مل نكلو « ةثداحلا رهاوجلا سفنلاب مايقلا ققحتي

 مايقلا كلذكف « هل ًامزال دوجولا ناك نإ و. هدوجوأ ًارهوج نكي مل اك « هسفنب

 دوجولا سيل م « رهاوج ابهنوكل ىضتقملا وه سالف ؛ رهاوجلا مدل نإو « سفنلاب

 صوجلا نأ ىلع اولدي نأ هللا مبنعل ىراصنلا ىلعو . كلذ أيضتقم هموزإ عم

 ٠ البيس هيلإ نودحي ال ام اذهو « هسفنب همايقل ًاره وج ناك امنإ '

 .سفنلاب مايقلا الإ ًارهوجهنوك رهوجلل تقي ًافصو دمي مل : اولاق نإف

 «عجريكاذلإ ملوق لوصخو « لعل هيفث معلا مدلع ىلإ عوجرلا ىعمال : ان

ي نأ بجو ؛ كلذ الإ معي مل ثيح نم : تلق منأاكف
 اذهو .٠ هاوس ءىث ال مع

 . مع ءافتنا ىف لبي ثيشت

 امم سيل ًارهوج رهوجلا نوك نأ معزي, نم ىلع نوركنت م : لوقن انأ ىلع

 ىإ كلذ دعب اوعجرا مث ء العم هنوك الوأ اونيبف ؟ ةفصب لاعيو « ًافصو هيضتقي

 . ةلعلا نييعت

 « هزيدتل ًارموج ناك امنإ رهوجلا نأ معزي نم ىلع نوركنت مي : لوقن مث

 | ةقيرط هذهف . اليبس لصفلا ىلإ نودحي الف . كلذ وحن وأ ءضارعألل هلوبق وأ

 . هائعمو سفنلاب ماقلا ركذ ىف ةدحاو

 ىذلا وهو « قاطملا ىنغلا وم سفنلاب مئاقلا نأ ىلإ قحلا لهأ ضعب بهذو

 فصتا ىذلا هنإف ءهللأ الإ هدنع سفئنل اب مق الف قاحسا وبأ ذاتسالا هاضترا

 كنذك سيلو 5 هجو لك نم راقتفالا نع سدقتو ىلاعتو ( ةقيقحلا ىلع ىنغلاب
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 بن ماأ/4 هس

 5- هذوجو رارمثساو ( ةردقلا ىلإ رقتفا هدوجو لصأ نِإف . تداحلا رهوجلا

 3 سفنلاب مايقلا ةفص هل قفحتت سلف 6 هاقيلا ددم ىلإ

 مئاقلاب عت امبإ برعلا نإف « ىلو آلا نم ةغللا ذخأم ىلإ برقأ ةقيرطلا هذهو
 مكاقلا نع ةمئالا ضعءب رع دقو . راقتفا مدعو لالقتسا هيف ردقت نم نع سفنلاب

 مهنإف ؛ برعلا بهذه: !ذهو . نيعمريغ نم ءاشي امل لاعفلا وه : لاقف , سفنلاب

 «رايغألاب رابظتساو راصاتسا ىلإ جاتحريغ « هسفنب آدبتسم هنوردقي نم نولوقي
 مايهقلا فصو نم مهانعتم اذاذ . هللا الإ سفنلاب اذإ مئاق الف ء هسفنب مكاق وهو

 , ًادهماش سفنلاب مايقلا ىلع رهوجلا ةفص بيتر مل مل تأت ؛ م ًادهاش سفنلاب

 . ايئاف نيفصولا طابترإ هيلع اوبتديل

 ؛ىنعملا ثيح نم هانينع ىذلاف « أظفل هومتركذ ام متعنم نإو « نأ : اولاق نإف
 . ركذم ريغ

 ءاهنع مانددص اذإف . ةرايع ىف مشقانن امتإ و «ىنعم ىف نآلا مكفلاخت انسل : انلق
 نسا وبأ انخيشركذ دقو. انذدمتعم بتلسما دقق ؛ ابيف ةغللا لع م انحضوأو

 تايثإ لع لدبالو . ًايئاغالو ًادهاش سفنلاب مئاقلل ىنعم الهنأ « هيلامأ » ضعب ىف
 مف مهت ارواح ىف نورضحتملا هب زوجتي ام ىلع لوسم الو م عم الو لّقع كلذ

 ,مايقباماةنوكيذأ مزأ قيقحتلا ىلإ درولو . سفنلاب مايقلا ةبراعلا برعلا ف عشب

 . هل لصأ الام لع مولصأ ارش دقق

 ؟ ىنعملا ةحص عم ةيمسّلا ىف مك لف « هومتيعدا ام لك مل مس ول : لوقت م
 « ًاداوج ناك ثيح نم ًايخس ىلاعت هللا ةيمست متزوج البف ؟ كلذ متزوج ملو
 .هجو لكم مالكلا كلاسم كيلع تدسفا دقف ؟ املاع ناك ثيح نم اهيقف هتيمسنو

 هاتيع امن :!ولاق نإف .ةغللا ةيضقنع جورخلا عما مج ىلاعتبرلا اومستنأ |نوهزلت م
 نوءسلو 2 رهوجلاب ءىثلا لصأن ع نوربءي ناسأل ا ءيثلا لع ًااندج وو ثرح نمار هوج



 بع ماله هج

 :نولوقيفرهوجلاب بوثلا لصأ ةدوج نع نوربعيو ؛ هرهوج لج رلا 200": بسأ“

 «ميناقألاب فوصوم ىلاعتو هياحبسم ميدقلاو .لصأ هل نوعي 4 رهوج هل بوث اذه

 . كلذل ًارهوج ناكف « امل لصأ

 ءىثلا رطخ نع هب ريعي لب لسصصالا نع هب ربعي رهوجلا نأ 3 ملسل ال « انلق

 تناك ثيح نم « ًارهوجهدي رفو فيسلا رثأىمس هنمو . هتاذ نع وأ « هتسافنو

 ول :لوقن مث . رهاوج ةسيفنلا راجحالا ضعب اومس كلذ نمو . هيف لصنلا ةسافن

 م . هنوزوجت الوهن وبأت اماذهو . الصأ ميدقلا اومست نأ بجو « هومتلق ام حص
 مزا واف .تاذلاىلع ةدئازافاصوأ تسيلو « صاوألا مح ىف دنع ميناقالا : لوقت

 ةيمست بجو « صاوخلاب اتوعنم مبناقآلاب افوصوم ناك ثيح نم ًارهاوجهتميست
 هن وكي فصتي معلا ذإ . ةيسفن تافصو سئاصخ ضرعلكل ذإ « ًارهوج ضرعلا

 . !رهوج ناك « اهل الصأ نآك اذإ ىت-  هسفن تافصل الصأ نكيلف « ًايلع أضرع

 . هنم مل صيخم ال ام اذهو

 5 درلا هوجو ءاصقتسا مم

 « ثيلثتلا لع نوعمج ميلحنو مهللم فالتخا عم ىراصنلا نأ هللا ىديأ اوماعا
 . ميناقألا ىف مهبهذم حضون نآلا نحنو . ميزاقألا ىلإ ثياثتلا ف رصللع نوقفتمو

 ةايحلا مث . معلاو ةايحلاو دوجولا : يزاقأ ةثالم هل رهوجلا نأ مبلصأ نف

 قحلا لهأ بهاذم فالخ ىلع فوصوملا ىلع نيدئاز نيفصوب اسيل مهدنع معلاو

 ولو ٠ رهوجلا ناتيسفت ناتفص لعلاو ةايحلا نأ مبلصأ نم لب « تافصلا تاثإ ف

 قيْثم دنع ةيسفالا لاوحألا م ىف مهدنع مناقألا : : ليقل لاثمب مبيهاذم تاثم

 «ملعلاو ةايحلا ىف مثاه فأ بهذم نأ « تافصلا » باتك ىف حضوتسو . لاوحالا

 بشن : لصألا ف )١(
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 هباحصأ فل اخو « لاح ىلإ املاع ميدقلا نوك فرصا هنإف . ىراصتلا بهذم ص

 « لاوحالا رئاس | تاذلل ىشدمت ةدحاو لاح لاوحألا ىضتقملا : لوقت مْ
 صخأ نأ معز ىابجلا نإف . هابأ كلذ ىف فلاخو . ميدقلا فاصوأ صخأ ىهو
 . كلذ ىأب مثاه وبأو ع همدق ميدقلا فاصوأ

 ىبثمبهاذم فلاخي اذهو . هل مونقأ « رهوجلا دوجو ىف ىراصتلا تلاق مْ
 دوجو لب « الاح دوجولا لميت مل « لاحلاب انلق اذإ اناف ٠ قملا لهأ نم لاوحألا
 نإ « للعلا » باتك ىف هركذت بارطضا كلذ ىف ةارتعللاو . هسفن ءىثلا

 . ىلاعت هللا ءاش

 «ةدوجوملا قاعملاريدقت ف تسيل ممدنع ميناقأألا نأ نم هانلقام ىلإ كدشرب اعو
 ةفصي سدل دوجوملا دوجو نأ ىف لفاع بيرتسي الو . ابنم دوجولا ممدنع نآل
 دوجوملا نوكي نأ كلذ نم ,مزاي ام لقأ ذإ . دوجوملا ىلع ةدئازقدوجرم
 . ةياهن يغ ىلإ لسلستي مث 20 آدوجو

 باللاب نونعيو « حورلاو نبالاو باآلاب ميناقآلا نع نوريعباعر ىراصنلا م

 نومسياعدو . ةايحلاحورلاو «توهاللاهب عردت ىذلا حيسملا نيالابو 4 دوجولا

 تافص نم ممدنع مالكلا نإف « مالكلا ةملكلاب نوديري ممنأ اونظت الف . ةلكولعلا
 داحتالاو عردتلا ليق ملعلا نومسي الو معلا نع ةملكلاب نوريعت منكلو . قاعملا

 . نبا هب عردت م عم - مدنع حيرسملا لب 2 انا حيرسملاب

 اهتبثن ىلا قرطلاب تافصلا مهيلع تبن نأ اهنف : مسقنت مهيلع درلا هوجوو
 . هللا ءاش نإ قأيس ام ىلع ةلزتعملا ىلع

 هووجو ٠ لصالا ف )١(
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 ميو ؟ ةثالثلاب يزاقألا مصصخ مل : مطل لوقن نأ مويلع مالكلا هوجو نمد
 : اههدحأ : ناججو ةبطاا هذه ىف ائلو ؟ |- ؛ءاصف ةعبرأ اهردقي نم ىلع نوركدت

 4 ةئالثلا ىلع راصتقالا اجو حاضيإ ملأ ضوفتو 34 مل اطملا لاجاب .ىزج نأ

 . اليهس ةبلاطملا نع جورلا ىف نودي الف

 رظنلاو ثحبلا دعب ًامبار امونقأ لعن مل : اولوقي نأ هيلإ نوئجاليام ىصقأو
 داسف رم ريغ انحضوأ دقو . هب مصقمأ ام نهوأ نم اذهو . ريغلا قئارط ريسو

 . ىوعدلا ضحم ىلإ هدانئساو « كلذ

 مانركذىذلاو . ةمزاللا تافصلاو ؛ ةبجاولا صاوخلا ىه ميناقألا : اولاق نإو
 . هب داديتسالا عقب

 عم ٠ مثركذ امب عقي دادبتسالا نأ تعز لف . اضيأ ىوعد | هذه : محل لاقيف
 نأ مصخلا هيلع ردقي ام ىصقأو . ىلوآلا ةقبرطلا ىلإ ةبلطلا قرقحت دنع رجني اذهو
 ؟عا زانتلا هيف امزعكبلع مدع لد : , هالاقيف . هلعمدعب مصتعي

 : انلق ةبلطلا ف ليصفتلا ةقيرط كلسف نأ اندرأ نإو . لامجإلا ةقيرط هذبف
 نم لع داكن اف «٠ ملعلاو ةاملاو دوجولا ىلع ىناقألا ركذ ف مترصتقا مانيأد

 اونكمتي لف « ممؤارآ تبرطضا كلذ دنعو ؟ اعبار ام ونقأ ةردقلا ردقي
 . لاصقنالا نم

 دابق : م لاقيف ,ةردقلا ف ء ءىزم ةايحلا : اولات نألاصفنالا هن اولراحامف

 . الصف كلذ نع نودحجي الف ؟ معلا نع تزجأ

 اذهو . ةردقلا نع واخي الو ء هجو لك نم ملعلا نع ىلخي لق ىلا : : اولاق نإف

 كاذكف مولعلا عيمج نع ًادهاش ىحلاواخ زوج 6 هناف كيكر لوقلا نم فاخ

 ٠ ةردقلا نع هولخ زوي

 ىذلا اذهو . رادتقإ هيف ىقسل الو 2 خابملا اذه ف:دملا « ىنعةرملا غايبدقو 0
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 « ةايحلا لع ديزت ًادهاش ةردقلا نأ مبلصأ نم ذإ . ًادهاش هوشقان دق (2هوركذ
 . هيلع اولوع ام لطب دقف . هتايح انم دحاولا ةردق نإ , لوقي نم مهنم سيلو

 « ةردقلاىه ًادهاش ةايجلا نأ معذو « مهبهذملصحي ال نع فستمفست وأو
 ردقب ىلا ىرن انإف . اهتابثإ ليبس لاطبإو « ضارعألا ىنن ىلإ هنم بس كلذ ناك
 قف نم ىلوأ ةردقلا قن سيلو. نكسيو كرحتب هأرن مك « ىرخأ رجعيو « ةرات
 مييهذم ذإ « مهبهذميف ًاحدق هركذن مل اذهو . ضارعألا بورض ةلمجو « ةايحلا
 . هائمدق ام دهاشلا ىف قيقحتلا لع

 ةايلا ذإ « نيفلتخم نيضرع لكك اببجوم فلتخم ةردقلاو ةايحلا : لوقن مْ
 تارودقملاب قلعتت ةردقلاو . هب تماق ىذلا لحما ريغب قلعتلا اهبتصاخ نم سيل

 « راصتخالا تايثإ عم لوصألا ىلإ تاراشإ هركذن ىذلا امنإو . اهاحن ةرياخملا
 ةفص هنأ ىلإ ريصملاو « مناقآلا ىف دوجولا ركذ مقتسي فيك مث . قارغإلابنجتو
 . هب ءافخال ضقانت اذهو ؟ ةايخانيع ةردقلا لعجي نم « رهو !نيعسيل ورهوجلا
 اهركذهنكلو . ةحضاوابلكو « لاصفنالا |ىراصنلا مودف اهوجوىضاقلاركذ دقو
 كوالا ضءب ىلع هكردم ليبستو « مالا بير قت ةقثلاب هدصقم ناك امل « ديبتلا » ىف
 . قءاقملا ىف قمعتا نييناجلا

 ؟ ةايملا ٍلعلا متلعج اله , مهل ليق امل « ملعلاو ةايحلا ىف لصفلا ىف هركذ ف
 فالخم ليصفتلاو ةغلابملا نايرج عانتماب ةايحلا صاصتخال ناقرفم أمه : اولاقف
 ةغل ابملاذإ « ةردقلا ف مهيلع سكعني هوركذىذلا اذهو . اذهنم ملعأ اذه: لاقيذ] . ملعلا
 نم ركذو ٠ مهمعز ىلع هيف ةغلابملا ىرمت ال ام ىلإ اهوفرص دقو ابيف ةغئاس
 . اهنع بارضإلا انيأرف . ابكردم قي ال الوصف قرطلا

 ساوخ ىه : مناقألا : اولاق نأ « هللا مهنعل ؛ ىراصتلا هيلع لوع ىذلاو

 هركذ : لصألا ف )0١(



 هم كولا هع

 . هاوس ام ىلإ هادعتت الو همزلت نأ « سفنلاةفص ىهىتلا ةرصاخلا كح نمو رهوجلا
 ؛ ةايحلا ىف ققحتم وهو « مناقآلا نم هانددع ىذلادوجولا ىف ققحم اذهو : اولاقو

 ًاءاع ناك ثيح نم رهوجلاب صاصتخا هل ملعلاو : اولاق . رهوجلاب ةصتخم ىه ذإ

 نوك ليحتسملا نم ذإ . هريغب ابقلعت لب ؛ تاذلاب ال صاصتخا ال ةردقلاو « هب

 حضتي هداسفو « ليصحتلا نع ىرع هوركذ ىذلا اذهو . ًارودقم مدقلا رهوجلا

 ةردقلا نأ اريعذ مهنإف . هوركذ امم مهيهذم نيع اوضقن مهنأ: ابنم : هجوأ نم

 ؛مدقلارهوجلاب ةصتخم ةابحلا : اولاق كلسملامبب قاض امل م . ةايحلا ىلإ ةفرصنم
 .اببجوموف اهنيابتو ةايحلا فلاخت ةردقلا نأب مهنم حيرصت اذهو . ةردقلا فالخم
 ؟ ىدعش ال نأ ةمكح ناك امننع « قلعتلاف رهوجلانع ىدعتلاهمكح ام ناك فيكف

 . هب ءافخ ال تفابتم ضقانتم اذهو

 نكي مل ؛ رموجلا ريغي قلعت ثيح نم ماعلا نإ ٠ مق السمه لوقن مث

 ؟هل ًامونقأ

 ثيح نم ال « تاذلاب اةلعتم ناك ثيح نم « ًامونفأ ناك امتإ ٠ اولاق نإف
 . هريغب ًاقاعتم ناك

 ثريح نم ال « هسفن رهوجلا ىرب ثيح نم امونقأ راصيإلا اولعجاف * انلق

 ثيح نم « رهوجلل ًامونقأ نوكت امبإ ةفصلا نإف . فلكت هانركذ ام لك مث

 امم سيل ؛ تاقاعتملاب قاعتلاو « ام افوصوم رهوجلا نوكيو ؛ هل ةيصاخ نوكت

 ثيحنم « رهوجلل ةفصناك امنإ ماعلا نأ : كلذ نايبو . تاذال ملعلا | هيضتقي

 ءاوس « هل مزال املاع هنوك مث . هب امولعمناك ثيح نم ال « هب املاع رهوجلا ناك

 هصاصتخا دنع تاذلل ىحلانم « ملعلا بجوي ىذلاو . هريغل وأ « هسفنل ًالاعزاك

 نأ ال ًالاع تاذلا نوكت نأ « دنع ةيصاخ هنوك دنع وأ « اندنع آمايق ءاهم

 . ًامواعم نوكت
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 ملعلا نوكي نأ بجول « هب مولعبلا ةفص ناك ول ماعلا نأ كلذ حضوي ىذلاو
 ىذلا ملعلا نوكي نأ بجوو . هب ًامواعم ناك ثيح نم « ميدقلل ةفص ثداحلا
 ةمواعم ثداوحلا تناك ثيحنم ثداوحلا ةلجج امونقأ ؛ مدنع رهوجلا مونفأ وم
 هيلع اولوع ام نالطب هانلق امب حيضوف . ميبهذم ضقاني اذهو . هب

 ءاقب اواممي نأ هدرط ىلع ممزل « هومتلق ام مل رمتسا ول : لوقن مث

 . هدعتي ملو رهوجلا مزا ثيح نم « ًاعبار امونفأ رهوجلا

 هولاق ام ناك « دوجولا سفن ءاقيلا : اولاقو الصف كلذ ىف اومار نإف

 ثداحلا نوكي ىح « ًايقاب دوجوم لك ناكا ؛ ًادوجو ءاقبلا ناك ول ذإ . الطاب

 . هيل] ليس ال ام اذهو . دوجولا هل ققحت ثيح نم « ًابقاب هثودح لاح لوأ ىف
 مل نإ هنإف ! رهوجلا ةفصلا كح ىف ًامونقأ دوجولا لمجم نم كلذ لوقي فيك مث

 ًامونقأ ءاقبلا نوك دعبي مل « رهوجلا تاذ ىلع ًادئاز آمونقأ دوجولا نوك دعبي

 هنوكو « هسفنب أتاَق رهوجلان وك !واعحي نأ مبمراي كلذكو . دوجولا ىلع ًادئاز
 ءىث نع مهل باوجالو . هادعتي ال هانركذ ام عيمج نإف . مناقأ ادق ايش

 ٠ كلذ نم

 ؛كلذك مالكلانوكو « ًامونقأ ةدارإلان وك مالكلا فيعاضت ىف مهانمزلأ نإو
 رومآلا ب رقأو . |ءبمدق لعلدي اممهيلعانررج « ناثداحمالكلاو ةدارإلانأ اومعزف
 مل « امبنيب الصف اومار ولو . ةدارإلا ثدحي اولاق اي « ماعلا ثدح مبمزلن نأ
 . ةينغ هان ركذ امفو « هعبقت لوطي كلذ ىف مالكلاو . هودحي

 الإ هفلدز' ملو « ىضاقلا هركذ ىراصتلل ًامالك رهوجلا باب ىف انلفغأ دقو

 ىلإو « رهوج : ىلإ مسقني ًادهاش دوجوملا اندجو . اولاق مهنأ كلذو « هروبظل

 ةفص دوجوم لك نوكي نأ بجيف . ةفص رهوجم سيل ام مث . رهوجي سيل ام

 فوصوم وأةفص دوج وملك : ىنملا اذه نعنءريعماولاق امرو. 2)ًارهوج ا وأ 415

 ردوج لصألا ىف )١(



 هسوهورزإ سه

 . طيد رابتعا ريغ نم ضحملا دهاشلاب كلذ ىف اوكسمتو . رهوج ف وصوملك مم

 هدرط ذإ ءرهدلاب لوقلاو « ليطعتلاإ] رحب بئاغلا ىلع دهاشلا ضحم دابشتمالاو

 ريط الو « دهاشلاب اكسمت ؛ ثداح وهو الإدوجوم ال : لئاقلا لوقي نأ بجوي

 ٠ هللا ءاش نإ « تافصلا ١ باتك ىف هحضونس امكلذ ريغ ىلإ ؛« ضيي نم الإ

 اكسمت راطقألا ضعبب ًاصتخم ًازيحتممبدقلا رهدلا اواعحي نأ مهمزاي ام برقأو
 هابأي امم اذهو . دوجولا ضحي لإ ًاعوجر ضارعالا الباق هواعجيو « دهاشلاب

 « تابجلاو « راطقألاو « دودحلا نع هلإلا سيدقت مرلصأ نم نإف . ىراصتلا

 . هجو لك نم هيلع اولوع ام لطبف ء« ضارعألاو ثداوحلا لوبقو « تاياغلاو

 داحالا ىف موههأ ذم ركذ ىف لوقلا

 ابيف مهيلع درلا هوجوو توسانلاب توهاللا عردتو

 « داحتالا ىف مهبهاذم ركذ هميدقت ىلإ جاتحي ام لوأ نأ هللا مصع اويلعا
 2 نوعطاقتم اييف مهو )م ةنيابتم بهاذم هيف مو .٠ ليصفتلا ىلع عردتلاو

 . أضعب موضعي رفكي « نوريادتم

 . هلحم ضرعلا لحي اي ٠ حيسملا تلح ةملكلا نأ مهمظعم هيل] راص ىذلاو

 . مهنم قيرفل بهذم اذبف  رهوجلا مونقأ وه ىذلا ملعلا ةملكلاب اونعو

 حيسملا دسج تطلاخ ةملكلا نأ ىلإ ةيروطسنلاو ةيبوقعيلا نم ةفئاط راصو

 اخ تبلقنا ةملكلا نأ ىلإ ةبقاعيلا مظعم بهذو . نإللا رثا جزامب اك « هتجزامو

 .الوأ هانمدق م « جارتمالاو طالتخالا ىلإ داحتالا ىنعم ىف مورلا بهذو . ًامدو
 .ًادحاو ايش اراص مث « حيسملا ةملكلا تجزام : ©)اولاقف بجو اوداز مهنأ نيغ

 . ةلق ةرثكلا تراصو « ًادحاو نانثإلا راص : اولاقف مههذم نع اوربع امبرو

 . داحتإلا نع ةلقلاب و « طالتخالا لبق ددعلا نع ةرثكلاب اوربعو

 تلاقف : لصألا ىف )١(



 « داحتإلاب دارملا نأ : ىلإ برضلكنم هباشأو « ىراصنلانم طالخأ بهذو
 ميضعب سفف : هجوأ ةثالث ىلع كلذ ىف اوفلتخا مث . توسانلا ىلع توهاللا روبظ
 «ليقصلا ملا لع ربظ «اليقص املج ءىّبَلا لبق اذإ : لاقو « هركذ لاثمع روبظلا

 ىلع توهاللا روبظ ىنعم اذبف : اولاق . هلحب ملو هيلإ لقتني ملنإو « هيف | ىلدو 4
 اذإ ٠ شوقتملا عباطلا : لاقف هينادي رخآ الثم كلذل مهضعب برضو . توتانلا'
 عباطلا نم هلح ' نإو « هيلع عباطلا سفن ربظيف ؛ هيهاضإ اع وأ« عمتشل لصتا

 ءاوتسا ىنعك حيسملا ىلع ترهاللا روهظ ىنعم : لاق نأب مهضعب هرسف امبرو . ءىث
 . ةاذاحناو ةساملا ةلاحإ ىلإ مريصم عم ٠ شرعلا ىلع نييمالسإل ادنع هلإلا
 . مييهأ ذم هذبق

 . دحاو لوصحم ىلإ ناتعجار ناترابعلاو , عردتلاب داحتإلا نع نوربعي, م“
 توهاللا ذاختا ًاقيقحتو آزوجت نودقتعي مهنأكو « حضاو ةغللا ىف عردتلا ذخأمو
 ضقنلاب مههاذم عيمج عبتن نآلا نحنو . مهلوق نع هللا ىلاعت « امرد حييسملا دمج
 . لجو زع هللاب نينيحتسم داسفإلاو

 : هج وأن م لطاب اذبف. هلحت ضرعلال باك ؛ حيسملا تلحةملكلا نإ : لاق نم امأ
 رهودجلا نع تاصفنا له « ممعز ىلع حيسملا تاح ىتلا ةملكلا : محل لوقت نأ ابنم
 ملاهتأ اومعز نإف ؟ حيسملاب داحتالا ليق ام هب صاصتخالا ىلع ىه مأ ميدقلا
 صاصتخالا عم: ميردقلا رهوجلا ريغ تاح فيك : مهللاقيف 0 ميداقلارهوجلا نع لصفتت

 9 ميدقلا رهوجلاب

 ءابليازي مو.« تاذب اصتخع ناك اذإ دحاولا مولعملا نأ رارطضا 1ع لعن نحنو
 ناك ام ىلع هئاقب عم « لبق اهم اصتخم نكي مل ء ىرخأ تاذب صتخي نأ زوجي الف
 اذإف . ادعاصف نيلحمب ضرعلا مايف ةلاحتسا ىراصنلا «(2اناطعأ دقو فيك « هيلع
 اذإ لب . ىلوأ مدقلا م ونقألا ىف هوليحت نآللف « ةثداحلا ضارعألا ىف كلذ | ولاحأ

 . انوطعأ : لصألا ف (1)



 - هريس

 ىهو ؛ مرلأ سفنلا تافص ذإ « ىلوأ سفنلا ةفص ىف هثلاحإذ «.ضرعلا ىف هؤلاحأ

 هلع همدع ريدقت زوج « لحناب ماقلا ضرعلا ذإ « ردجأو قلخأ ىدعتلا ةلاحتساب

 ٠ ”سفنلا سفنلا ةفص ةليازم ريدقت زوجي الو « هريغ ىف هتداعإ عم

 2 هنم توسانلاو ؛ حيسملا دسج : انلقف رخآآ هجو نم مسقلا اذه انررق امبرو

 هيف ثدحي نأب الإ كلذ ررقتي الف « ةملكلا هتلح مث « ةملكلا نع ايراع رق اذإ

 .لاقتناالو ثودج ريغ نم ىنعم توب ليحتسيو ٠ ىعم هبل ] لقتني وأ 3 نكي ملىعم

 4م . هولاقام [لطيف . اهلاقتنا ةلاحتساو 4 ةملكلا ثودح ةلاحتساب ىراصتلا تلاق دقو

 وبف « ميدقلا رهوجلانع تلاز ةملكلا نأ نودعزب مهئأ ىراصتلاب ناظ نظ ولو

 نوكي ال نأ : اهدحأ : داسفلا نم هوجو كلذ ىلع مزلي هنأ ىلع . ميهذم فلاخي

 هيلع مزايو « مهنم دحأ هيلإ رصي مل اذهو . املاع  ىسيع دلوم دعب  رهوجلا
 سفنلا تافصو « رهوجلا سفن ةفص مثدنع ةملكلا ذ] « سفنلا سفنلا ةفص ةليازم

 اذهو « ثداحلا رهوجلاةفص لاوز زاجل « املاوز زاج ول ذإ « لورتت ال

 , اقافو عونمم

 مزليف ( هسفنب موقي ال ام لقتني نأ : وهو ةلاحتسالا نم رغبآ اهجو مزلي مث

 ضارعألا مايق زاوج ىلإ رحي كلذو « ضارعألا لاقتنا يوم كلذ نم

 انعبشأ ام اذهو « ضارعأ ريغ نم رهاوجلا لاقتنا زاوج ىلإ وأ « ضارعألاب

 لاقتنا زيوجت نم برقأ ضارعألا لاقتنا زيوحت م . باتكلا ردص ىف هيف لوقلا

 الامو ءدوجولاب « املايح ىلع ,« فصوت ال سفنلا ةفص نإف « سفنألا تافص

 . دوجولا فصو هل ققحتملا ضرعلا نم لاقتنالا نم دعبأ وبف ء« دوجولاب فصوي

 هومسىذلا وهو « سفنلاب مئاقلام<يدقلا لاقتنا عانتم] لعىراصتلا انوقفاو دقم“*

 « ىلوأ هسفن ةفص لاقتفا عنتم نآلف « سفنلاب ماقلا لاقتنا عذتما اذإف « ًارهوج

 . هجو لك نم مهيهذم لطبف
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 هس ةرإع مس

 ةايحلا داحتإ نوزوجت له : لوقن نأ ءالؤه ىلع هب لدتسلام حضوأ نمز

  مهلصأ اذهو  هوبأ نإف ؟ هوبأت مأ هب معلا داحتا متزوج اك « حيسملاب

 ىنعم امههدحأ ىف داحتالا عانتما ىف نودبي الف « نيمونقألا نيب لصفلاب اوبلوط

 حذملا درط الإ مارلإلا نم مبصاخي الو  عازتلا هيف ىذلا ىف هلثم ققحت الإ ًاحيحص

 . ابيف زيوجتلا درط وأ 2 مناقآلا ىف

 « مولعلا رثانتم هانيأر امل حيسملاب للعلا داحتا ىلع انللدتسا امن : اولاق نإف
 . ابي ماسي ال

 لوقت انأ ىلع . بابلارخآ ىف مكبيش انركذ دنع اذه مكدابشتسا لطبذس : انلق

 ءايح] ىلع مكدنع رادتقإلاب درفنا ثيح نم هب ةايحلا داحت ىلع متلادتسا له : نألا

 مكس البف 5 ةايحلا م- ىف مكدنع ةردقلاو « نبط نم ريط قاخو « قوملا

 ؟ هجولا اذبم

 ةايحلا داحت] نم دب لف حيسملاب تدحتا امل ؛ ةملكلا نإ متلق اله : لوقت مم

 مونقأ ىه ثلا ةايحلا نع درفنيال نأ ىغيذي « رهوجلا مونفأ وه ىنلا معلا ذإ ؛ هب

 هيف طرتشت نأ حصي مث « ةايحلا ىلإ رقتفي | معلا نأ كلذو « أضيأ رهوجلا
 ؟ ةميدقلا ةايحلا

 : كلذ ىلإ مرحي امو , هوركذ امم رظنلا قرط ىلإ برقأ ليسلا هذبف

 .ملعلامونقأب هللا فاصتا بوجو ىلإ ممريصم عم « هلإ هنأ حيسملا ميفصو

 لطيف ؟ الإ هنوك اودقتعا ثيح نم « ةايحلا مونقأب هفاصتا بوجوب اولاق البف

 ةئدلثلا مناقألا داحتاب موبل اطي نم ةبلط نع ًاجرخع نودج ال مهنأ نييتو « هولاق ام

 ىراصتلا بهذأ ققحا ل الو . هوينع ام ريغ دحاو مونقأ داحتابو : حيسملاب

 ىرحب“ !ذكهو ٠ محتلا ضح# ىلإ ةداتسم اهيفليو « ريقنتلاو صحفلا دنع الوصح

 ىآ رهاوظ ضعبب اكسسمت مهل ركذنسو . قيقحتب دضعي مل ىذا لصألا عورف

 . هللأ ءاش نإ هنع لصفننو « نآرقلا



 هس هرب دسم

 رهوج سفن ٌةفص دحتت نأ نوزو#ت له : لوقننأ ءالوه ىلع هب كلسمتن امو

 دنع داوس م ىف رهوجلا ريصي تح رهوجب ضرع سفن ةفص دحتت وأ « ضرعب
 نم دضلا لع مالا ضرفن كلذكو ؟ رهوجلاب داوسلا سفن ةفص داحتا ريدقت
 ىف داحتإلا زوحي نم مييف سيل ذإ مهلصأ ةقيقح وهو هوبأ اذإف « كلذ
 ةضرع اهنأ عم . ثداوحلا ىف كلذ مدتما اذإ : مهل لاقيف « تاثدحلا سفنأ ةفص
 لدبتلا نع ىلاعتملا ميدسقلا ى كلذ عذتمب نلف « تارييغتلاو تاليديتلا

 . ىلوأ رييغتلاو

 شضقاني ضرعلا م : اولاقو ء الصف كلذف اومارنإف . هنعصيح الام اذهو
 ىف اضقانت ايلف « هسفنب موقي ال ضرعلاو « هسفنب مءاق رهوجلا ذإ « رهوجلا مح
 . هل لوصح ال هوركذ ىذلا اذهو . رخآلاب امهدحأ ةفص داحتا لاحتسا امبيبكح
 ىلع هئاقب عم « هسفنب موقي ال نأ ىف ضرعلا ةفص رهوجلا ذخأي نأ مهمزات مل انإف
 . هبموقي الو « هسفنب موقينأ ضقانتل كلذ انمرلأ ول انإف . سفنلاب مايقلا ىف ةفص
 ققحتي سيل و « اداوس هنوك ىف داوسلا كر هوجلا ذخأي نأ : مهانمزلأ ىذلا امنإو
 . هوركذ ام ضقانتلا نم كلذ ىف

 داوسلاكحىفنوكينأ بجوي, اداوس هنوك ىف داوسلا مح : دحاول اولاق نإف
 . هجو لك نم

 نأ بجو « حيسملاب ملعلا دحتا اذإ : اولوقت نأ كلذ درط ىلع مممزلي : انلق
 ضعت ال هو . هصاوخو ميدقلا رهوجلا تافص اهنإف « اهلك مناقألا هب دحتت
 . ءافتناو ًاتوبث

 :داوسلاكحنع رهوجلا م دمي“ ققحت نإ هنأ : كلذ ىفقحلابرقي| ىذلاو
 نأ : كلذ ىف لوقلا ةلمجو . ىلوأ توهاللاو توسانلاى> ىف كلذ ققحتي نآلف
 باتك ىفانمدق دقو . ضرعلا رهوجلا فلاخي اك « توسانلا فلاخي توهاللا
 اذإف . هجو لك نم نافلتخم « هجو نم نيفلتخا نأ « فالتخالاو لثامتلا »
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 ىف كلذ عنتم نأ بجيف « هفلاخي ثداح. سفن ةفصي ثداح فاصتا عئتما

 . مردقلا ثداحلا

 ميدقلارهوجلامونقأ داحتا زاجول : لاق نأ همالك ىراجم ىف ىضاقلا مهم رلأ امو
 نودجحبي ال ام اذهو . م.يدقلا ر هوجلاب ثداحلاةفصداحت] زوجي نأ بجول« توسانلاب

 رهوجلاب ثداح ةفص تدحتا ول : اولاق نأ كلذ ىفمهنع رثؤي امىوصقأو .الصفديف
 «هفيرشم ىضتقا «توسانلاب رهوجلا مونقأ دحتإ اذإو . هصاقتنا ىضتقال « مدقلا
 رهوجلا صاقتنا ىف دعبلا امت] و « توسانلا فيرشت ىف دعب الو

 تومهاللا توسانلا ةاهاضم نأ : ابءرقأ : هجوأ نم طقاس هولاق ىذلا اذهو
 ثداحلا ميدقلا ةاهاضم ةلاحتساك « ليحتسم ةيملإلاب فاصتالاو ؛ لكلا ةفص ىف
 . صقنلا ةفص ىف

 بجو « هب ثداحمي هسفن ةفص داحتاب رهوجلا صاقتنإ بجو نإ : لوقن م

 ىف بحي مل « نيفرطلا دحأ ىف كلذ بم مل نإف « ثداحب هداختاب موذفألا ساقتنا
 لع مدنع ةيللإلا هل تبثت ال «٠ مناقألاب صوصخلا رهوجلا : لوقن مث . ىناثلا
 بجو« مناقآلاب هصاصتخا عم « ةيملاإلاب فصتي مل اذإف . هللا ءاش نإهحضونس ام
 . هجو لك نم هولاق ام لطيف « ثداحل ةفص هب تدحتا نإو « صقتني ال نأ

 ريخل ةملكلا داحتا ماصأ نم تبث دق : مهل لاقي نأ مريلع هعقوم بعصي امو

 .حيسملا ىف هعانتما ىلع لدي « حيسملا ريغ ىف كلذ عانتما ىلع:لدي املكو « جيسمل
 نوعي « قرجلاناسنإلاب تدتأ ةملكلا : لوقي نم مهنف : بارطضا كلذ ىف مو

 تدمتا ةملكلا : لوقينم مهنمو . ىلكلا ماعلا ناسفإلا ىف جيلوت حيسملا مث . حيسملا
 . مهضقانت اهيف حضوب « ةلأسم كلذ ىف دقعنسو . ىلكلا ناسنإلاب

 اولاق نيذلا امأف . حيسملا ةملكلا لولحب لاق نم ىلع درلا ىف ةيفاك لمج هذبف
 ىلع ًادر هانمدق ام لكف « نيللا رخلا ةطلاخمب اواثمتو « جازتمالاو طالتخالاب



 سس هه

 41 وبف 3 مونقآلا ىف لواحلا عانتما ىلع لدبي امذإ . ءالؤه ىلع | درو 3 نيلوالا

 . ىلوأ طاللتخالاو جازتمالا عانتما ىلع ةلالدلاب

 نيب هومتركذ ام ىلع ققحتي امنإ طالتخالا : لوقن نأب ءالؤه صصخن مث
 فصو صصختي ال لب ؛ مجحالو مرحي سيل مونقألاو , ماسجألاو مارجألا

 ؟ ماسجالل هتطلاخغ روصتي فيكف . ديدحتلاو ديرفتلا ىلع دوجولا

 رثكأ اندنع طالتخالل ىنعم ال ؛ ممل لوقن مث . هفشك نع ىنغي « كلذ حوضوو
 لك ةبج « نيتبحيب نيصتخم « نيزيحتم نيب الإ ققحتي سيل رواجتلاو ٠ رواجتلا نم
 دقف « ًاجاجحو ًابهذم كلذ ىف طالتخالاب اودارأ نإف . رخألا عطقنم « دحاو
 نإو٠ عذقم هيف ام زيحتلاب نيلئاقلا ىلع درلا ىف انمدق دقو . مدقلا زيحتب اوحرص

 درلانم انمدق دقف « ماثظنلا هيلإ راص ام ىلع ؛ ماسجالا لخادت طالتخالاب اونع
 « تاوذلا ىنادتو « ةرواجماب طالتخالا اورسفي مل نإو . عانتقا هيف ام هيلع
 قبب الف « نيمدقتملا نع هانيكح اك « لواحلاب ًاضيأ هورسفي ملو « لخادتلاب الو
 « ابمبفل عرف «لوبقلاو درلاب بهاذملا ىلع مالكلا ىف لوصح اهوقلطأ ىلا ةرابعلل
 . اهب ةطاحإلاو

 « ىنمملا مهنم لقث طالتخالاب هونع مبنأ اومعزو . احرص ىنعم اوركذ نإو
 . ةرابعلا ىفاوشقونو

 رهاوج وأ ًارهوج طلاش ام :لاق نأ « ءالؤه ىلع ًادر ىضاقلا هب كسمت امو
 ثدحي ملعلا ىلإ هب انلصوت ىذلا نإف . هثدحىلع لاد كلذف ؛ اطل اذع نكي, مل نأ دعب
 ىذلاو . ثداوملانعولخت ال اهئأ انفرعف . ةدعابتموةرواجتتم اهانيأر انأ «رهاوجلا
 ثدح ةلالد ىف حدقلا ىلإ وأ ٠ مونقألا ثدحب.لوقلا ىلإ مرحي « ىراصنلا هلاق
 . طالتخالاىنمم ركذ ىف اوعجور « لاصتالاةقيقح اوتبشيمل واوغار نإف . زهاوجلا
 .هركذ انمدق 6 « لولحلا لإ اهفالتخا عم - تعجرف مهبهاذم تربسم دقو

 دوعي ةلدآلا نم.هانمدق ام لكف « ًامدو اخ تبلقنا ةملكلا , اولاق نيذلا امأف



 .اب.القنا ةلاحتسا ىلع لاد « سفنلا ةفص لواح عانتمأ ىلع لادلا نإف . ءالؤه ىلع

 . قبس ام راركتل ىنعم الف

 مث « الوأ طالتخالا ىف ممناوخإ اوقفاو ء بهذملا اذه ىلإ اوراص نيذلا مث

 . ءالؤه ىلع دوعي « طالتخالا عانتما ىلع لد ام لكو . بالقنالاب مهيلعإ اوداز 40م

 ؟ارهوج ضرعلا بالقناو « ًاضرع رهوجلا بالقنا نوزومتأ : مهل لوقن مث

 حتتمي نألف كلذ عنتما اذإ : مهل ليق « مهلصأ وهو « هنم اوعنتماو هوبأ نإف

 ؛ أخ بلقنين أ ىخبذيف ءانم دحاولاب لعلاماق اذإ : لوقن مث . ىلوأ اه مونقالا بالقتا

 . كلذ نم ءىث نع مهل صاخم الو « ىلوأو برقأ اذه لب

 بالقنا متزوج اك « امودقأ محللا بالقتا اوزوج : مهل لاقيمث

 . اخ مونقأ اللا

 ىنعم اه « هب ةملكلا داحتا ريدقت لبق « ال ناك محللا سيلأ : مه لاقي مث

 هنيعناك دقلف« محلل كلذ نيع راصهنأ كاذب اودارأ نإف ؟ محللا ىلإ ةماكلا بالقنا

 نأ مباسصأ نم سيلو . ةدايز ريسغ نم هيلإ ءىث بالقنال ىنعم الف « كلذ لبق

 ال مونفآلا ريصل ىنعم الف « حيسملا محل ىلإ مضناو « ًادئاز ام باقنا مونقآلا

 .هوربدتف « اخ محللا ءاقب عم هؤافتنا ردقي نأ الإ

 : مهل لاقي نأ هب نوبلاطي امو . مدقملا لوما الإ مهبهاذم نم لصحتي الو

 ىذلاو . دوجولا حتتفم « اثداح هبالقنا اوقلطاف ء اح مونفالا بالقنا مقلط اك

 هم نيع لثم ©)همونقأ نيعراصو « ثداح حيسملا مل نأ : كلذ ىف لوقلا لصحي

 اورج « امداح هم نوك نم اوعنتما نإو . ةرورضلا ىلع اثداح نوكي نأ بجي

 تناك « ملاعلا ثدح تالالدةلمج نإف .٠ ملاعلا ثدح تالالد اوضقنو « رهدلا ىلإ

 لسأالا ىف ةحضاو ريغ )١(



 عطقلاو رهوج لك مدق مارّتلا امإف هحبشو مالسلا هيلع حيسملا دسج ىف ةققحتم
 . حيسملا ثدح عطقلا امإو « اهثدح تالالد ىف

 لكذ « ًادحاو ايش اراص حيسملاو مونقألا نأ نم مورلا هيل] راص ام امأو

 «طالتخالا ىلع نيلئاقلا ىلع هب انددر امو . مهيلع ًادر نيلوآلا ىلع درلا ىف هانمدقام

 . هدعب داحتالاب اوك مث , طالتخالاب !ولاق مهنإف . ءالؤه ىلع ًادر

 جرداخ « امهنم دحاو مدعي ملو « ًادحاو اراص نينثثالانأ ىلإ ريصملا : لوقت م“
 مدعي نأ ريغ نم نيرهوج داحنإ] زاج « كلذ زاج ولو . لقعلا ةرورض نع

 قماابلا قرعلا نأ ىلإ رحب اذهو « دحاو لحمب نيمئاق نيضرع داحتإ زاجو « امهدحأ

 باحصأ نم ١ دعبتسأ ال نأ كلذ ىلع مزلي ام برقأو . مدع ريغ نم ًاداحتإ ةاون

 . لازي ال اميف ديم ريغ نم هددعت عم : لزآلا ىف هداحتإ نم هولاق ام ىصنعلا

 دحاو نيفاتخلا ريصمو « رهوجلل ةفلاخلا كح ىف م ونقالا : ءالؤهل لوقن مث

 نم مزل ول هنأ : كلذ حضوي ىنلاو . امهفالتخا قن ىلإ ىدؤي كلذ نإف . لاحت

 رهوجلاب مئافألا صاصتخإ نم مزايف « ًادحاو ًاثيش اههريصم حيسملاب ةملكلا داحتا

 عم منةألا ددحتت ل اذإف . دحتت نأ  صاصتخالا ىف ردقي ام ىصقأ ىلع

 الإ كلذ نم مبصاخت الو . ىلوأ توسانلا عم دحتت ال نآلف « رهوجلاب ابصاصتخا

 ىذلا داحتالا لاطب] امأو « بابلل ًادرط داحصالا ىلإ ريصملاو « ثيلثتلا لاطيإ

 س اصتخا ىلإ داصحتالا ريسفت ىف اوعجر نإو . حيسملاو ةملكلا ىف هودسقتعا

 ىلإ اوداع دقف « هلابح ىلع دوجوب درفني ال مونقالا نأو « توسانلاب مونقالا

 دقتعم نم لب « ًادبأ كلذ ىلإ نودوعي مهأ نظن الو . لواملا باحصأ بهاذم

 ضعب اهنم انفذحف « ءالؤم ىلع درلا ىف عقت لمج هذهف . قيقحلا داحتالا مورلا

 .هريغ مالكو همالك رثام نم ىلاعملا ىلع اندزو « ىضاقلا هطسب ام

 نودعبيف « ةليقصلا ماسجألا ىلع ربظي امب نولئهملاو « روهظلاب نولئاقلا امأو

 دنع « ىرن اميف « لوقعلا بابدأ : مهل لوقن انأ كلذو . ليسحتلا نع

 فرغ



 هده .ةقبع -

 ىف رظانلا نأ : هيضترن ىذلاف . بهاذم ةثالث ىلع « ةليقصلا ماسجألا مهتلباقم
 .نكير ملأ ةآرملا ف ثدحي لو « ةداعلا ىرحب ىلع هسفن ىرب امنإ « ليقصلا مسجلا
 هسفن ىري كارلا نأ : اومعز مهنأ ريغ « كلذ نم بيرق ىلإ ةلزتعملا راصو

 ىف كلذ ىف لوقلا طسينسم ام ىلع « نيعلا رظان نم اهثعبم ىلإ ةعشالا ساكعناب
 ءاهتفصلديتو « ةآرملاريغت ىلإ سسقلا نم دحاو رصي ملو .هللا ءاش نإ تاكاددإلا
 . لبق هآر نكي مل ام ىأر ىئارلا امنإ . هيلع تناك ام ىلع امنأ ىلع اوعمجأ لب
 بك ٠ هيلع ةملكلا روبظ عم « حيسملا نأب اوكحاف « سايقلا اذه ىلع مترج نإف
 . هيلع ربظت مل [!إذإ

 .عبطنم « ليقصلا لب اقيام نأ ىلإ ةفسلفلاو عبطلا ىلإ نيلئاملانم نورئاص راصو
 متن نإف . نكي مل ام ةآرملا ىف دجو : اولوقي نأب « ءالؤه ثرثكي ال امب روصتف
 ىف ةملكلا لولح متكحو « مناوخإ بهذم ىلإ متدع | دقف ةقيرطلا هذه مكلس

 نم « ًاضحم ًاروبظ هولاق ام ناك ول م . بهذم ءالؤمل رقتسي لف « حرسملا تاذ ىف
 ىضتقم ىلع ©)ةملإلا ةفص حيسءلل تبي ال نأ ىغبخيف ء هب حيسملا فاصتا ليغ
 ىلع اهيلع ربظ اذإ « ةآرملا نأ ملعن نحنو « هلإ حيسملا نأ ىلع نوعي ممو . مبلصأ
 « اتيع « اييحم « اعرتخم الإ حيسملا نك فيكف . اناسنإ ريصي ال « ناسنإ معز

 مهلصأ لحمضاف ؟ اهيلع ربظ ام ماك-أ نم كح بستكت ال ةآرملا نأ مولعمو
 رهوجلا وأ « بالا وأ « حورلا نم ىلوأ رووظلاب ةماكلا تناك مل مث . ىثالتو
 ىهاضي ماخلاو مياطلاب نيلثماملا لع درلاو . الصف كلذ ىف نود« الف ؟ هسفن

 . ءالؤه لعدرلا

 ناك نإ لب « آدبأ متاخلا شقنو « عباطلا شدخ عمشلا ىف ربظي ال هنأ ىلع
 لماحتملا اهب لماحت اذإف « ةرشان ©© ًاموسرو ةتباث ©0ًفورح عباطلا شقن نآك

 فورد : لمأالا يف (؟) ةيهاللا : لصألا ىف )١(

 موسر : لصألا ف (؟)



 تع 6و3 د

 هابشأ عمشلا ىف طرخناو « عمشلا ىف متاخلا نم زشل ام صاغ ٠ عملا ىلع

 كلذ لكو . رشا عمشلا شقن نآك « ًارافتحا متاخلا شقن ناك نإو « ديداخألا

 . ةينغ هائمدق امفو « فلكت

 ءاوتسإ ىف نييمالسإلا بهاذم نم بيرقب روبظلا اورسف نيذلا امأف

 ىوذ دنعءاوتسإلاب ىعملانإف .عمطمريغىفاوعمطو«ةعجننلا اودعب أدقفعءشرعلالعدتلا

 « كلذب ىسيع ىلع روبظلا ورسف نإف . ردقلا واءو « رادتقالاو « ربقلا : قيقحتلا

 شرعلا ىف كلذ ىرج ام « ًافيرشت ركذلاب صصخم نأ الإ « آذإ هل صاصتخا الف

 « انئتف لإ نيمتنملا نم « ءاوتسالا لم نمو . كلذي نوربخي مهارن الو « هوحنو

 . ىراصتلا بهذم فلاخي وبف محلوق نع هللا ىلاعت  ةساملا وأ ةاذاحلا ىلع

 . هوماعاف « كلذ نم ءىث ىلإ حاورتسا مهل سيلف

 داحنالا ىف ىراصتلا ةبش

 ىسيع ىلع ربظ ام ىلإ عجريو لوؤي « تارابعلا ترثك نإو موق لوصي

 3 اك نيب نم « ىسيع صتخا امل : نولوقيف . تارجعملاو تايألا نم مالسلا هيلع

 تناكو ؛ ىنوملا ءاح[و « بويغلا نع ءابنإلاوء صربآلاو « همكألا ءاربإب سانلا

 ؛ هدايتراو هدارم بجوم ىلعو « هرايتخاو هدصق بسح ىلع عقت ءايشآلا هذه

 نم كلذ نابتسا | امنإو « هراثبإو هرادتقإ نع ةعقاو هلاعفأ رئاس ©) تناك اك

 بسح لع ةعقاولا تايألا نأ ىلإ ريصالازاجولو . هرايتخا بسحر لع تعقوشيح
 . ةداتعملا لاعفألا رثاس ىف كلذ ءاعدإ زاجل « هلعف نم نكت مل « رارتخالاو دصقلا

 نم تناك « تاداعلا قراوخو « تايآآلا نأ « ةقيرطلا هذمب مهسفنأ دنع اونب اذإف

 ءاربإو « قوملا ءايحإ نأ انومتيطعأ دق : اولاقو مممارم هيلع اوبتر « هلعف

 ردتقملا نوكي نأ بجيف « رشبلا تارودقم ليبق نم سيلو « صر.الاوهكألا

 ناك : لصألا ف )١(
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 ميك ”

 هل مها دس

 الق ؛ موهبسش عيمج لع ىوتحا نإو هوركذ ىذلا اذهو . توماللاب ًانصتم اهيلع

 . ةضحلا ىعاودلا نم بكرم وهو « هل لوصع

 ةشقانمال ديدس اذهف . هد_صق بسح لعربظت تناك تابألا نإ : موق امأو

 ٠ ليصافتلا ضب لع تاماركلا نم اندلع تارجعملا نيمدت هب و « هيف

 كلذو . عزانتلا هيفف« هلةرودقم اهنوك ءاعدإ نم ؛ كلذ ىلع اويئر ىذلا امأو

 هللا ىلإ لبتبب تح« تابألا نم ًائيش ربظ« هيلع هللا تاواص « ناك ام: الوأ لوقت انأ

 ىف هفاحلإ دعب لأس ام هللا ربظي ىتح « ًادبج هيلإ ةبغرلا ىف اولأي الو « لجو رع
 ناك « هيلع هللا تاولص « هنأ صيصاقألا ىف اندنع حصو . هيف هتافحإ و« لاؤسلا

 ؛عضخمو ابيف عنخ «ىلاعت هلل ةالص «قوملا ءايحإ نم « هرابظ] ديرب ام ىلع مدقي

 ءاقلت نمتايألا هذه ربظي ناك هنأ ىراصنلا ىعدا نإف . هللا همّلع امب هللا ىمسيو

 مهف ؛ هسفنب دبتسيو « لقتسي ناك لب « اهرابظإ هللا لأسي ال ناك هنأو « هسفن

 موجاجح طقس دسقف « هانلق امب اوفرثءا نإو . ةعزانملا دشأ هوعدإ ايف نوعزانم

 . هسقنب تانآلا ثدحي ناك هن] : مهوقب

 ىلإ ةيغرو ةلّدسم ريغنم هنم تابآلا روبظ « الدج سم مل لس ول: لوقت مث

 4 هرايتخاو ناسنإلا كصق (ابدسح لع ءىشلا عوقو نإف . مصتعم هيف سرلف (هللأ

 دبنت تح « ًارجحعفد نم نأ ىلإ انرص كلذلو « اندنع هلعف نم هنوك ىلع لدي ال
 « هلمف نم كلذ سيلو « هدصق يبدسح لع كلذ عقو دقف « لفس ىلإ واع نم

 كلذكو 3 دلوتلاب سانلا ضع هفصوأم ةلمج ف لوقلا كلذكو . هناردقم نم الو

 . ىّدبلا تارودقم نم ا.سلو 2 ١ دصقلا ابسح لع نالصع 'ىرلاو ”عبسفلا

 لامعالا قاخ ىف لصفلا اذه حضونسو . ناولآلا نم نيثك تابثإ ىف لوقلا كلذكو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ام] ذإ « ةداتعملا لاعفألا ىف اككشتو اير ثروي كلذ نأ نم هولاق ىذلاو

 اذبف؛ اصلا بسسح يلع ةرودقملا عوقوب 2 اهريغ نع ةرود#ملا لاعفالا زيمعت



 هس م6416“ د

 « دصقلا بسح لعهعوقوب هريغنع ريمتب روداقملا نإ لوقنال انإف . اضيأ ذودم

 . رايتشاو دصق ريغ نم ماببلاو « مثانلاو ؛ ىهاسلا نم ًارودقم لعفلا عشب دق ذإ

 بجو ؛ ممالك درط ؛ لوقت نأ ؛ مهبيغشت مسحيو « مرباد عطقب ىذلا مث

 هدصق بسج هنم ندصُت تابآلا تناك ثيح نم ؛هل] مالسلا هيلع ىموم نأ ميلع

 لثم مهيلع سكسنا « ًاثيث مالسلا هيلع ىموم أ نم اوركنأ نإف . هرايثخاو

 هللا لإ البتبم كلذ لعفي ناك هنأ اوعدا نإو . مالسلا هيلع يع ىمأ ىف كلذ
 . مييلع كلذ بائس نم اوملسي ل ء ىسيع ىلإ وأ « ىلاعت

 قطنو « هللا ةسلك ىسيع نأ ىلع انومتقفاو دق ؛ اولا نأ هب نوكسسمتي امبو

 « هتبلكو هللا لوسر « ميم نب ىلع حيسملا امد : ىلاعت لاق هنإف « مباتك كلذ

 كلذ اودضعو « ائيهذم صن اذهو : اولاق مث . «)هنم حورو ميم ىلإ اهاقلأ

 . ميدق مدنع مالكلاو « مالكلا ىنعم ىف ةملكلا ذإ « ؟دنع ةميدق ةملكلا : !ولاق نأب

 ىلع نوركذت ميد« اهمدق مل نأ نم نكلو « ةلكة يمست ىف مءزانن ال : انلق

 اندنع تايألاو ؟ةيألا اهب دارملا امثل و « مالكلا ىنعم ف تسيدل ةملكلا نأ معزي نم

 تابآ تدفنام * داعم ع ©00لأ تايلك تذفن امو هلوشب ىلا وهو © تانك ىمست

 اهانلعجو » ىلاعت هلوق اهمجرتي ةبآلا هذهو .ىلاعتو هناحبسس هتارودقم عئادبو « هللا

 . , ©01اعلل ةيآ اهباو

 اولدتستنأام] :نواختال متنأ : لوقنف مهيلع مالكلا سقتنأ ؟ لوقلا ل يص#ليبسو

 طقم ؛ لقع ةيضقب متلدتسا نإف . نآرقلا نم ةبآ رهاظب اوكسمتتوأ ؛ لقع ةيضقب

 مككلسم ناك نإ و . ةميدق ةملكلا نوك ىف مانعزان ذإ « ردقيام ىجوأ ىف كلالدتسا

 هتيلكو » ىلاعت هلوق ليوأت ىف انل مث . لالدتساب سيلو مازلإ وهف « ةبآلا رهاظب

 مل : ؟7 (0) 4 ” ١املإ 0)

 ١" : و١ (0)



 - هوة _-

 ىلع تلمح ول ةملكلا نأ |وهو « لصأ ميدقت دعب نابجو « ©20«يسم ىلإ اهاقلأ

 مبخيب وتو « مهعيررفت ىلع لدي. ابحتتفم نإف « ةنأْلا تضق املا هومتدقتعاو هومتلق ام.

 الوكديد ىف اولغت ال باتكلا لهأي » لاق ىلاعت هنإف . مهيد ىف مولغ نع مرجزو

 أتيثم ناكل « هوئنظ ام ةملكلا ركذب ىلاعت دارأ واف . « ©20قملا الإ هللا ىلع اولوقت

 :.رخآلاو . هائمدق ام ةيآلا ىنعمب ةملكلا نأ : امهدحأ : نابجو ليوأتلا ىف مث
 . « نك » هلوق دنع اهبا ىلاعتو هناحبسم هنيوكت « ميم ىلإ ةملكلا ءاقلاب ىنعملا نأ
 هل لاقو « دلاو ريغ نم هنوكو « امدب ىلاعت هللا هعرتخا هنأ ةيآلا نم دوصقملاو
 . ناكف نك

 ىسسيع لثم نإ » ىلاعت هلوق كلذ حضويو . ميسم ىلإ ةملكلا ءاقلا ريسفت اذهف
 اهؤاقلاو« ةملكلا ريسفت اذهف . ,©20نك هل لاق مث بارت نم هقلخ «مدآ لثك هللا دنع

 ثيح نم هيلإ ىقلم وهف « رومأب لصتا رمأ لك ذإ « ليوأتلا رهاظ ٍ؛ ميسم ىلإ
 . ًايلعو ًامهف هب لصت]

 حورتسمالو ..©)انح ورم © اييفانخفتف» :ىلاعت هلوق آريثك هبنوثبشتي امو

 لح حورلا نأ مبلصأ نم سيل ذإ « ًامازإإ الو « الالدتسا ال « ةيآلا هذه ىف ممل
 نإو'. ةايملا وه ممدنع حورلاو « ةملكلا وهو « للعلا مدنع هحلح امنإو ء حملا

 لبس ةيالا ليوأت مث . ايناحور ملاعلا ةيمسقت ةلزنم الزان « ازوجت ناك « هب ملعلا ىمس
 وهو « ىحولا هب دارملاو « نآرقلا ىف درت دقف : ناعم ىلع درت حورلاو . كردملا

 ؛ هب دارملاو درتو . .« ©0انمأ نم اور كيلإ انيحوأ كلذكو ه هلوقب ىنمملا
 2الملا ©2فاصيب كلم مسا ًاضيأ حورلاو . سدقلا حور ىنعملا وهو 3 لي ريج

 4:١١ (0) ش ع : )91( ١70١)

 هيف: لصألا ىف (:4) عج:مو (©)

 #4 :ه# (5) مل:١5 (0)

 فقي : لصألا ىف (0)



 هس 646 تم

 هلوق كلذب نيرسفملا نم ريثك رمف دقو . مهنزاوي هسفنب وهو « فص ةمايقلا موي

 حاورأ هب دارملاو «حورلا درت دقو .,«92آفص ةيالملاو حورلا موقي موي ه ىلاعت

 ناك اذِإف . ء ©9يلر رمأ نم حورلا لق ه ىلاعت هلوقب دارملا وهو « صاخشألا

 امم هنارثقإ عمالإ هرهاظ ىلإ حاورتسالا غوسف الف «نامم نيب ًاددرتم ظفلا

 ص وقم لع «عاتتماال مث. هرهاظب لدتسي ال ؛ ريسفتلا ىلإ رقتفم لكو ؛ هرسفإ

 هجوو . حابشألاو صاخشألا حاورأ ىلع حورلا لمح ىف « لالدتسالا حوضو

 هانمدق ام ىلع .ميركتلاو فيرشتلا ءانحور نم , هلوق ىف ىلاعت هللا ىلإ هتفاضإ

 .رهاوظلا ليوأت انركذ دنع

 ناكو« مالسلا هيلعليربج وبف غ2 سدقلا حورب هائديأو » ىلاعت هلوق امأو

 أمبرو . هجو لك نم هب اوكسمت ام طقس دقف . هددسيو ؛ هديؤيو ىسيع | ىأي

 ركذنو ءالصف ابيف ركذنسو « ليجنإلا نم اهنأ نومعزبو « لوصفي نوكستي

 . ليجنإلا نم هب نوفرثعي ام مهيلع لدي ام

 مئاقألا هثرياثمو رهوجلا ىف

 نأ ةيروطسنلاو ةيبوقميلا معرف ٠ ميناقألاو رهوجلا ىف ىراصتلا تفلتخا

 ره : رهوجلا نأ ىلإ موضعي بهذف «!وفاتخا مث « يناثآلا ريشي سيل صوجلا

 كلي

 , ديغ هنإ لاقي ال رهوجلا نأ نورخآآ معزو . مهنم ءارهدلا لمت هيلإو . ميئاقألا

 ثيح تافصلاقبثم ىرج كلذ ىف اورج مبنأ اومعزو . ىه هنإ لاقي الو « ميناقألا

 ةيكللأ مثدمورلابهذو . ابنإ لاقي الو « تأذلا ريغ كسل تافصلا نإ : اولاق

 « ميئاقألا رهرجلاةفلاخع ىف بارطضاو طيخ محل مث . ميناقآلا ريغ رهوجلا نأ ىلإ

 )84 )1١:١ (؟) ٠م:؟ل

 ؟ :ها(0)



 هل مهو

 ةيبوقعيلا ىلع درلاب نآلا ًأدبنو « الصف بابلا اذه ىف دقعن نحنو ءامل هتقفاومو
 9 ةيروطسللاو

 «لوقعملا نع اوجرخ دقف . مناقألا وه , رهوجلا نإ : مهنم اولاق نيذلا امأف

 « ةملكلا دسم حورلا دست ال « مددنع ةفلتخم مناقآلا نإف . ةدورضاا اودحجو
 ىذلا دحخ ؛ اولاق . فاتخي ال « هسفن ىف « رهوجلاو . نءالا دسم بآلا دسيالو

 دحتما نوكي فيكو 3 تافاتخلا ريغ نوكي فيك 2« فالتخالا هيف روصتي ال

 ؟ ًافاتنع فلتخم ال ىذلاو « ًاددعتم

 ناك واف «رهوجلا نود مهدنع حيسملاب تدمتا ةملكلا نأ , كلذ حضوي ىذلاو

 ةملكلا تناك وأ « ةملكلاهب تدحت ا ثيحنم « حيسملاب ًادحتمناكف « ةءلكلانيعرهوجلا

 ىلع ضقانتلا ف ةيزم الو . رهوجلا هب دحتي مل ثيح نم « حيسملاب ةدحتم ريغ
 اذإو « حورلاو ةملكلا نيع رهوجلاو « حورلا ىه تسيل ةملكلا : لوقي, نم لوق

 نركتالو ءًاحور ةملكلا نوكت نأ مزليف , ًارهوج ةملكلا تناك « ةملك رهوجلا نآك

 . لقاع هب ءوبي ال لبجلا نم غابم اذهو . ًاحور

 ءابنيعالو « مناقألا ريغ هنإ هيف لاقي ال رهوجلا نإ : مبنم اولاق نيذلا امأو

 . رهوجلا حم مناقآلا ىف مدقتعم نع مهتلئاسم ىلع بتي ءالؤه ىلع مالكلاف

 ؟مناقالا قمكلوق اف ء ميدق ؛دوجوم رهوجلا نأب نوكحت مكنأ كشال : لوقتف

 الو « دوجولاب مث فصوت ل أ صولا تان كاز فرجت

 ؟ ابشيث ثم دنع لاوحالاب اهل ابييشت مدعلاب

 ريغ « تادوجوم برأ رموجلا مانو« ةدوجوم مثلا نأ اوبعز نإف

 مولمح ذإ . بيرق اذبف « ةرياغملا قالط] نم:اومنم « كلذب فارثعالا عم منأ

 بيغ . ريافتلا باب ىف هانمدق م مدعلا زاوج نع اهواينإ ةرياغملا نم عانتمالا ىلع
 تيث اذإ هنإف . عيبرتلا تابثإو ثيلثتلا لاطبا وهو هنم محلل لبق الام مهمزلي مهنأ
 , ثيلثتلا لاز دف ةعبرآل دوجرلا



 ما ©4ه“7 م

 اذهو ؟ اهل رهوجلا مئاعج البف ٠ الإ مودنقأ لك متلعج اذإ :' مهل لاقيو ٠
 . ةيارصنلا نم اواسناو اوغيز « كلذي اوفرثعا نإو هلع ممل صيح ال ام

 مناقألا نأ اوبعز ول اذبف ٠ ثيلثتلا ىلع نوعمج مهللم فالتخا ىلع ىراصتلاو
 : انلق « لاوحألا ةلزنم اهولزنو دوجولاب فصوت ال اهتأ اومعز نإف . تادوجوم
 «لاوحالا تابثإ قرط مييلع انددس اذإف . لا وحالا فن اذخأم اهيرقأ « قرط مييلع
 مايقلا نوك مراكن] عم نيه لا وحآلا تايثإنع ممدصو ؛ هيلع اولوع ام:لك لطب
 ليحام لكو ؛مدقلاو « ءاقبلاو « رصبلاو ؛ عمسلاف مهلوق كلذكو « الاح سفنلاب
 ركذنسو . اهوركذ ىنلا منناقألا ىف ققحتم وبف « الاوحأ ءايشالا هذه نوك
 . لاعت هللا ءاش نإ « تافصلا ١ باتك ىف ًاعنقم الوق اهتايثإو لاوحألا در ف
 . ةقيرط هذهف

 كلذ ةماقتسا ردقو « مناقألا ريغ رهوجلا نوك متعنم نإ : لوقن نأ انلو
 امهنأ اوبعز نإف ؟ رخآلا مونقألا عم موسنقأ لك ىف مكوقاف ء مل
 دوجولاب فصتتال ميناقألا نإف . اونبتسا ام اوضقنو |ونبام | ومده دقف «نارب اغتم
 نيب رياغتلا دعس ال نئلف « كلذ دعبي مل نإو ؟ رياغتلاب فصتت فيكف « اهتاوذ ىف
 نآلف ءدوجولاب نيفوصومريغ « نامولعم رياغت اذإ هنإف . ىلوأ مونقآلاو رهوجلا
 نأ اومعذ نإو ٠ [ وأ ] دوجولاب فصوي ال ام قلعم دوجوم رياغي نأ عتمي
 ؛ اهرياغت عانتما عم مناقألا : محل لاقي نكلو . اوبراق دف « رياغتت ال مناقألا
 نكي ملنإو « هل عبار رهاوجلا دع نم عناملا اف ٠ ةثالث اهنأب حضوتو تبثت
 « ىلوآلا ةلابجلا ىلإ اوداع نإو . ©")ذابنلا ىلإ هنم صيحم الام اذهو ؟ اهل ًارياغم
 . محاضتقإ انحضوأو « مهل اندع « منئاقألا نيع رهوجلا نأ اومعزو

 3-5 منثأ اذإ « هلاوحأو | رهوجلا ف مكلرقك ءانومتمزلأ اهف انلوق : اولاق نإف
 .لاوحألا

 )١( كبانتلا : اهلما ,



 - موؤزؤ ادم

 فصتيف «لاوحألا انتبثأ اذإ انأ كلذو . متمصخ ًاكح كلذي متينضر نإ : انلق

 دعبتسي مل اذإ مث. لاوحألا دع نم اشاحتيالو « تامواعم اهنأب هلاوخأ عم رهوجلا

 نم ةثالثب رهوجلا انفصو اذإف . دوجوملا رهوجلا ىف دعبّتسي مل : لاوحألا ىف كلذ

 نم دعلاب ىلوأ رهوجلا لب . ةعبرأ ابعم صهوجلا نوكي نأ دعبي مل « لاوحألا

 . تاوذلا نود لاوحألا ددعت نع عنتمنف « دعلا نم عدتم عدتما ولو . هلاوحأ
 « قئاقحال بلق وبف « رهوجلا دع نم عانتمالاو « لاوحألا دع ىلإ ريصملا امأف

 ؛دوجولاب ةتوعئملا « لاوحألابةفوصوملا . ةئباثلا تاذلا نإف . ابضقاني ام كسمتو
 نالطب حضو دقف .دوجولاب املايح ىلع فصتتال ىلا لاوحألا نم دعلاب [ ىلوأ ]
 ىف مل حورتسم ال هنأ نابتساو « هجو لك نم مهبلاطم بارطضاو'؛ مهبهاذم

 . لاوحالا قيثم بهاذم

 نم لصحي ام , لوقي نأ « همالك ىراجم ىف هنع لصحملا لفي ال نأ ىخيذي امو
 « ةايح « آللع هنوكب هوءتفصو مث « دوجولا, فصتي ال مونقألا نأ ؛ ركبهذم

 « ساخن فصوو « ماء فصو هل تبمث ام نإف . قيقحتلا ةيضق نع جورخ اذهو

 ثداحلك نأ كلذ حاضيإو . ماعلا ءافتنا عم صاخلا فصولا توبث ليحتسملا نف

 لاحتساف « دوجولا نم صخأ ثودحلا ناكو ؛« ثودحلاو دوجولاب فصتا امل

 .نرود دوجولا توب ةلخجا ىلع لحتسي مل نإو « دوجولا نود ثودلا توبث

 . ًاضرع هنوكو « انول هنوكو ًاداوس هنوكب فصتا داوسلا كلذكو . ثودحلا

 ..اضرع هنوك نم صخأ انول هنوكو 6 نول هنوك نم صخأ ًاداوس هنوك مث

 سيل نول لاحتساو . داوسب سيل نول لحتسإ ملنإو « نولب سيل داوس لاحتساف

 نإ تافصلا ىف كلذ ىعقتسنسو . نواب سيل ضرع لحتسي. مل نإو « ضرعب
 . ىلاعت هللا ءاش

 نم صخأ الع هلوكو « دوجولاب فصتم لع لك ؛ انلق كلذ تبث اذإف

 ., امببعأب هفصو بجو « نيفصولا صخأب مونقألا فصو زاج اذإف « هدوجو
 ٠ ءالؤه ىلع مالكلا هجو اذبف



 هل ج44 دع

 ثيلثتلا لاطبإ ىلإ برقأ ءالؤبف « م ءناقألا ريغ رهوجلا نإ : اولاق نيذلا امأف
 رهوجلا اوتبثأ مث  اهددعب رك :اقألا اوتبثثأ اذإ مهنإف . نيلوآلا نم

 ريانم لك ةرورض نمذ] . كلذب ارحضفأو | ةثالثلا ىلع اوداز دقف « امل ًارباغم

 لاطيإ « ةيروطسنلاو ةيبوقعبلا مزا اذإف ٠ ددعتملا عم هبع ”نومجي نأ ددعتم

 . ىلوأ ةيكسلملاب كلذ موزاف ؛ ثيلثتلا

 . ةثالث مناقألا عم وبف «ةثالثلا مناقآلا رياغ نإو « رهوجلا اولاق نإف

 حرص مكنإف ٠ « لّقعلا ةيضشب بعالتو ؛ ةرورضلا دحج نألا اذه : انلق

 .لبجلا ةياغ اذهو «مناقآلا نيع مناقألا ريغ وه ىذلا نأ متتعز مث « الوأ ةرياغملاب

 قرف

 وه بف بآل رباك نإو نإلا لاش و نأ دعبب مل؛ ؛ مرأأ ف كلذ دعي مل نإ مث

 ةملكلا دع سولف . نيمونقأ امبعم دعتف ؛ دوجولاو حورلا ترياغ نإو ةملكلاو
 ةثالثلا مناقألل رياغملا رهوجلا دع نم دعبأب نيمونقأ دوجولاو حورلا عم

 . ةثالث ابعم

 هملإ نكلؤ « ةعبرأ تابثإ نم ىثاحتي ال مهبهذم لصح ال نم فسعت نإو
 دحأ اهيلإ رصي مل ةلوق عادبإو «ء ىراصنلا بهاذم نع جورخ اذهف . ةثالع
 . هجو لك نم ثيلثتلا ىلع نوقبطم مهنإف « مبنم

 رهوجلا نوك نم عفاملا اف « م ,ناقألا ىلع ادئاذ رهوجلا مبثأ اذإ : لوقن م
 فصتي ال ءودقأ لك ناك نإ « هلإ هنأب مونقأ لك فصو دعبن مل نإ انإف ؟ آهإ
 هلإلاو . مناقألاب فوصوم دوجوم هنإف « ةيملإلاب ىلوأ رهوجلاف « دوجولاب
 املاء ايح هنوكب فوصوملا وه رهوجلاو . رداقلا « ملاعلا 6 ىلا وه عرتخا

 ىف لوقلا كلذكو « هب ةملاع ابنوك بجوا « تاذب صةخا اذإ ملعلا نإف . ًادوجوم

 وه ىذلا ملعلاو . هل ملع ال املاء ليحتسي اه 3 هب ملاع ال ملع ليحتسيو . ةايحلا

 ملاعلاو « ةايحلاب ىحلاو ٠ ةيحب تسيل ةايحلاو « هسفن ىف ملاعب سيل ؛ : مهدنع مونقأ
 فصوت ل ةفص نم ةيمإلاب لدأ « ىلاعلا' ىلا ؛« دوجوملاو . رهوجلا « ملعلاب

 ءاهياف ءافخال حضاو اذهو « دؤجولأب!“



 فضر

 [ ةيكلملا ىلع درلا ىف]]

 حضوت نألا نينو .٠ مناقألا ريغ رهوجلا نأ : ةيكلملا بهذم نم انمدق دق

 ىف مملو ؟ اهل فلاخع وأ « احل لثامم مناقألل رياغملا رهوجلا ؛ لوقتف . ةبلط مهيلع

 ابفصي مل « ةميدقلا تافصلا تبثأ نم : اولاقو « تافصلا ىتبثم بهذم اولثمت

 ليبسو . اثم دعي مل 5 نييمالسإلا نم كلذ دعس منإف . لثاعلاب الو« فالتخالاب

 فالتخالا قالطإ نم نييمالسإلا ضءب عنتما | امتإ : لاقي نأ كلذنع باوجلا

 زاوج نع ًائينم رياغتلا اوردقو 2 رءاغتلا نع ًاينمفالتخالا ظفل اوردق ثيح نم

 قالط] نع اوعنتمي مل  مهنم ةيكلملا ىنعن ىراصنلاو « نيرياغتملا دحأ ىف مدعلا

 . لثاقلا وأ فالتخالا قالطإ نع عانتمالا ىف هجو الف « ةرياغملا

 قالطإ نع عاتمي امإ « كلذ قالطإ نع نييمالسإلا نم عذتما نم : لوقت مث

 اذه نوكلسي نيذلا نييمالسإلا لصأ نمو . فالتخالا ةقيقح داقتعا عم ظفللا

 فالتخالاو . ىعرشنذإ هيف دري ام الإ « هتافصوملا تاذىف اوقلطي الأ « كلسملا

 .عرشلا لإ عجب سعال هقالطإ نع عانتمالا امتإو « ًاعطق القع تباثث تافصلا نيب

 «تافصلا ىلع فالتخالا قالطإ ىف عم ال : نيققحما نم ةفئاط ىف ىضاقلا لاق دقو

 . هوجولا هذه نم مهتضراعم تطقسفف ٠ ماببإلاو مابيإلا نع ظفللا ديعبت عم

 ىف كل كلذ بتسي الف «فالتخالا ظفل ىف هومركذ امك | هدم ول : لوقن مث

 ابماكحأ هل تبت لهو « مناقآلا دسم دس له رهوجلا : لوقن نمو . م

 انقلطأ ؛ تافصلاف انيلع كلنا وبل اذاف . اليس هتعباوجلا لإ نود< الف ؟ ال مأ

 مازلإلاناك اذإو « ابفصو صاخ هل تبثي الو « ةردقلا دسم دس ال ملعلا نأب لوقلا

 . مهتضراعم هيلع مقتسن مل لييسلا اذه ىلع

 قفاوي رهوجلا : اولاقف مبلصأ ةقيقح وهو  رخآ اكلسم مهضعب كإدمو



 ب همز ا

 . ًادبأ لصحتي ال ًابهذم اوركذ م“ .هجو نم ابقفاوي الو « هجو نم مناقآلا
 نم وبف مونقأ لك نأ : كلذب اونعو « ةيرهوجلاب مناقآلا قفاوي رهوجلا : اولاقف
 عمجت ةيرهوجلا نأ اوبعزو ٠ ٍبآلاو حورلا رهوج وه ةملكلا رهوجو « رهوجلا
 ةيمونقألاب رهوجلا فلاخت مهاقألا : اولاق مث . اهقافتاهجو اذهو«مناقآلاو رصوجلا
 . هلوأ هرخآ ضقانب تفابتم لوقو طيلختو طبخ اذهو ٠ امونقأ رهوجلا سيل ذإ
 رهوسجلا نإ مكاوقب ىنعملا اه : لوقت انأ كلذو مسقتب كلذ ىف دوصقملا نيبتيو
 , رهوجلا ةفص مونقأ لكل تبثت هنأ كلذب متدرأ نإف ؟ ةيرهوجلاب منناقألا قفاوي
 كلذ نم مزيف « ةيرهوجلا ةفص ىف ايوتسا ثيح نم رهوجلا مونقآلا قفاو امتإو
 |ضءب نوكت وأ : ًامونقأ اهنم ًائيش نوكي ال وأ ()ًارهوج مونقأ لك نوكي نأ
 مدهي كلذ لكو « دارفنالا ىلعهناقأ رهوج لكل نكي وأ « ضعبل امناقأ رهاوجلا
 .هانركذ امقيرهوجلاب مناقآلاقفاوي رهوجلامهل وقيدارأ ول اذه ٠ ابضقنيو مل وصأ
 ناكو « اهب فصتا ثيح نم منناقألا قفاوم رهوجلا نأ : كلذب اندرأ اولاق نإف
 رهوجلا ةقفاوم ميئافألا نوكت نأ هنم مرليو ؛ لوقلا كيكر نم اذهف . الإ الصأ
 بجوأ اذإ ةفصلاب فاصتالا نإف « هل تافصو ©«0ًاصاوخ. تناك ثيح نم ًاضيأ
 اهل بجوي نأ ىغبليف « فوصوبلا ةفص ةفصلا نوكتف « ةفصلا ةلثام فوصولل
 : عدتمملا اهدحأب لئاقلا سيلو « نيلؤقلا نيب كلذ ىف قرف ال ذإ . فوصوملا ةلثام
 . هافن ام تانثإو هتبثأ ام نب هبهذم هيلع بلقي ىذلا نم الاح دعسأب « قاثلا نم
 .هب ءافخ ال حضاو اذهو

 ءةبرهوجلاب ةقفتم ماقآلا نأ ىلع مورلا ىنعأ  نوقبطم ىراصنلا ىرثو
 . بألا رهوج لثامي نبإلا رهوج نأ نوقلطيو « امل ةفص ةيرهوجلا نوتبثيو
 قفاوي رهوجلا : لئاقلا لوقل ىنعم ال هنإف . هل لوصحم ال اذه نأ انحضوأ دقو
 ةقفاوم اورسف نإو . رهاوجم تسيل مئاقألا نأب عطقلا عم « ةيرهوجلاب مناقألا
 ةقفاوملا ذإ « ءىثث ىق ةقفاوملا نم كلذ سيلو « اهب فصتي و ابعم هنأب امل رهوجلا
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 « نيحتلا ف رهوجلا رهوجا ةقفاوك « نيتقفتم نيتفص ىف نيثيشلا قافتا ىهاعإ

 لثمو « ةقفاوملاب ىنثملا وه اذبف . سفتلاتافص نم اهادع امو « ضارعألا لوبقو

 ام ؛ مناقألا عمج ثيح نم « رهوجلا نإف . هيف نحن ىذلا ىف ققحتي سيل كلذ

 هذهىف مناقألا رهوجلا ىواسيف « هعيمج عمجت ايناقألا تناك ول مناقألا ًاقفاوم ناك

 لسيصفت لطيو « ةفص ىف منافآلا قفاوي سيل رهوجلا نأ حضو دقف . ةفصلا

 اولاق ىذلا نأ نابتساو ؛ ةيمونقألاب ةفلاخلاو ةيرهوجلاب ةقفاوملا ف ىراصتلا

 قحلا صحصحو ءاطغلا فشكنا دقو .ليصحتلا انل لحمضيف « قيقحتلا نم واخ

 . مهتاهيومم تمسكاو

 لصف

 [ ةملكلا داحتا ىف ىراضنلا ىلع درلا ىف ]

 ةيكلملاعم ةيروطمنلاو ةيب وقعيلا بارطضا هيف نع ىذلا بايلاب قاعتي امو

 حيسملا نأ ةيروطسنلاو ةيب وقعيلاتدعزف . ةملكلا داحتاوىلكلاو ىئرجلا ناسنإلا ىف

 ضعي و 6 سانلا نم دحاو هنا ىرجلاب اونعو٠ ةملكلا هب تدحتا 2 قوج ناسأإ

 ةيناسنإلاب | عماج ىلك ناسن] حيسملا نأ ىلع مورلا تقفتاو « مهتلمج نم

 . شانلا تايثرج

 .' رج ناسن] اهنأ ىلإ مهم نورثكالا راصف .مالسلا ابيلع ميمى اوفلتخاو

 .اهنود حيسملاب داحتالا نأ ىلع اوقفتاو . ىلك ناسف] اهنأ ىلإ مهنم ةمذرش بهذو

 . قيقحتلا ىوذ حيئارق اهابأتو « بابلألا بابرأ عامسأ ابجمت تاقامج هذهو

 مف « هيلع هللا تاواصحيسملا نكي ملأ : لوقن نأ ءالؤه هب متافن ام لوأو >>
 الك ] « القنتم «الوحتم « ةيابنلاو « ةياغلا طوبضم « راطقألا دودحم ؛« ترسانلا

 مم 5 آحاور «ضرآلا ىف ًاحايس مث الصفنم ًادولوم مث « ةهرب ًانينج « ًابراش

 مثد 2 بلصو لتق هنأ متعزو « اهومتقلتخا ةلوه ىراصتلا رشاعم متصصتخا
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 نوكي فيك : انلق كلذ تبث اذإف . توسانلا مك ىف هانركذ امم اًيُش نوركتي ال

 رياغي هنأ معلا عم « سانلا لك « صاخشالا نم صخشو ؛ حابشألا نم حبش

 ! ةبيدبلا ةمخارمو ةرورضلا دحج اذهو « هنونيابيو مهنيابيو « هنورياغيو ممداحأ

 ءرجلا ىوتحي فيكو ؛ امهيلع هللا تاواص « ميرم نم دولوم هلأب اوفرثعا دق مث

 ؟ قمحاو ةحاقولا الول هنم ءزج وه ىذلا لكلا ىلع

 ًانطاب ًارمأ ناك امإو ءهنم ىؤور ام نكي مل حيسملا توسان نأ اومعز نإف

 نأ ىف انوقفاو مهنإف 2 تالابجلا مظعأ نم اذهو . سانلا تايئزج معب «ىريال

 توهاللاوض فانتم كلذ نإف . ايئوج اياك نوكينأ ليحتسوو « اناسإىؤر حيسملا

 ريغو كرم لإ توسانلا مسقت امأو . توسأنلا نود مدنع ىريال ىذلا وه هنم

 هلبقي ام لك لبقي حيسملا توسان نأب اوعطق مينإف « مهنم دحأ هيلإ رصيإ ملف كرم

 دق [ و ] كزج توسان هل تبثول هنأ « كلذ ىف لوقلا ققحي ىذلاو . توسان لك

 هنوك نع اواس ولو « اينارح مهضعب هامس دقو ىلك توسانو « ايئارب موضعي هاعس

 انومتيطعأ دقو « أعطق ًايئزج هنوك تبث دق : لوقتف « هنماوعنتما « ايلك ايئزج

 نأ بحي لب ؛رجل 1 | وه ىلكلا نوكي نأ ليحتسيف « ايلك ات وسان انردقنإف . كلذ

 نم جرخيف . هبصتخم ريغ ىلكلاو « ىلكلا تحت اجردنم رجلا توسانلا نوكي

 « ايئزج نوكي نأ امأف . هلمشي ىلكلا نأ ىنعم ىلع ىلكلا كح هل ؛ رج هنأ كلذ

 ىف ققحن نإو . همزتلم نع مالكلا عطقي « ضقانتم وبف « ىلك رجلا نيعو

 عماجلا كلذ نوكي نأ ليحتسي تايئرجلل عماج « داحألل لماش ءىث | توسانلا

 ءزج لكلو « مكح عم عماجلا كلذ نم ءزج لك لب . ةرورضو ةبيدب ًاءزج

 « كلذ ىلع ىلك رج آذإ ناسنإ لكف . هتحن جاردناو « عماجلاب طايترا

 . مهبخشل مسيو مرباد عطقي اذهو . حيسلا صاصتخا الو

 ةلمج عماج دوجو ريدقت زاج « عماج ناسنإ ريدسقت زاج ول : لوقت مث

 نم مزايو 3 ىلك دوجو ابعمج )2 تايئرج تادوجوملا نوكت ىتح « ثداوحلا

 امل ةيابنال ثداوحلا : اولوقب نأةدحلملا ماقتسا « تبث ول كلذ نإف . رهدلا اذه



4 

 لس 88 اسس

 عنااصلا دوجوا لوأ ال 3 هل لوأ ال يدق وهو « دحاو عماج ابعيمج دوجوو

 : ةيرهدلا ىلع هعقوم بعصب ىذلا انإو .٠ هدوجو دحتأ ثيحم نم هيليثم دنع

 ٠ لوأ ريغ ىلإ ىلاوتت مث « اهراس نع لصفني ابنم ثداح لك « ثداوح تابثإ

 تايثإ زاج ولو . تابلطلا مونع تءقدتأ 6 عماج دحاو لماش تابثإ غو اذإف

 ابعيمج عمج دق , لاقي ىتح « ضارعألا ىف كلذ زاجل « توسانلا ىف ىضعبو ىلك

 كلذ نم ًايش اومزالب ' ىراصتلاو .٠ تايئزج ىلإ ىه مسقنت مث دحاو لماش

 ١ مبلصأ شضقن وأ مازلإلا نم مهل سيلو

 ةروص لكو 3 حابشأو لالظأو روض سانلا نم لقعي ىذلا ام : لوقن مث

 هونظ ىذلا امتإو . ةروص ىلإ ةروص هنم ىدعتت سيلو « روصلا رئاس نع زيمتت

 عجري ال كلذو 3 دارفالاو داحآلا ةلوانتملا ةظفللا اومو « ةغيصلا موبع ًاعماج

 . تاوذلا ىلإ

 لماش ماعلا توسانلاو « عماجلا ماعلا توسانلاب ةملكلا تدحتا ول : لوقن مث
 قزج نوكي ال وأ ) ًاحيسم زج لك نوكي نأ كلذ نم بجيف « تايئرجلل

 هسفنب ىلكلا ناسنإلا لقتسي الو « ءرحجب صتخال ىلكلا ناسنإلا ذإ « ايحيسم

 لك هلام لك نإ : اههدحأ : نيرحأ دحأ كلذ درط نم مزايف . تايئرجلا نود

 . اعم تايئرجلا لكل الإ تباثلا تبثي ال ذإ « هب ىلكلا ركذ قلعت ثيح نم ءزج

 . ىنعم مهتاهيوقل قيب ملو « هجو لك نم هولاق ام لطبف
 / : اولاق مهنأ اههدحأ: نيبجو نماوضقان دقف ىلك ميرم نإ اولاق نيذلا امأو

 تابثإنأ :رشآلا هجولاو . ميرمب دحتت مل اهنأب اوفرتعاو « ىلكلاب ةملكلا تدحتا

 « حيسلا الك تناك ء ”الك ميرم تفاك نإ و « لاح « تايئزجل دحاوهج و نم نييلك

 ةلابجلا ىف ةياذ هذهو ؟ هل لك وه امل الك ءىثلا نوكي, فيكف « احل الك حيسملا ناكو

 . لقاع ابيضتري ال
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 مولع درلأو ةملالا مون قلوقلا

 ضو مور اف مهيهاذم تقرتفا ىراصنلا نأ « «داشرإ هللا نسحأ اوبلعا

 ةيبوقعيلا كاذ نم عدتماو . ةملآ ةثالث تايثإب حيرصتلا ىلإ مورلا بهذف . هيف

 حورلاو « هلإ ةملكلا : اولاقمبنأ كلذو . هجونم هومزتلاو ؛ هجونم ةيروطسنلاو

 لقنو .٠ دحاو هلإ  هلإ مونقأ لك ىتلا ميناقآلا ةمالثلاو « هلإ بْزلاو ءهلإ

 « هلإ هنأب مونقأ لك اوسفصو ءالؤم نإف . هلئاق ىلع درلا نع ىنني بهذملا اذه

 باجح قرخ اذهو . دحاو هلإ ةثالثلاو «هلإ مونقألك ؛ ةثالث ميناقألانأ اومعزو

 ملعلا:لقعلا لاك نم نإف . لقعلا لاك نم ىه ىثلا« تارورضلا ىف ةتهابملاو « قئاقملا

 كلذكو « مونقأةملكلا : لاقي نأ زاجكلذ زاج ولو . ًادحاو نوكت ال ةثالثلا نأب

 . ًادبأ هيف لصف ال ام اذهو « دحاو مونقأ ابلكو « حورلاو بالا

 فصتتالو؛ دوجولاب فصتت ال هو « هلإ ةملكلانأ معز دق : مورا لوقنو

 رئاسس الو ؛ دوجولاب فصتي ال هلإ زوج فيكف « ةرداقو ةّيحو ةملاع اهنوكب

 ٠ حورلا نود لعفي ةملكلا درفنت نأ زو< له : لوقن وأ ؟ تافصلا نم هانركذ ام

 ؟ دحاو لعفب درفني النم ةيهلإلابدرفنيفيك : مهل ليق « كلذ اوبأ نإف ؟ بآلاو

 حورلا ىف كلذ زوج نأ ىنبخيف « لعفب ةملكلا درفنت نأ زوجي ال : اولاق نإو

 مالكلا عطقنم دنع مهيلع رحت مث . عنابي نأ كلذ نم بحي مث . ًاضيأ بآلاو

 . اهريرقت مدقت ام ىلع « عئاّقلا لوصأ

 سيلو . عييرتلا مهمازإ] نم « مالكلالاخ ىف هانمدقام هيلع هعقومبعصي امو

 لوقن مث . ةملآ ةعبدأ تابثإ ماراإ « عيبرتلا مارا ىلع بتش مث. صاخم هنم مهل

 دوجولاو « ةايحلاو معلاب فصتا ىذلا دوجوملا نأ متلءل مدشامم متيده ول : مل

 خيثأو « مكيأد منيفسو مكسفنأ متتف مكنكلو « ةرهإلا تافص هلو ؛ هلإلا وهو

 4؟9/ « باوصلا سكع اذهو « الإ فوصوملا نوكي نأ | معلمو ٠ الإ مونقأ لك

 . قحلا كردل اندشرأو لالضلا نم هللا انذاعأ « قئاقحلا بلقو
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 ةقباسلا باوب آلا نم ةبضتقم ةلئسأ عمجي
 ىلوأ ملسلا ناك مل : لاق نأ هب ىراصالا بلاطو هنع هللا ىضر ىضاقلا هلأس إف

 نأ هركذ اممو . مالكلا فيعاضت ىف ءانررقو كلذ انمدق دقو ؟ ةايحلا نم داحتالاب
 ىنادي اذهو ؟ ًآبأ ىمسينأب هنم داحتالا دنع ًانب]ىمسي نأب ىلوأ علا ناك مل : لاق
 زاجيإلاو « ىناعملا ىف بانطإلاو « قئاقحلا طسب اننأشو . هيهاضيو لوألا لاؤسلا
 نأى ع متقفتا دق : لاق نأ ًاضيأ هب مهبلاط امو . ديدسقلا هلو هللاو « تارابعلا ىف
 2 هل لا ال لف وه ارلوقت نأ امإ : هيف نواخت الف « لاعفألا نم لمف داحتالا
 :مهضعي بهذمو ٠ لعاف نع لعف لك ولخخ زيوجت ىلإ ريصملاو ٠ رهدلا هنم مكمرليف

 ب ةملكلا داالا لعاف نأ ىلإ اوراص نإف ٠ هوماعاف « هل لعاف ال لعف داحتالا نأ

 اذهو «هريغ نود دحتملا داحتالا لعفي امتإ : !ولاق مهنإف  مهمظعم لصأ وهو
 نم روصتب ال وهو « لعق داحتالا , اولوقي نأ وهو هب م لبق ال ام ىلإ مرحي :

 راثتتسالا زاج ولم . بآلا هيلع ردقي ال لعفب (0[رمأتسم نبإلا نوكيف ؛« بالا
 . مدقتملا عئاقلا ىلإ ىدؤي اذهو لاعفأ ىف كلذ زاج « دحاو لعفب

 لصف

 [ جسيسملا بلص ف]
 هيف كلوق اف « لتقو باص حيسملا نأ رهذم نم توق لق : ىراصتلا]وقن مث

 اءوسان ناك نإف ؟ ًاضحم توسان ناك مأ ًاتوهالو ًاتوسان ناكأ ؟ بيلصلا ىلع وهو
 . مدنع قلطم هلإ حيسملا ذإ « هلإلا لتقب لوقلا قالطإ كلذ نم مزليف « انوهالو
 نيدلا نم لالسنالا وه اذهو . هلإلا تومب لوقلا ٠ كلذ قالطإ ةرورض نمو

 )١( رئأتسم : لصألا ىف .
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 اتوسان نكي ملحيسملا ذإ . آذإ حيسملا لتقي لف توسانلالتق : !ولاق نإف. ةيلكلاب

 . هباتك صن ىف مهنع هللا ربخأ م « بلص حيسملا نأب لوقلا نوقلطي مهو « اضخم.

 ىاعملا نإف 3 اهيف زامإلا انلييسو 3 تارابع ف ةشقانمع قاعتي كأذ ف مالكلاو

 . ةرفاو ةبفاو تقبسم

 لصف

 |[ ىرخأ ةسببشإ قلعتم ]

 هللا تاواص نارمعنب ىسوم نإ متلق اله : محل لاقي نأ هب ةبلطلا مظعي امبو

 5 لمقلا طيقلا لع جو 5 ةيحاصعلا باق كلذلو ب ةماكلا تدحتاو « 83 ناك هيلع

 فسخو (« رحبلا قلفو « دارجلاو « نافوطلاو « ةسمطلاو « مدلاو 3 عدافضلاو

 عمم اليس هكيع ىصمتلا لإ نودوب ال ام آذهو 6 هتايآ نم كلذ ريغ لإ ١ نوراق

 كاذ ىف انمدق دقو « ًاصيع اودجي ملو « هلثمب اولبوق ءىثب مهسفنأ اوللع نإو

 لصف

 ابيلع انوقفاو ليجإلا نم اهم تيشآن ظافلأ ركذ ىلع لمتشم

 « ىلإ ىهلإ : لاق بلصلا ضرع امل ىسيع نأ هتمجرت ام مبليجت] ىف نأ كلذ نف

 2 ةران لذخيو سل بودى ريغ هنأب هنم فارتعإ اذهو . ىتتلاسأ ملو ىتتلذخ مل

 لاق هنأ اضيأ هيفو . ًالعم تعب امنإ : لاق ىميع نأ مبايجت] فو . ىرخأ ديؤيو

 اذهو . هتنيدم ىف ىن مركأ ام هنإف « ةايدملا هذه نم ىل اوجرخإ : نييراوحا

 نم : لاق هنإ ليجنإلا ىف اولاق نإف . لسرلا رئاسك بعتملسرم ىن هنأب فارثعا

 . دحاو هايإو ىننإف ء دأ ىأر دقف قآر

 لوؤم أذبف « ملسي نأ تابيهو «فيرحتلاو ليدبتلا نمىايمجتإ مالم وأ: اناق



 فره

 هل هو حس

 عدتما لب « بآلا ىأر دقف ٠ ىسيع ىأر نم نإ لقي مل مكنم ًادحأ نإف . مكدنع
 ءدجتا ام رن مل اذإف . توسانلا هنم ٌكرملانأ متيعزو « هب ةدحتملا ةءلكلا نم مكملك
 «ليوأتلاءوجو ضعب ىلع لوم ءركدنع لوؤم اذهو ؟ دحتي ملو بالا ىرث فيكف
 ملسلا هيلع ليربج وهو ظ سدقلا حور هيبأب ىنع هنأ مدمؤي ام مث . هرهاظ لازف

 ؛ هبدؤمو هملعم ناك ثيح نمو « هب قولعلا ببس هتخفن تناك ثيح نم هابأ هامس
 لمتحت ملو  هاذلق ام نكمأ اذإف ؟ هابأ قيفرلا قيقشلا ملعملا ؛ ماعتملا مس دقو
 نأ ليجتإلا ىف نإ : !ولاق نإف ؟ لقعلا جهنم ىلع هومتلم البف  هريغ لقعلا ةيضق
 , الإ دلت ميم

 عج رت امتإو ءاضبأ مكدنع داويال هلإلا نإ . حارصلا ضقانتلا وه اذه : انلق

 . هلإلا ىلإ ةدالولا ةفاضإ ليوأت ىلإ نورطضم متنأو « توسانلا ىلإ ةدالولا

 ثيح نم « كلذ حص نإ « ًاعسوتو ًازوجي ا ىمس هنإ متلق اله , لوقن مث
 , مهرومأ دشارمل مهيدب.و « دونلا ىلإ تالظلا نم مبجرخيو « هتمأ نموسيل ناك
 ناك نإو ءهبد ءىثلا كلام ةيمست ىرجم كلذ متيرجأ البف « مهبطاعم نع مزج. و
 ؟ ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىلع برلا

 موق دقتعي نم دلت اهنأ هب دارملاف  حص نإ كلذ نأ نوركنت مب , لوقن م
 ؛ اهلإ سمشلا تعس برعلا نأ ؟ اذهو . بيغلا نع ءابنإ كلذ جرخف ؟ هلإ هنأ
 نأ ليمجتإلا ىف : اولاق نإف . دبعت ال اهتأ اودقتعا نإو « تدبع“ ثيح نم
 . مهاربإ لبق تنك ىنإ مكل لوقأ ىنإ « ىتمأ : لاق | هيلع هللا تاولص ىسيع
 ًامدقتم هنوك ىلعهل نكميف « كلذ "مص ول : انلق . هانلقام ىلع ليلد اذهو : اولاق
 ءايونألا ةديرج ىف مهاربإ مسا ىلع ها آمدقم ناك وأ « ةبترلا واعو ةجردلا ىف
 هللا تاواص نايلس نأ دواد ل1 فحص ىف : محل لوقت مث . ميياع هللا تاولص
 مكليوأت اف « برلا ىدي نيب ءاوحلا ًاييصي تنكو « ايندلا لبق تنك : لاق هيلع
 اوضقن « ميليجت] نم هولقن ام اومرف ام هنم اومهف نإف ؟ ىراصتلا رئاعم كلذل
 . هلثم اوابوق هليوأت اولواح نإو. مرلصأ
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 ٠١ زيجو وهو « نيفنصملا نم دحأ اهنلبي مل ىراصنلا ىلع درلا ىف ةعئقم لمج هذبف
 مثاثدجوف ةرماسلاو نيئباصلا ىلع درن نأ ىلع انكو « ىناعملا ف طسب « رادقملا
 يلع اندر ىفو ظ مهطوصأ ضعي ىف نيمجملا ةقفاومب الإ مهناوخإ نع نودرفني ال

 , ىلاعت هللا ءاش نإ ىقأيس ام ىلع ةينغ ليك أ نيمجنملا

 بأي
 تافصلا ىف

 صحتي مالكلا نم لجألا بطخلاو مظعألا نكرلا نأ - هللا مكقفو  اوملعإ
 نواصحلا لاق دقو . ديحوتلا رارسأ لمح ىلع ىوطنتو ىوتحت ىهو « تافصلا ىف

 غارفتسإ نيعتيف ءام ثيشتلاو تافصلا ةرماخم نع مالكلا باوبأ نم باب ولخي ال

 بحي ام لوأو . ديدستلاو ديبأتلا ىف هيلإ ةبغرو هللا لضفب اماصتعا « اهيف دبجلا

 . ىلاعتو هناحبمم ميدقلا دوجو ىلع ةلالدإا حاضيإ هب تافصلا ريدصك

 ىلاعتو هناحبس ممدقلا دوجو ىلع ليلدلا ىف لوقلا

 دحأ نع رثؤي ملو . هدوجو بوجو ىلع نوقبطم عناصلا قيثم نأ اوملعا

 نع اوعنتما مهنإف . هللا مبنعل « ةقدانرلاو ةينطابلا الإ ٠ كلذ ىف ةعزانملا مهنم

 «فالتخالاو لئاقلا» باتك ىف كلذ انركذ دقو . مدعلاو دوجولاب عفاصلا فصو

 « مههبش نم ممرفك ىلع مولمح ام انركذو « عنقم هيف امب مهيلع درلا انحضوأو

 دوجوب معلا ىلإ اهكلاسمب ةيضفملا قرطلا حضون نآلا نحنو . هنع انيصقتو

 . عناصلا

 لك نم فتنم مودعملاو ضحم ىف مدعلا : اولاق نأ نواصحلا هب كسمت (يف

 ريصملاو ءهلإ عنصلا راقتفاب فارتعالا نيبو« عناصلا تايثإ نيب عمجاو .هجو

 1 ©2نيب | ليصحتلا ىوذ دنع لصف الو . لوقلا نم ضقانتم « هئافتناو هم.اع ىلإ

 نم : لسأالا ىف (1)



 تاز وا

 ع حفاصلاتابثاب |ةبلطلا ىلإ مالكلارجنا نإو ءالصأ هيفن نيبو عفاصلا مدع ىلإ ريصملا 44٠

 . هريرقت قبس دقف

 فرعا نإو. تباثءىث هنأ الإاندنع دوجوملاىنعمالهنإ: هانلقام ققحي ىذلاو

 ىلإ هتشقانم تعجرو « دوجولاب هينعن ا فرتعا دقف « عئاصلا توبثب مصخلا
 فرصل حاضياو « فشك ةقيقحلا لع وهو« هب كسمتنام ىوقأ نم اذهو . ةرابع

 « دوجولاب فصتيال امو دنع تي دق : لئاق لاق نإف. ىنعملا نود ظفلا| ىلإ مالكلا

 « مودعمللتباثث مدعلا :لاق هنأ اهنم دابشتسإلا نم بورضب كلذ لئاسلا نرقو
 « ابتيثمبهذم لءلاوحألا هب دهشتسا ام برقأو . دوجوبلا تباث دوجولا نأ اك
 ايفحدقبال لئاسلا هركذ ىنلا اذهو . دوجولاب اهوفصي مل نإو « مدنع ةتباث اهنإف
 كلذو . هالوصعالةهيومت اذهو . مدعلا توبث هب دهشتساام نآل كلذو . قبس
 ءافتنالا ضيقن هب داري دقو « مولعمب اقلعتم ملعلا هب داري دقف قلطأ اذإ توبثلا نأ
 .هيف تابثإلا مارب ايف

 نأ الإ هب ماعلل ىنعمالو « هب ملعلا الإ ىنعي سيلف « مدعلا تبث : لئاقلا لاق اذاف
 الف «هتويث ردقمالام ءافتناو « هتوبث ردقم ءافتقا وأ« تباث ءافتنا علا وذ ملعي
 ملعلا ىلإ نيقلطملا قالطإ ىف توبثلا فرصني امنإو « توب آذإ مواعملا ىف ققحتي

 : لاقيف « ملعلا سفن نع تابثإلاب سعت دقو . قيقحتلا ىلع تياث وهو « مدعلاب

 هم»وتب الف « ءافتنالا ضيقن وهىذلات وبثلا امأف . هزيمو هملع اذإ انالف نالفتبثأ
 . هطس نع ىنغي كلذ حوضؤو. ببيل ءافتنالا ىف

 «نيملكتملا نمةمذرش ىلع لاؤسلوأ وهف « لاوحألا نم لئاسلا هب دبشتساام امأو

 .دوجولاباهفصوةلاحتساىلع اهيفن ىف مهليوعتو ٠ لاوحألا ىفن ىلع مبنم روبمجلا ذإ

 «لاحلا ىفن نف . ةقرف لك نم نيرخأتاا نم ةفئاط لاوحألا تايثإ ىلإ راص امنإو

 دارأ لب « ةتباث اهتأ ىني سيل لاو-الا تبمأ نمو . لاؤسلا ةنوؤم ىفك دقف
 تسيل اهثأ اك« ةيفنمالو هدنع ةتباثي تسيل اهسفنأ ىف لاوحألاو . اهب ملعلا اهتابثاب
 . هللا ءاش نإ هعضوم ىف كلذ حرشنسو « ةمودعم الو ةدوجومي
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 دوجومل]و؛ صض# أ لإمسقني مولعملانإ: لاحلاب لاق نم دنعلوقلا لوصحمو

 نوكي نأليحتسيو ؛ اضم ايفننوكي نأليحتسيف عناصلااهأف دوجو هفصلإو
 نأ كلذ ىف قحلا حضوي ىذلاو . ًادوجوم نوكي نأ الإ قبب ملف  دوجول ةفص

 «( كإذ مزاي امإو 2 امودعم | هنوكي هفصي مل 3 اضخم ايفن هاعحجي مل لا اب لاق نم

 معزي نمل لاح اب اضيأ دابشتسالا درطن امنإو . مدعااب هفصي لاحلاب لئاقلا ناك وا

 . همدعب لوقلالاطبإل ضرمتلانآلا انضرغ امئإو.مودعم الو دوجومب سيل عئاصلا نأ

 لمجي مودعملا اوفصو مهنإف .ةلزتعملا لوصأ ىلع بتتستال اهانركذوتلا ةقيرطلاو

 اونكحو « هسنجل افلام هسنجلاقفاوم ارهوج هنوكب اوكحو « تايثالا تافصنم

 : مولصأ ةيضق ىلع دعبي الف « هفاصوأ صخأب هوصصخو لع ضرع مودعملا نأب

 . تابثإلا تافصب هصاصتخا عم امودعم عناصلا نوك

 ةقباسلا ةلدآلاب تي اذإ :لاق نأهيلع لوعو  هنع هللاوضر- ىضاقلاهركذ امو

 « عرت#و دجوي نم نأ ارارطضا ملعيف « هيلع هتلالدو « عفاصلا ىلإ عنصلا راقتفا

 دوجوم « ةدارالاوةايخلاب فصتيو ءردقي و ماعيو ؛ تيمبو ىحيو « نقتيو مي

 ارارطضا ملعن انأ هلصأ نم ناف . عضاوم قاهدرونس ىضاقلاةقيرط هذهو . اعطق

 نم الإ © ناققحتيالهيف ناقتإلا وماكحإلاو « هيلع رداق نم الإ ردصيال لمفلا نأ
 ركذف ٠ ىح الإ ملعلاو ةدقلا محي فصتن الو“ ملعلاو ةردقلا كمي فصتي هب ملاع

 داناو تيملا نأ ارارطضا ملعت انإف « ةرورضاا هلك كلذ ىف ليبسلا نأ ىضاقلا
 ءانبلا رودص ةلاحتسا ةرورض ملعن كلذكو ؛ ةيرايتخالا لاعفألا امبنم ليحتس

 ؛ ةايحلاو « ةردقلاو « ملعلا ىف ةقبرطلا هذه كلسن انك اذإف . لهاجلا نم مظنملا

 ؛مودعم نع ءانبلا ردص : لاق نم لوق نإف « ىلوأ عناصلا دوجو تابثإ ىف ابكولسف

 . زجاع وأ لهأج نم ردص هنإ : لاق نم لوق نم دعبأ

 ءاملاع هنوك لعو عئاصلا ىلع لعفلا لد لق: لاقو رخآ اماسم ىضاقلا كاسو

 ققحتي : لصألا ىف (1)
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 دوجولاب هيعب ىذلاو. ثدحلا تافص ةلمج نع هسدقت نايتساو « اديرمايح « ارداق

 اذا . هيغتبن امف دعاس دقف « ارداق املاع هنوكو عناصلا توبث دعاس نف كلذ

 . امل لوصعالو ةرابع ىف اشقانم وأ اضقانم ناك ؛ كلذ دعب دوجولا ركنأ

 ءرداقلا ملاعلا عناصلا ىلإ لعفلا راقتفا تبث دق : اولاق نأ باحصألا هب كسسمتامبو

 مايقليحتسيو « ةردقلاو ملعلا هب ماق نم : رداقلا ملاعلا نأ ىلع ةلدآلا حضاو ماقو
 هب صصختينأ لاحتسا« ءافتنالاو مدعلاب فصتاام ذِإ « ىنتنملاو مدعملاب ىناعملا

 . دوجولا هل نيعت نئاك | ف صاصتخالاب ققحتي امتإ و , امايق ىنعم 44
 اونظو هب اوعلوت امم نأ كلذو « الصأ ةلالد ةلدتعملا لوصأ ىلع مبقتسنالو

 ديدس ريغ اذهو . رداقلا ماعلا ىلإ لعفلا راقتفا نم ارخآ هانركذام « ممل هتماقتسا

 . هسفن تافص نم« ارداق املاع مدقلا نوك نأ ؛ مبلصأ نم نم ذإ . مبلصأ ىلع

 تافص مهئابثإك اذهو . مودعللل سفنلا تافص تابثأ ميلصأ ىضتقم ىلع دعمالو

 .رهاوجلاو ضارعالا سفئلا

 « ابمدع رودقملاب قاعتت نأليحتس ةردقلا : اولاقو اصاخم كلذ نع اومار نإف
 اذإف . ةردقلا قلعتك رودقملاب قلعتت هسفنف « هسفنل رداق عئاصلا انلق نإو نحنو
 تيثولةرداقلا تاذلا قلعت عانتقإ كلذل تبثيف « ةمودعملا ةردقلا قلعت عانتما تبث
 قاعت عانتما ىلع هب اوبلوطام اونب مهنإَف ء هل لوصعال هوركذ ىذلا اذهو . ابمدع

 اوبلوط ولو . حداوقلا نم مهلوصأ ىلع لسيال اذهو « رودقملاب ةمودعملا ةردقلا

 . اليبس هيلا اودجم مل « قيقحتلاب هيف

 , رودقمب تقلعت ول اهتأ : اهمدع ىف ةردقلا قاعت عانتما ىلع ليلدلا :اولاق نإف
 2 رودقع ةقاعتم ةردق [ دوجو ] ليحتسملا نم ذإ « ابي رداق ىلإ ترفتفال

 عم مايق لاحتسا ثيح نم « اهم رداق لاحتسإ « كلذ تبث اذإو« اهم ردافالو

 ف مانمزلأ دقو « ىرخأ ىوعد هورركذ:ىذلا دفنوا , داوجاوما وأ موادعم' مودعملا'.
 ضارعألا مايقب اوءكحي نأ- ءىث مودعملا مطوق ىف مهيلع اندر دنع باتكلا ردص
 0 ا ا أبربم هومزللا امع مهل اودجي ملو ؛ رهاوجلاب مدعلا ىف
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 ا ةردقلا مايق عانتما مام هس نأ بالا ىفام رثكأ : لوقت انأ لع

 نإو اهنإ : مكل لقي نم ىلع « كلذ ميلست عم ؛ نوركنت مبف . اهمدع ىف لحمب
 لا ىف هومتلق ام وحن اذهو ؟ اهب ًارداق هنوك لاحا ضعبل ىضتقي لحمي مقت

 ؟دقتعم نع اورجزأت ملو « اهب ًاديرم ميدقلا نأ متبعز مكنإف . لح ديغ ىف ةتباثلا

 تاوذلا ضعبب اهل صاصتخا الف « لحم ريغ ىف ةدادإلا تناك اذإ : مل ليق امل

 :ةتباثلا ةدارإلا نأ : لاؤسلا نع لاصفنالا مور ىف مكلوق نم ناكو « ضعب نود
 44 امل | بجوت ىهو ابيلع ةدارإلا ةفصل ميدقأ ملا ءاضتقاب صتخت لحريغ ىف

 هللا قلخي نأ متزوجو « ءانفلا ىف كلذ لثم متدرط] امل : مكل ليقوم . صاصتخالا

 رهاوجلاةلمج ءانفمتبجوأو لاح كلذ نأ متمعزف « رهاوجلا ضعبب ًاصتخم ءانف ىلاعت

 ضعبي هل صاصتخا ال ءانفلا نأب كلذ ىف متللتعاو « ءانفلا نم دحاو ءزحي اهمدعو

 ءطبخلا اذه عم , ل ميقتسي "ىف « ةدارإلا ىف هوقلطأ مل ضقن اذهو « رهاوجلا

 صتخن اهنأ متلق الهو ؟ رودقم قلعنت الةمودعملاةردقلانأ ىلع ليل دلانمهب متبل وط ام

 ؟ نيرداقلا ضعبب صاصتخالا امل بجوت « ابيلعارسفت ىهةفصب « نيرداقلا ضءيب

 قاعتتال دنع ةردقلا : لوقت نأ « مالكلا اذه دضعيو « مارلإلا ققحي ىذلاو
 لاح لوأ ىف هب قلعتت لو « هنع ةردقلا تعطقنا رودقملا دجو اذإف . مودعمب الإ
 نإو « دوجوملا نود ًارودقم مودصملا نوكي نأ ماصأ نم دعبب مل اذإف . هثودح

 راقتفإلا ىف رودقملا نإف .ةردقلا ىف كلذ لثم دعبيالف « هل صاصتخاال مودعملا ناك

 مدعاو ()!ودعبت مل اذإف ةقلعتم اهبنوك ىف ةردقلاك « ًاقلعتم هنوك ف صيصختلا ىلإ
 مفصتأ ولو . ةردقلا مدع «0اودعبت الف« آدوجوم هنوك ةلاحتساو رودقملا
 لبق كلذو « ةمودعم ىهو رودقملاب قلعتت ةردقلا : متلقل هقح هومتيفوو سايقلا
 ةلاحدوجولا ىلع مدقتملاوه : رودقملا مودعملا نأ ام « ةدحاو لاحب ةردقلا دوجو
 «رودقملا مدع ابقلعت عم ةردقلا مدع نراقي : اولوقت نأ ىغبني ناكف . ةدحاأو

 نم هعم ةردقلا دوجوب رودقملا دجوي م« « رودقملا دوجو كلذ بقعي مث

 اودعبتست : اهلعل 0022( قلل
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 ىنضتفال 3 ام ردات ءى نوكي نأ ةمودحملا ةردقلا ضيقأ وأ : أولا" 3

 سيل ذإ مودعملا نجملاب ارجاع ًارداق هانردق ىذأا كلذ نوك مودعملا رجعلا

 . هنم ىلوأ ةردقلا تسسيلو « ةردقلا نم ىلوأ « كلا ءاضتقاب رجعلا

 مدصأ ىلع عئتمي ال : انلق ثيح ؛ هنع باوجلا انمدق امم هوركذ ىذلا اذهو

 كلت ترثت ملنإو 2 نيرداقلا ضعءبب صاصخالا بجو ةفصل ةردقلا سصاصتخا

 نود « اهيف كلذ ىضتقي ىنحمل ةدارإلا صاصتخاب تلق ك:أ اك اذهو . رجعلل ةفصلا ...
 ./ متمرلأ مف كلذ ©'2انم اوابقتف كحتلا ضحم ىلإ الإ اوعجرب ملو « ءانفلا م

 .ابم رداق ىلإ رقتفت ابقلعت ىف ةردقلا نأ مك لسول هلك اذه : لوقن مث

 قلعت نم عناملا اف « ةردق ريغ نم رودقملاب رداقلا قلعت زاج اذإ : انلقو انيبأ ولو

 . هيف لصف ال ام اذهو ؟ رداق ريغ نم رودقملاب ةردقلا

 نإف ء اسم رداق الو ةقلعتم ريغ ةمودعم تيثت ةردقلا تسيلأ ؛ لوقن انأ لع

 .اضيأأ اب رداقالو ةقلعتم اهنوك دعبي مل « اهم رداق الو « ةقلعتم ريغ اهتويث دعبي مل

 وهو «آدبأ هنم صيخ الام اذهو « هقلعتل ال هسفنل لحنا ىلإ ررقتفا امن] ىنعملا نإف

 . مرباد عطقيو ميبيغشت ممحي ىذلا

 . رودقملاب قلعتت ال ةمودعملا ةردقلا نأ هيلإ متحورتسا ام ىدقأ : لوقن مث
 نأ انل نأ كلذو . شقانتلا هيف ام تويث هميلستب اوديفتست مل « كلذ كل مس ولو

 كلذ تبث ول ثيح نم « رودقمب قاعتت ال ةمودعملا ةردقلا نإ متلق اله ؛ لوقن

 ؟ اهب رذاق ىلإ ةردقلا ترقنفال

 ىلإ رقتني ال ًارداق هن وك ىف هنإف « هسفنب رداقلا ىف ققحتي ال ىنعملا اذهو

 ملوع ىذلا اذبف . ابم رداقلاب قلعتلاىل] ةردقلا معز لع ترقتفا 6 126 قاعتلا

 . هسفنب رداقلا ف ققحتي سيل « ةمودعملا ةردقلا قلعت عانتم| ىف ؛ هبلع

 كنم : لصألا ف (1)



 «تارودقملاب تقلعت ثيحنم ةردق تاذاانوك انباحصأ كمرلأ دق : لوقن مث

 قلعتي سيل رداقلا : متلق نأ مباوج نم ناكف « اهءاضتقا تضتفاو « ردقلا نلعت

 رداقلاقاعت نيب الصف متلواحو . نيرداقلا قاعت قاعي امتإو « ةردقلا قلعت رودقملاب

 ىلع نوركنت مبف ؟ نيقيلعتلا نيب عملا متمرو« سفنأ متيسننآلا كل اف « ةردقلاو

 هذبف ؟ هسفنل رداقلا قاعت فالخب اهدوجوب طورشم ةردقلا قاعت : لوقي نم

 هجوت مهنم نيقذحتملا ضعب مع املو ٠ ةلزاعملا سوءر اهنم ةدحاولا رج تابلط

 اوفرص ءهسفنل ملاع « رداق « "ىح ىلاعت ميدقلا نإ : اولاق ثيح نم « تابلطلا

 اولاقف . ةثداح ةداراب ديرم ىلاعت ميدقلا نأ مبلصأ نم ذإ . ةدادإلا ىلإ ةلالدلا

 ةفص تناك ثيح نم « رداقلا ىف انتلالد اودرطت مل نإ : لصآلا اذه ىلع نيبترم

 . ةدارإلا ىف دورطم وهف « هسفن

 ريش انكلو « ابعضاوم ىف ىصقتست ةدادإلا ىف تابلط مبيلع ىضاقلا هلجوو

 ؛مدوصتم | اهيلع اوبترف « دنع ةدارإلا تحص ىّتم : لوقنف « زاحيإ ىلع اهيلإ

 « ةدارإلا ىلإ تافصلاب تاثداحلا نم صصخلا راقتفاب ةيلاطملا دنع اوكسمت نإف

 بترثتو ىلاوتت ةدلوتملا لاعفألا نأ مولصأ نم نأ :اهنم « هوجوب مهيلع كلذ لطب

 مدنع مئانلاو « ىهاسلا كلذكو ء ببسلا هنم دجو نم صيصختو ةدارإ ريغ نم

 ؟ لعف لك ىف كلذ اودرط البف « هتدارإو هدصق ءافتنا عم لاعفأ هنم ردصت

 . لاعفألا نع لقي ام , ةدارإلا نع ىنغتسي امنإ] : اولاق نإف

 رثكت ةدلوتملا لاعفألا نأ : اهدخأ : هجوأ ةثالث نم لطاب اذه : مهل ليق

 قرفلان م هيلع اولوع ام ضقتناف . ةدارإلا نع اهئانغتساعم ؛ قاستاو ماظتنا ىلع

 زو< : اولوقتىتح «ةردقلاف اذه كةرفب متكسمت اله: لوقن مث . ةرثكلاو ةلقلاب ”

 ًادرط ريثكلا ىف كلذ رمي مل نإو « ةردقلا ءافتنا عم « لاعفألا نم ليلقلا رودص

 ؟ ةدارإلا ىف مسايقل

 نم لياقلا نإ : اواوقت نأ كمزأ, مكمالكدوق * لوقن نأ كلاثلا هجولاو
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 ىلع دعبي مل نإ : لوقن مث « هيلإ ليس ال ام اذهو:هتدارإ ىلع لدي ال « هلل لعفلا

 متدرط البف . صيصختو ةدادإ ىلإ راقتفإ ريغ نم ةثداحلا تادارإلا عوقو ملصأ

 ؟ تادارملا ىف كلذ

 ىلاعت هللا قاخي نأ اومزاب نأ مهل لاقي ام برقأق . دارتال ةدارإلا : اولاق نإف

 اهب ملع ىلإ مولعلا رقتفت ال مث . ةثداحلا تامولعملا ردق ىلع ةثداح ًامواع هسفنل

 « هسفنب املاع هنوك مويلع لطيب اذهو . ةدادإ ىلإ تادارإلا رقتفت ال م « ابمدغتي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ تادارإلا ىف كلذ ىف لوقلا طسينسو

 صيصختب الإ ةدارإلا تبثت ال : مبنم قذح نم لاق ؛ كلاسملا مهب تقاض امو

 ءاديعو دري دق ؛لعف] :لئاقلال وةنإف . ضعب نرد قناعملا ضعبب ظافلألا ىف خيضلا

 قفحتي الفىاعملا تمسقنا نإو . ةدحاوةخيصلاو ؛ ًاباحيإ درب دقو ةحابإ درسدقو

 ممانلا لاؤسنم اوصلخت مهنأ ءالؤه بسحو . ةدارإلابالإ قاعملا ضعبب اهبصصخت

 . ىتاعملا ىنعمب ةغيصلا صصخ# هنم روصتي ال هنإف « ىهاسلاو جن

 دارشيل مالكلا ثدح ) لس ىمو ؛ غيص مالكلا 5) مس ىتم : ءالؤهل لوقنف

 | عقي معلا نإ : ىخلبلا باحصأ نم م لاق نم ىلع نوركنت مب مث ؟ صصخو 45

 فااخت ديعولاةغيص نأ [ىلإ] ىخلبلا ريصب اميرو ؟ ةغيصلا صيصخت ىف هب ءارتجالا

 :لئاقلا لوقنأ ملعن نحن : اولاقنإف . ليبس هيلع درلا ىلإ مل سولو باحبإلا ةغيص

 . بجوم وهو لدا هلوقك « دعوتم وهو لعفا

 : مل ليق هنأ كلذو . كسفنأ ىلع هرمتدسفأ منأ ديب« ديدمم مالكلا اذه : انلق

 ىهةيسفن ةفصيىلاثلا فلاخم اههد>أ نأ متيعزف . ءادثعا لتقلا لثم ًاصاصتقا لتفلا

 .خيصلا ف التخا ىلإ هريصمىف «ىعكلاىلع درلا هب متمرام كلذب متلطب أف .كدنع حبقلا

 مبف « هسفنل اديممهنوك ةلاحتسا 3 مس ول مالكلا مل طسبلب امتإ : لوقت مث

 .الصفدتمنودجيالاماذهو؟هسفنل رداق هنأ م ءهسفنل دو سع هنأ معزي نم هيلعن وركنت

 : لوَش نم ىلع نوركنت امب . مهل لوقنف هومار ام لك الدج مهل انبلس ول مث

 لسع ليغ ىف ةتباثلا ةذارإلاو٠« مودعم كلذ عم هنكل و« ةثداح ةدارإب ديرم هنإ
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 تابلطلا هوجو قم هانررقام ىلإ مالكلا انب نألا دوعيو ؟ اديرم هنوك هل ضقت

 مهنأكلذو « انهاه محل مزلأ هانركذامو « هب مقت ملنإو « رداقلاب ابقلعتو ةردقلا ىف

 . امايق هب صتخت ملنإو « مدقلاب محلا ءاضتقا ىف ةدارإلا صاصتخاب اومكح

 مدععمةدارالاب فوصوملا ىف دوجولاب صاصتخالا عنم مايقلا مدع ضقي مل اذإف

 بارطضا حضودقف . هب ءافخالام اذهو « صاصتخالا ىف ةلزنم ىضةقيال « مايقلا

 .هباوبلوطامةلواحت ىف مبليح نهوو : مبكلاسم قيضو مهلاوحأ

 ىلع لدي ام ءانبلا نأ ء دوجولا تابثإ ىف هب قلعتلاب مسرلا ىرج امو
 كلذكف « ىلاب ريغ نم ءانب ليحب ام هناق ٠ قابلا دوجو ىلع لدي كلذك « ىتابلا

 لوصأ ىلع لطاب هنكلو « ديدسس اذهو . ءانبلا ةلاح قابلا دوجو ريغ نم ءانب ليحي

 نإف .بسلا هنم ردص نمت وم لعب ةدلوتللالاعفالا عوقو اوزوج مهنإف . ةلزدعملا

 روصي م امنإ و . مودعم ىف كلذ دعبتسي م ؛ مثدنع تيم نم لعف عوقو دعبل مل

 م .٠ مثددع ابك رهاوجلا تصهمدع « مدع وز هنآل « ببسلا هلع ردص نم مدع مييلع

 درلاو ء دوجولا تابثإ ىف ةيفاك لمج هذبف . رهاوجلا نود ضارعألا دوجو عذتمب

 . | قا لهآل بتتسيامع مرجع حاضيإو ةلزتعملا ىلع

 بأب
 هل لوأ ال عئاصلا [ نأ ] ىف لوقلا

 انركذو 0 هيف فاللتخالاو ءهانعمو مدقلا « باتكلا ردص ىف انركذ كف

 . غالب هيفام هحيحصت ىف انمدق [ مث | هانيضتراو هنع هللا ىضر انخيش رايتخا

 ىلاعت ميدقلا نأ تبثن نأ اندصقم امن إو « مدقلا ىنعم ىف مالكلا نآلا انضرغسيلو
 . ةيلوأو « أدتبمو « حتتفم نع ايلاعتم ادوجوملز, مل هنأو « هدوجوا لوأال

 قيسلوصأ ىلإ دنتسي كلذرإء ليلدلا : انلق. كلذ ىلع ليلدلاام : لئاق لاق نإف

 لوأ ال ثداوح توب ةلاحتسا ابنمو « ثدحلا ىلإ ثدملا راقتفا , ابنم : اهرب رقت
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 ناك واف « ثدحملا ىلإ هثودحيف ملاعلا راقتفا تي دق : قيسام لعنيش م لوقنف . امل

 ثادوحتايثإ ىلإ ىضفيو « لوقلا لسلستي م“ رخآ ثدحم ىلإ رقتفال « امداح ثدحملا

 . 20| اعنقم] الوق هيف انمدق دقو . لاح كلذو ءامل لوأ ال

 ضعب هثدحأ ملاعلا :ضفاورلا ةالغ نم لوقي نم ىلع نوركنت مج : لئاق لاق ناف

 ؟ هثدح هلإلاو ثدحم وهف 60 ةبلألا

 .بهذملااذهعم هنم دبالام اذهو « ميددق هنأ ىلع ةلالدلا مقننأ انضرغ : انلق

 حضونسو. ماسجالا قلخي ةثداحلا ةردقلا قلعت ةلاحتسا ردقلا باوإأ قف حضونسو

 ةديدسقل الدلاهذهو . ماسج الا نع الضف « ضارعألا ىف ثدحلا نم قالا ةلاحتسا

 راقتفا ةلاحتسات بل دقو : لوقيفرخآ هجولعىضاقلا اهررحب اممروءابيلع ضرثعمال

 رقتفم ريغ تيثدوجو لكو « لساستلا ل [كلذ ىضطل ثرح نه « ثدح ىلإ ملاعلاثدحم

 .صصختمب الإ دوجولا بحي ناك امل هبوجوالوا ذإء بجاو وبف « ضتئقم لإ

 قو رخآ تقو ىف هنم ىلوأ تقو ىف هقق#ت سيلف « دوجولا بوجو ثيث اذإف

 . ةيلوآلا قند دوجولا بوجوب عطقلاكلذل مزايف . تقو ريدقت

 ابنع لاصفنالاو رهدلا لهال ةلئسأ

 لوقلا ضقانتل « نويمالسإلا هاعدإ اك مدق عفاص تيثول : اولاق نأ هولأسس إيف

 ميكلا:اولاق نأب كلذ اوحضوأو . اميكح ًاعرت هنوك تبث ثيح نم هثدح تبثلو

 كاذف ء هسفن ىف كلذ ققحت نإف . هعفدي ررض وأ ةمكح عفن نع : هلعف واخيال

 ررض عد وأ هريغ ىلإ عفن بلج ىف هلعف واخيال نأ بجيف ؛ نيرخآلا ركنأ نإو

 ثبع هيف ةدئافال ىذلا لعفلاو . ةدئاف ةيف نكت ل نيبجولا نع لعفلاالخ اذإو . هنع

 ىلع هلعف رصق مولو كلذ تبث اذإف : اولاق. ميكحلا نم هرودص | ردقيال ءحيبق

 ىف ديغلا ةحلصم ريدقت مزايف « رذعلاو عافتنإلا هيلع ليحتسي هنأ متعزو , ةدئاف

 ءاةملالا : لص'الا ف (؟) انتقم : لصألا يف )١(



 - هلو

 لمفلا رخأتسال نأ ىغبتيف « ضعب نم كلذب ىلوأ تاقوألا ضعب سيل مث . هلامفأ
 مزليو . ةيراستم كلذ ىف تاقوألاو « هروصت تقو نع حالصلا ىلإ لصوي ىذلا

 ريدقت وأ ء دحاو تقو نم رثك أب هعنص ىلع عئاصلا مدقتي الأ كلذ عومج نم
 . ةمكسحلا دوجو هيلع بحي امل ارشؤم ناكل تاقوأب مدقت ول ذإ « تقو

 نم ْذإ .ريوجتلاو ليدعتلا فقملا لوصأ ةيضق ىلع مزايال هوركذ ىذلا اذهو
 : لاقي نأ اهيفلطبيو « ضارغأب لاعت ال ىلاعتو هناحبس ميدقلا لاعفأ نأ انلوصأ
 هللا ىلاعت هتاذ ىلإ نيفاضم اردق ءوس عفد وأ عفنل « ىلاعلا عدبأو « قلخلاقلخامن]

 . هللا ءاش نإ كلذف لوقلا عيسشتسو . قلخلاب اطير وأ« اهنع

 نم نإف . هنع مل صيحال اموراةل زثعملا لوصأ ىلع مزال وهف« هومزلأ ىذلاو

 ضعبب هل صاصتخا ال اذهو . ملاصملا ًابلطهلعفي املعفي امن ىلاعت ميدقلا نأ مولصأ
 . غيرلا لهأ همارام كلذ دافم نم مزايف . تاقوالا

 برقأ ةقيرطلاهذهو . هنس+ هلعفيام لعفير امنإ ميدقلا نأ معزي نم ةلزئعملا نمو
 دقو . تقو نود تقوب ًانسح هعوقول صاصتخا ال هنيعل نسحب ام ذإ « داسفلا لإ

 ليدعتلا ىف مهلاوقأ ىصقتسنام ىلع لاؤسلا اذه نع لاصفنإلا مور ىف ةلزتعملا شك أ
 ريدقت وأ تقوب قالا عادب] ىلاعت هلا صصخ امنإ : اولاق نأ اهبرقأو . ريوجتلاو
 ةحلصم ءىثلا نوكي دقو . دابعلاةدسفم ىلإ ىضفأل « لبق قلخ ول هنأب هملدل تقو
 هيف لخدلا هجو ريرقت ف ضوخلاو « لوخدم اذهو « هريغ فةدمفم تقو ىف

 . هللا ءاش نإ هعضوم ىف ىصقتسيسو « لوطي

 الف « هدوجول حةتفمال اميدق اعناص متيمأ اذإ : لئاق لاق نإف : رخآ لاؤس
 اوتبثتنأ امإو « ىهانتتال تاقوأ ىف هاتنم ريغ ادوجو هل اوتبثت نأ امإ : نواخت

 « ؟دنععدارح ىهوتاقوألا معأنِإف: أولاق . تقو ريدقت ريغ نم الزأ دوجولا

 اوتبثت مل نإو نيدلا لصأ فالخ اذهو « امل ةياهنال ثداوح تابثإب متحرص دقف
 دوجوم دوجو رارمتسإ لقعبال ذإء لوقعملا نع ًاجراخ ممالك ناك « تاقوألا
 . تاقوأ ريدقت ريغ نم
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 : لوقت انأ كلذو « هل لوصحم ال هبومت لئاسلا اذه /©0هركذ ىنلا اذهو

 تاقوآلاذإ « تقو ريدقتريغ نم دوجولاب ©0ًافوصوملزب ملو ميردق ملاعلا عفاص

 لئاسلاهدعيتسا ىذلاو . ةيلزأثداوحلا تايثإ ضقانتيو « ثداوحلا بورض نم

 ىوعدلا ضحممب فتكم وبف « تاقوأ ريغ ىف دوجو رارمتسا لقعي ال : لاق ثيح

 . ثداوحلاضعبل هتنراقمزم رثكأ تقوى ءىثلا عوقولىنعم ال : نولص#لا لاق ذإ

 هيف طرشب سيل رخآ ًادوجوم نراقي نأ ع ءىثل دوجولا توب طرش نم سيلو

 .هل ةيجوم ةلعالو

 ةلاحإ هنم مرلل « تقو ريغ ىف ثداح عوقو انلحأ ول انأ : كلذ ققحي ىذلاو
 هللا قلخ ولو . ىهانثي ال ام ىلإ لوقلا لساستي مث « تقو ريغ ىف تقولا عوقو

 ريغ ىف هدوجو ًارمتسم نيلصحلا دنع ناكل « هادع ام نود ًادحاو ًارهوج ىلاعت

 ناك نإ مث . قازرالاو «لاجألا ىف اهيناعمو تاقوألا ىف لوقلا عبشنسو « تقو
 دقتعم واض الو . همدقب ْ مف هلاؤس هيلع سكعنا « ملاعلا مدقب نيلئاقلانم لئاسلا

 . مرد تاشإ نع « دحلأ نمو مهنمدشحو نم ءالقعلا نم دحأ

 مل تافص هل ددجتتت ال هنأ ؟دنعمدقلا كح نم : اولوقي نأ هنع نولأسي امو

 موكحع وهف تافصلا هيلع ددجتت ام نأب مفرتعاو « هلزأ ىف اهب ًافوصوم نكي

 دجويس هنأو ؛ مودعم ملعلا نأب ًالاع ناك هلزأ ىف ميدقلا نإ لق دقو « هثدحب

 ملا هنم مزليف ؛ ددجتم فصو !ذهو « هدوجومع ملاعلا دجو الو ظ لازي الامف

 . تاذلا ثدح

 « اهاياضقو لاعلا ميدقت لبق حضتي هأرث امو « هرطخ مظع لاؤسلا اذهو

 . هللا ءاش نإ تافصلا ماكحأ ىف انلغوت اذإ « هنع لاصقنالا عبشسو

 فوصوم:لص*الاف (؟) هور ذ : لصألا ىقف()



 ساوأوإ

 ىيح ملاع رداق هللا نأ ىلع ةلالدلا رك ذ ىف لوقا
 متحضوأو ,( همدقو عناصلادوجو لع ليلدلا مممدق امي جيم دق : لئاق لاق نإف

 نأ ىلع نآلا مايلد اف ٠ قلخلا ةهباشم نع ههزنتو هسدقت باوبآلا نم مدقت امف
 ؟ رداق ملاع ىح ملاعلا عناص

 عمجيو . قا ىلإ ةيضفم ابلكو « كلذ ىف قحلا لهأ كلاسم فلتخا دق : انلق
 قيرط كواس | : نيبهذملا دحأف . امهدحأ مسقني مث« نايهذم باحصألا قرط
 ءىضاقلا هاضترا ىذلا وهو « رارطضا ىلعإعلا ءامدا : ىناثلابهذملاو . لالدتسالا
 . امهاصقأ امهنلبنو نيبهذملا حضون نألا نحنو

 نوك ىلع ليلدلا : !ولاق مهنم نورثكالاف « لالدتسالا قيرط كلس نم امأف
 ريرحت لييسسو . زاوجلاب اهفاصتاو لوأ نع تارودقملا دوجو « ًارداق عناصلا
 «دوجوملك نمحصي ال ء عارتخالاو داحيإلا نأ ًاعطق لعن : لاقي نأ « ةلالدلا
 ضع عارتخالا روصت صاصتخا انيلء اذإف ٠ هيف ةركانملا لإ ليس ال ام اذهو
 نيمتي ىلا « فاصوألا كلذ دعب انربس « ابضعب نم هعانتما انلعو ٠ تادوج وملا
 « ةايملا درج نأ ريسلاب ماعنف . هنم حصي ال نم نع عارتخالا هنم حصي نم ام
 مزاف « ًريثك ةايحلا ًاعماجب لعفلا عانتما دجن انإف . ىحلا نم لعفلا ححصي ال
 فداصتن انإف « درجما ملعلا اهنإ لاقي نأ زوحي الو ٠ ةايخلا ىوس ةفص ءاغتبا
 « هريدقت لكب ةدارإلا ردقم ردق ول كلذكو ٠ ملعلاو ةايملا عم ققحتي عانتمالا
 ريسلا انب ىضفي تح ؛ ةفص ةفص « تافصلا ربسن لازث الف . اهعم عانتمالا روصتل
 هيلع ردقي ام عانتمالا ةلاح عماجم ال ىذلا وهو « لعفلا نم نكمتملا رداقلا لإ
 ثدحملا نوك لع لادا وه ثودحلا نأ ريغ . ملعلا ىلع لالدتسالا لوبس اذكهو
 ماكحإ كلذ ىلع لادلا امنإ و « ًالاع هنوك ىلع لدي ال ثؤدحلا سفنو ؛ آرداق
 الصف اههريسفتو ناقنإلاو ماكحإلا ىنعم ىف دقعنسو . هماظتناو هناقتإو « لمفلا

 ناقتإلاو ماكحإلا نم ةلالدلا ريرحت ليهبسم مث ,.. هللا ءاش نإ جافصلا:لاخ ف
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 . مسقتلاو ربسلا هجو انحضوأ ام ىلع ةردقلا ىلع لادلاو . ثودحلا ىف اهبليبسك

 . نيلدتسلا ةديدس ةقيرط هذبف

 دق : اولاقو « بئاغلا ىلع دهاسشلاب دابشتسالا ةقيرط نيلدتسملا ضعب كلسو
 نسحي ال نم نسحلا طخلا مظني الو « مايقلا عيطتسيال نم موقي ال هنأ اعط الع

 . ًايئاغ لدي وبف ًادهاش لد ام لكو ء هب ملاع ريغ عيدبلا ءانبلا نبي الو « ةباتكلا

 ةقيرط ىهاضت ةقيرطلا هذسهو . ليلدلا بئانلاو دهاشلا نيب عنا قيرط نم ذإ
 هيف انمدق دقو « عئاصلا ثدحلا تايثإ | [ ىلع ] ىناسبلاو ءانبلاب دابشتسالا
 علقم الوق

 قيرطلا نأ ىلإ ميمظعم راصف ٠ ًايح عفاصلا نوك تابثإ ىف ةمثآلا فلتخاو

 ؛ ًايح هتوكب ملعلا كلذ ىلع بترثي مث « ارداق الا هنوك ىف تابثإ ريدقت كلذ ىف
 . أح هنوكب فصتم ريغ رداق ملاع حصب ال ذإ

 تادوجوملا اندجو انأ كلذو .مدقتلار بسلا جبنملا اذهىلع ةلالدلا درطقيرطو

 محصي ال مث . هيفشلذ مصيام ىلإ و « ًارداق ًالاعهنوكب هفاصتإ حصي الام ىلإ مسقنت
 حضا ولا ى لوقلا طسبل ىنعم الو . ةايحلا الإ نيليبقلا نيب زيملا اهم عمي ةفص ريسلا

 لادلا لوق نأ ىف عانتما الف ؛ لالدتسالا قيرط تكلس نإ : ىضاقلالاق . نسيبلا

 «رداق ريغ نملءف ريدقت ليحتسي اي هنإف . هنم لعفلا دوجو ًايح عفاصلا نوك ىلع
 نأ ىلع  ًانكحم ناك اذإ لدي ًاذإ لعفلاف . ىح ريغ نم هريدقت ليحتسي كلذكف
 ىلإ لصوتلا ىلإ لالدتسالا قيرط ىف انب ةجاح الو . ًارداق املاء يح لءاقلا نوك

 : هنع هللا ىضر « لاق مث . قبست هبترو مدقت ةجردب «ايح لعافلا نوك تابثإ

 هركذ ىذلا هجولا نم ايح لعافلا نوكب معلا ىلإ لوصولا ناكمإ ركنأ تسل

 « لعفلا سفنب لالدتسالا امهدحأ : نابجو كلذ تابثإ ىف عمتجاف . باحصألا

 . لدفلا امهيلع لدي, نيذألا ملعلاو ةردقلاب لالدتسالا ىناثلاو

 حضونف « ةيضرملاوهو « ةرورضا| ءاعدإ قيرط امأف . لالدتسالا قيرط هذبف



 تس وبل

 «باتكلاردص ىف تبث دق ؛ لوقنف « اهب كسل! نم نيلوآلا دبال هنأ نيبن مث اهبجو

 انحضوأو . ةعيبطنع آدلوتمو ةلع نع ابجوم ثدحي مل هنأ تبثو « ملاعملا ثدح

 تقوي ثدحلا صاصتخا لاحتسال ؛ ةبجوم ةعيبط نع ملاعلا رودص انردق ول نأ
 . هريغف اماجمإك تقو ىف ءالدج اهتوبث ردق ول « ةعيبطلاباجي] ذإ « تقولا نود

 ًارئاج هعوقو حضتاو « ةعيبطنع دل وتمو « ةلع نع ابجوم ملاعلا نوك لطب اذإف

 «ناقتإلاو ماكحإلاب اصصختم ؛ كلذ عمناك مث « باجي[ ريغنم ءادتباو قاس | ىلع

 « اهاندأ ىف بابلآلا بابرأ لوقع راحب ىتلا عئادبلا بورضو « ماظتنإلا نسحو

 تاوهسلا توكلم ىف رظن اذإ « لئاعلا بي رتسي الف « اهاراصق ا كرد نع رصقتو

 نأ ىف ازئاج ًاتقنم ملاعلا عوقوف « عبطلا نالطب ىلإ هداقتعا قبسو ضدآلاو

 . ملاع رداق ىح الإ هثدم ال ملاعلا

 نولعفي قوملا نأ لقاعلل ركذ اذإ : لاقنأب  هنع هللا ىضر كلذ حضوأو
 « ملاعلا رداقلا هلعفي ام لعفي لهاجلا رجاعلا نأ هل ركذ وأ « مهلاعفأ نوبتريو
 رظنيل هسفن كيكشت لواح ولو . ةبيدبو ةرورض كلذ نالطبب ملعلا ىلإ ردتبإ
 : لاق مث . هب ءافخ ال حضاو اذهو . اليبس هسفن كيكشت ىلإ دحب مل « لدتسيو

 ىلإ دمي ال تابلط نم ملسي « ةلدآلا جهنم هسفن م رلأو « ةقيرطلا هذه كلسي مل نم
 . ًارخآ ةرورضاا ءاعدإب ذواي نأ الإ « اليبس ابنع ىصقتلا

 ةرجعلاو تادامجاو قوملا نم لاعفألا عنتمت ال :لاقول الئاق نأ كلذ نايبو
 عقت مل نإو « لاعفألا نأ معزو كلذ ىلع ليلدلاب لئاسلا بلاط ولف « ةلبجلاو
 . مييلع ةعنتم ىه سيلف ؛ اقافو ءالؤه نم

 عانثما ىف تادوجوملا ماسقنا ءاعدإ ىلإ دنتسي ربسلا نم هانمدق ام لصأو
 ةبلطلا هلع تبجو نم مار ولف « اهضعب نم هعانتمإ مدعو « اهضعب ىلع لعفلا
 ةرورغأا ءاعدإ الإ مصتعم نم نكمل ماو « اليبس هيلإ دمي مل ءاصاخ كلذ نم

 , لمأتلا دنع نسيب اذهو
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 ىلإ ةليآ قيقحتلا دنع هو « اهب درفنإ ةقيرط قحس] وبأ ذاتسألا ركذ دقو

 ٠ ملعلا ىلع ليلدماكحإلاو « ةردقلاىلع ليلد ثدحلا : لاق هنأ كلذو . ىضاقلا ةقبرط

م « ملعلاو ةردقلا ىلع نيليلد ماكحإلاو ثدحلا نوكو
 .ةرورذط مولع

 ءىثلا نوكل ىنعمال : لاق م « ىضاقلا كلسم ةرورضاا قيقحت ىف كلسو

 طاقدإ هجن « ملعلا نمضتي هجو ىلع هب طيتري نأ الإ القع لولدم ىلع اليلد

 ىلعلادلا ناقتإلاو « ةردقلا ىلع لادلا ثدحلا ىف ققحتم ىتعملا اذهو . هلولدمب

 |كإدنتسم ريغ ادب لصحيام هنف : مسقني ىرورضلا ملعلا نأ هلاق ام جرخف . ملعلا

 ةيرورضأ| مولعلا ضعي هيل] دنتستىذلا ببسلا مث . ببسم ىلإ دنتسيام هنمو « بيم

 لج  ماعلاك « لةعبا] ريغ نم ةداعلا دارطإ ىف هيلع ملعلا بت شام هنف : مقلي

 ةمدقتملا بابسألا نمو . اهلاوحأ نم نئارق ةدهاشم دنع لجولا لجوو لجخلا

 ريغ نم « ملعلا ءاضتقاب قلعت هلام هنف : مسقتي كلذو « ًايوجو اهيلع معلا بترثرام

 ابئإفءتاكردملاب ةق ةقلعتملا تاكاردإلا وحن 59 5 لوألدملاب ليلدلا طابترإ طيترب نأ

 هدحاجو ملعلا نمضتي امأو . نيققح لا نم روهمجا بهذم ىلع تاكردملاب ملعلا نمضتك

 هيف نحن ىدلاك مبق« لولدملاب ليلدلا قلعت قامت كلذ عم وهو « ةرورضلا مغأم

 . هنع نيينملا ملعلاو ةردقلاب نيقلعتملا ناقتإلاو ثدحلا نم

 ريغ 6 ىضاقلا هركذام لإ لوؤي ابعجن سمو ؛ ادج ةلسح ىهو 3 ع رط هدب

 ملعلاب قاعتي سيل ناقتإلا : لوقي ىضاقلا نأ : وهو دحاو هجو ىف ناقرتفي هنأ

 ناقتإلا سن قلعت ريغ نم « نقتملا ملع ناقث 21 كي ملعب + لب « لولدملاب ليلدلا قلعت

 . لولدملاب ليلدلا قاعت بسح ىلع ىناثلاب اهدحأ قاعت ىعدي ذاتسالاو . ملعلاو

 زاجل « نقتملا ملعب اقلعتم ناقتالا نكي مل ول : لوقي نأب كلذ ىلع لدتسيو

 قرخ ريدقت 0 هيلع لبجلا ربدقت عم « لعافلا نم ناقتالا رودصب ملعلا ريدقت

 هللا قرخ ولف . هاجخ ةقلعتمنكست ملا لجخلا لاوحأ نئارق نأ ام اذهو . دئاوعلا

 م-ىكلذ زاجل « نثارقلا كلت ةدهاشم دنع ىدورضلا ملعلا قا و « ةداعلا ىلاعت



 .ماعلاىلع لادلا ناقتإلاو « ةردقلاىلع لادلا كدحلا ىف هلثم ريدقت نوحمالو « لقعلا

 ةياغ هذبف . اسك © هنمضت ىذلا ملعلاناكل «اليلد كلذناك ول : لوقبال ىضاقلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ مولعلا ماكحأ ىف كلذ ىلإ ةدوعانل نوكيسو « اهضواخت

 ةاحلاو ةردقلاو ملعلا تايثا ىلع ليلدلا 2 لوقا

ع نوركنت مف 0 ًارداق اماعايح ميدقلا نوك متحضوأ : لثاق لاق نإف
 معزي نم ىل

 ؟ هتاذ ىلع دئاز مدق تابثإ عدم و « هسفنل ملاع رداق ىح هنأ

 عم. مظعم |فصوتسن هيفو « مالكلا رس وهو « نيدلالوصأ مظعأ نم اذه : انلق

 2 ابيناعمو تاللولعملاو 2 ابقلاقحو لاعلا لع بت هنم دصقملا لجو . هقئاقد

 نم كلذ ريغ ىلإ لاعيالامو لاعي امو 2 زاجلاو بجاولاو 2 طورمثملاو طرشااو

 رد اذإ [و]لاعلا ىف مالكلا كلذيف ضوخلا ىلع مدقن نأ ىرن نحنو . لاعلا ماكحأ

رفاب مسسرلاىرج لوو. مولعلا ماك>أ فماكتب فطعتت هق رو هللأ
 «ردقلا ماك>أ دا

 . ةمثألا بهذم لع كلذ ىف ىرجنف

 هنمضتي : اهلعل )1١(





 علا باتكت كف





 [لاوحالا ىف لوقلا |
 ىمقتسن نأ انليسو .لاوحألا توبث ىلع بترثت لاعلا ماكحأ نأ اويلءإ

 مث « ابليصافت ركذنو « ايف بهاذملا نم حيحصلا ىلع لدنو « لاوحألا ىف لوقلا

 . لاعلا ماكحأ ىلع اهدعب فطعتت

 لاحلا فن ىف فالتخالا اهيف ققحتي ةروص ضرف هيف مالكلاحتتفن ام لوأو

 ىعمو لحب معلا مأق اذإف . فالتخالا ىف روصلا رئاس اهدعب رصحنت م“ 5 اهتابثإو

 ملعلا نأ «ةلزئعملا فالسأو قملالهأ نممالكلالهأ مظعم هيلإ راصنلاف « املاع هلح

 سلو « هب مئاقلا لعلا ريغ ماع هنوكف « ًاماع هنوكب لحما فصتاو لمملاب ماق اذإ

 . هيلع دئاز لاح

 « املا هنوك هل ىضتق] لحم ماقاذإ ملغلا نأ ىلإ ىئابجلا نبإ بهذو

 معلاو ؛ بجوملاو لواعملا وهو ) تاذل'و معلا ىلع دئاز لاح املاع هنوكف

 . هيجومو هتلع

 نم هيلع ترثع اميف هل نأ 1و٠ اهتابثإو لاخلا قن ىف هباوج ىضاقلا ددرو

 ابتبثيو ةرم لاخلا ىفنيف نيقيرطلا كلس هنكل و « نيبهذملا دحأب ًاعطق هتافتصم

 لوصألا رارمتسا رظانلل نيبتسيل « نيقيرطلا ىلع لوصألا دعاوق ى ركب و « ىرخأ

 . ًاعيمج نيبهذملا ىلع

ف طرتشي ىثعم لك لب ؛ ةمدقتملا ةروصلاب لاحلا ف فالتخإلا صتخم ال مث
 

 تحن جردنتف « هلحن الاح بجوي لاوحألا ىتبثم دنع وبف « هل ةايح هلح#ب همايق

 ةايحلاو ءةايحلا ابتوثى طورشملا تاقصلا نم ايهاهاضامو ةدارإلاو ةردقلا كلذ



 ب وجل دس

 حيارالاو موعطلاو ناولآلاو ناوكألاك ةايملا هلحمب همايق ىف طرّتشتال ام امأف
 بجوت ناوكأللانإ : الاب لوقلا ىف هقفاو نمو ىئابجلا ©20نإ لاق دقف « اهوحنو

 ادع ام امأف . ةايحلا اهتوبث ىف طرتشت | ىلا تافصلا ةلزنم لزتتتو الاوحأ اهلاحن

 اهنأب ىابجلانباعطق دقف « ةايحلا اهيفطرتشت ال تلا ضارعألا بورضنم ناوكآلا

 ىذلاو. هباوج «ريبكلا ضقنلا» و « ةيادحلا» ىف ىضاقلا ددرو . الاوحأ ىضتقت ال
 اهنأو « ضارعالا ىف لوقلا ميمعت ىلإ ريصملا « لاوحألاب لوقلا ىلع هسايق هيضتقي
 ةايملا هيفطرتشت ام نيبو ءاهريغو ناوكالا نيب لصفريغ نمالاوحأ املاح ب جوت

 .لاوحألا ءاضتقاب ناوكألا ىف فيلأتلا مئاهوبأ قحلأو . ةايملا هيف طرتشتال امو

 . ًاغيلب الوق فيلأتلا ىف انمدق دقو

 فصو دعب هل انتبثأ مث ؛ دوجولاب ًائيش انفصو اذإ انننأ لاوحالاب قيلب امو
 وأ البج وأ ًاءلع ضرعلا نوكو ًازيمحتم رهوجلا نوك وحن © اتافص دوجولا
 ددعىهو «ابيتبتم دنع لاوحأ دوجولا ىلع ةدئازلا تافصلا هذهف « ةردق وأ ةدادإ

 . اهئايعأو تاوذلا سفنأ اهتافت

 ال ام ىلإ و« للعي ام : ىلإ مسقنت ابيتبثم ذنع لاوحألا نأ كلذ طيضي ىذلاو
 انمدق دقو « اهم ةمئاقلا ىناعملا نم تاوذلا ةتباثلا لاوحألا وهف لاعي ام امأو . لاعي
 طيضلا هجوف « لحمبو مئاق ىنعمب لاعي الام لاوحألا نمو . اهيف بهاذملا هوجو
 فوصوملا دوجوب ملعلا ضقانتي الو أ ىلإ عجري ال فصو لك : لوقن نأ هيف
 . ةلصفم قات نأ ىلإ بابلا روص ةلمج ىو وهو « لاح وهف هب لبجلا عم

 ريغ فصو « ًازيحتم رهوجلا نوك نأ : ًاسكعو ًادرط لاثملاب كلذ حاضيإو
 وبف «فصولا اذهب لوجلا عم رهوجلا دوجوب ملعلا دعبي الو . ىفنلا كإ عجاد
 هلهج دعبي ال فصو هنإف « الاح ثودحلا نوكي له : لئاق لاق ولف .لاح مرجال

 9؟ تاذلأ هوجو معلا عم
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 سوا

 نآل كلذو « ىفن نع ءىثي هنإف « لاح سيل نيققحملا دنع ثودحلا : انلق
 اوطيحأف « عانقإ هيف ام هانعمو ثودحلا ىف انمدق دقو قباس مدعب قلعتي ثدملا

 . الع هانركذ مب

 : انلق . مالكلا نم ددرألا اوفذحاو « نيبهذملانم حيحصلا اونيب : لئاقلاقناف

 ماكحأ اهيل]دنتست « نأشلاةميظع ةلأسم هذهو « لاوحألا تاشإ اندنع ىوقي ىذلا

 ىوطنت ثيح نم اهرطخ مظعيو . قئاقحلا ذختامو | ةلدآلا لوصأ ىهو لاعلا

 اطابنتسا انخيشلإلاوحألاب لوقلاىضاقلا بسني دقو . باحصألا مظعم ةفلاخم ىلع

 . همالك ةيضق نم هنم

 ىلع لدي ىذلاو. لاوحألا قن هتافنصم ىف انخيش مالك هنع ءىثي ىذلاو

 اوثيشت قحلا لهأو ةلزتعملانم لاوحآلا ةافن نأ : مدقتلاب اهالوأ : هجوأ اهتابثإ

 للعلا قيرطب تافصلا تايثإ قحلا لمأ ةفك ردصو . ةلدآلا اب اوطيرو لاعلاب

 نأ انب لوآلاو . للعلا لاطبإ ىلإ نيققحلا نم دحأ رصي مو. اهدارطإ] بوجوو

 ةافن عامطأ ابنع مستو  لاوحآلا ىف عم « للعلاب لوقلا نالطب الوأ حضون

 لخي مل « ةلعلاب بجوم لولعم ءاملاع ملاعلانوك ىفقلع ملعلا انلق اذإ : لوقنفلاوحألا

 ماق ىتلا تاذلا وه نوكي نإ امإو « لاخلا وه نوكي نأ امإ : بجوملا ىف لوقللا

 « الاح كلذ ناك نإف . املاع لحما ةيمست ىلإ البآ كلذ نوكي نأ امأو « اهم ملعلا

 قابطاب الاحم كلذ ناك « معلا لحم لواعملا نك نإو . انمارمو انبلطم وهف

 ذإ . هقبست مل هب تللعولو « ملعلاب لاعت ال تاذلا ذإ « قيقحتلا لهأ

 ىلع قابطإلا عقو ام لاطبإ ىف بانطإلل ىنعمالو . هئثلع قبسي ال لولعملا

 ريثك ريصي كلذ ىلإو « ًألاع تاذلا ةيمست وه لواعملا نأ اومعز نإو « هنالطب

 .1 1 ةمثآلا نم

 للعلا ماكحأ هيف حفصت باثك ىف ركب وبأ ذاتسألا هاضترإ ىذلا اذهو
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 امل سل *

 حضونو « اذرح افرح هحفصت عيتتن نحنو . ابهنم ءىش ضقن مارو « ىضاقل
 هللاب نينيعتسم « ىداششلاو ىبتنملا كردي ثيحب « ىضاقلا مالك هضقن ىف هللز

 . هتردق تاج

 نإف . نالطبلا رهاظ « ًاملاع تاذلا ةيمست لواعملا نأ نمهركذ ىذلاو

 ريدقت زوجو « اهتافتنإ ريدقت زوجو « ةعضاوملاو ةغللا ابليبس ةيمسنلا

 الو « ابماكحأ بجوت ةيلقعلا لاعلاو . الاوز ريدقت دعب اهلادبأ تويثو اهلدبت

 تايمسقلا ءافتنإ عم للعلا توبث دعبي مل املف . ابماكحأ ءافتنإ عم اهتوبث زوحي

 | اذهو « هتيمست ىف ةلع ملعلا نوك كلذل لاحتسا « تاغلا لهأ ضافتداو عوبب

 . هنم صيخ ال ام

 نم تاذ وهو « لاوقألا نم رهاظ لوق ةيمسنلا ن : هانلق ام حضوي امو

 نأ كلذ حضوي ىذلاو . لاعت ال تاوذلا نأ للعلا ماكحأ ىف ررقتسو . تاوذلا
 فصتيال اعر لوقوهه ىلا ةيمسللاو . ةلعلا 4 تمأق نع هصاصتدخا لوادملا طرشنم

 مئاق لوق ىف ةلع لحمب مئاقلا علا نوكي نأ ليحتسملا نمو . هب ملعلا ماق نم اه

 . ةلولعم ةيمسنلا نوك نالطب حبضو دقف . هريغب

 ملاعلا نوكو « ًالاع ملاعلا نوك ىف ةلع ملعلا نأ معزو فستم فسعت نإو

 ىلإ عجر اذإ ًاللاع ملاعلا نوك نإف . ضقانتلا ةياه ىف كلذ ناك « ةلعلا سفن ًاماع

 بجوأ ملعلا نأ ىلإ لوقلا لوصح عجرو « هسفن بجوأ معلا نأكف « للعلا سفن

 «ليصحتلانع لالسناوقئاقحلاب بعالت اذهو . ملع هنآل ًابلع ناك امبإ و ؛ًايلع هنوك

 «نيققحلا نم ©)دحأ لازي الو . للعلا تابثإ ىف عمطم لاوحالا ةافنل آذإ قبب ملف

 . لاعلا قرط كرب حمسي «لاوحألا ىتبثم ىلع درلا ىف الغ نإو

 : هل ليق « :ثافصلا قبثم نم ناك نإف « ةيلقعلا لاعلا قفو فسعتم فسعت ولف
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 ًاكسمت ءالؤه مار نإف ؟ للعلا لاطبإ عم ىلاعت هلل تافصلا تايثإ ىلإ لصوتلا فيك
 درطت ةقيقلا نإف ؛قئاقحلا اهتامثإ لبس : اولاقو تافضلا تايثإ ىف ىرخأ ةقيرطب

 ملعلا ةقيقح : !ولاق مث ءاهدارطإ بحي اهيتبثم دنع ةلعلا نأ اي « ًابئاؤو ًادهاش
 هتبثت ىذلا ملعلا : ءالؤمل لاقيف « ايئاذ كلذ درط بجيف « ملعلا هب ماق نم ادهاش
 لوؤيف « ملعلا هب ماق نم الإ دنع ماعلا تعم الو « ميددقلا ملعلا فلاخي ًادهاش

 اذهو . هفالخ ىلاعتبرلاب موقي نأ بجو ءملع انب ماق اذإ هنأ ىلإ مالكلا لوصح
 : ىصحت ال لبجلا نم ًاباوبأ هلئاق ىلع حتفي

 بجو « ملع هب ماق اذإ انم دحاولا نأ ىلإ ريصملا زاج اذإ : هل لاقي نأ ابنم

 معط وأ نول هب ماق اذإ كلذ درط ىلع مزايف « هفالخ برلا تاذب مئاقلا نوكي نأ

 . انب ماق ام فلاخت تافص ىلاعت برلا تاذب موقت نأ نوك وأ

 ىقن عم للعلاب لوقلا ققحتي الك : لوقن نأ مرقلا بيخشت عطقي ىذلاو

 نأ كلذ نايبو . اهيفن عم دودلاو قئاقحلاب لوقلا ققحتي ال كلذكف ؛ لاوحآلا
 . لاوحالا هافن دنع هجو لك نم ضايبلاب | ملعلا فلاخي « ًادهاش داوسلاب ماعلا

 ماعلا عاتجإ ققحتي فيكف « ةدحاو ةقيقح ىف نييلعلا عاتج] ققحتي ال كلذكف

 ىلع ةدئاز ةفص نيملعلا نم دحاول سيلو « ةدحاو ةقيقح ىف ميردقلا ملعلاو ثداحلا

 ةفلاخك ميددقلا ملعلا ثداحلا ملعلا ةفلاخف ؟ امبسفنأل ناثفاتخم ناتاذلاو « هتاذ

 . داوسلا ماعلا

 « افلتخا نإو نيماحلا نإف « قئاقحلا قيرطب كسقلا هلتبثتسا لاحلاب لاق نمو

 نيماعلا عاتجإ ققحتيف 3 امهيتاذ لع ةدلاز ةفص ىهو « ةيماعلا قى رشا دقف

 . قئاقحلا درط بوجو كالذي 01)حرضوف 0 ابيف

 ىدأ دقف « ةقيقح ىف تافاتخع عاتجإ هلصأ ىلع مقتسيالف « لاخلا قنن نم امأف

 . ًاعيمج قئاقحلاو ةيلقعلا للعلا لاطي] ىلإ لاخلا قف
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 ل معا

 دحاأو لك ىمس ثيح نم نإلعلا عمتجإ امتإ : اولاقو كلذ دعب اوعزان رإف

 ىلإ ةلصوملا قئاقحلا ءافتنا كلذ ىلع بجوت تاغللا نكت مل واف : انلق . املع امبنم

 « تاغللا نم ةغل هغلبت لو ؛ ةريزج ىف أثثي نم ذإ « بئاغلال ع دهاشلاب دابعتسإلا

 كلذكو « تاغللا مدع ثيح نم تافصلا تايثإ ىلإ اليس د<# ال نأ بجو
 هذهو .اهلدبت وأ قئاقحلا ءافتنا بجول  تادبت وأ اهتويث دعب تاغللا تفثنا ول

 . ابكردم قخ ال ةميظع ةلابج

 «ةيمسفلانيملعلا نيب عماجلا سيل : ليحلا هب تقاض امل ركبوبأ ذاتسألا لاق دقو

 نإف . لوقلا كيكر نم اذهو « نيملع ايمسي نآل امهقاقحتسإ امهنيب عماجلا لب

 . فيلكتلا 5 ىف بوجولا هب دارملاو قلطتيف قالطإلا ىف ممقني قاقحتسإلا

 للعلا باحجيإ هب دارملاو قلطنيو . هيف نمت ايف ليحتسم هجولا اذه نأ كشالو
 اميف ليحتسم هجولا اذهو . املاع ملاعلا نوك بجوي للعلا : انلوق وحن اهتالواعم

 نعالو ةعضاوم نعال ةغالا عضوو 3 ةيمستلا بجوي ال معلا نإف « هيف نم

 ليلعت هيلإ حاورسإلا نأ نيبتو هجو لك نم قاقحتسإلا ىنعم لطبف « فيقوت

 . ىامألاب سفنلا

 اهوعجامو ًامواع اهتوكي ةفلتخلا مولعلا ةنللا لهأ ىمسام : ذاتسالا لاق نإف

 . فصو ىف ابعاتج] نم اوأر امل « تايمستلا نم دحاو برض ىف

 وه ةغللا لهأ نع هومتيكح |[ ام ] و « هيلا مئام وأ ىدملا لآ دق : انلق
 دحاو فصو ىف نيفاتملا عامجال | ىنعم الف الإو هوّتركتأ ىذلا لاحلا

 .لاوحالا ةافن دنع



 -- تارك ف

 لأ وحال أ تايثإ ف ى رخأ ةلالد

 دمعلا ىوقأ نم وهو

 « دوجولاب معلا عم هزيحت لمجي دقق رهوجلا دوجو ملع نم : لوقن انأ كلذو
 دحأ نم مصخلا لحي مل « هزيمحتو رهوجلا دوجوبملعلا هل عمتجإ اذإف . نيحتلا لعب مث
 معلا توبثث زاوحي انعطقل اتهابم نوكيف ؛ دحاو ملع امه لوقي نأ انإ : نبأ
 لاحتسال دوجولاب لعلانيع زيحتلاب لعلا ناك ىلف . هزيحتب لهجلا عم رهوجلا دوجوب
 ىف هائجردأ انكلو , دحأ هب لوقبال مسقلا اذهو . دوجولاب ملعلا عم هعافترا

 ءافتناو« اههدحأ تويم زوحي « ناملءاهنأ تبث اذإف . ماسقألا ًاباعيتسإ مسقتلا ىف
 0 نيمواعم وأ دحاو مولعمب ناقلعتم امه : لوقنو مالكلا كلذ دعب مسقنف « ىناثلا

 رهوجلادوج و نيمواعملا دحأ : هل ليق « نيمواعم ناقلعتم هنأ مصخلا معز نإف

 دئازمواعم تابثإ نع ًاصاخم دحيالو هلوق كلذ دنع برطضيف . رخألا نع انربخف

 ءافتنا نوكي نأ امإ : ولختال مولعملا نإف . هب انلق ىذلا لالا وهو « تاذلا ىلع
 فتنم ريغمواعم مانلق ام ررقت دف . ًاقافو ءافتناب سيل رهوجلا ريحتو «اتوبث وأ

 1 . رهوجلا دوجو ىلع دئاز

 ليحتسي نأىغبليف : هل ليق ء دحاو مولعمب ناقلعتم نيملعلا نأ مصخلا معز نإو
 ليحتسي هنإف ءالثم دوجولابن الع قاعتول م « رخآلاب ملعلا عم |ههدحأ دض توب

 . هب ًالاع دوجولاب الهاج نوكسي نأ زوحال ذإ ؛ رخآلا عم امههدحأ دض توبث

 . هانلقام حضو « دوجولاب معلا عم «هنع ةلفغلا وأ زيحتلاب لوجلا روص# ايلف

 الام تادرجوبلا الاوحأ اهردقن ىتلا فاصوألا نم نأ كلذ نيس ىذلاو

 واف . ًارارطضإ فرعي دوجولاو « الالدتساو ًارظن تشي امتإو ء ةرورض تشب

 (» ًاتباثدحاولا مولعملا نوكي نأ لإ كلذ ىدآل ؛ دوجولاب ملعلا وه هب ملعلا ناك

 . لاحم اذهو « الالدتساوأرارطضا
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 نم أتياث « تيث ىذلا ملعلا اذبف « هزيحت مث رهوجلا دوجو ملع اذإ : اولاق نإف

 . لوألا هجولا ىوس ملعلا بورض نم رخآآ هجو

 : اولاق نأب كلذ اولثمو « نيمولعملا نود نييلعلا ىلإ فالتخالاو ددعتلا : لاق

 « كاردإلا هب قلعت امب ملعلا قلعت دقف هباعو هساوح نم ةسساحب | دوجولا كردأ نم

 : اولاق « اهقلعتمنود (هيتاذ ىلإ فالتخإلا عجريف نيفلتخم كاردإلاو ملعلا ناك نإو

 . زيحتلاب ىناثلاو دوجولاب امهدحأ قلعتب نيذللا نيملعلا ليبس اذكبف

 ريحتملاب لعلا نأىلإ لوؤيهاراصق نإف « سيلدتلا نم برض هوركذ ىذلا اذهو

 . تارورضلا ةمخارم ىلع ضيرحتو قئاقحلا دحج نم وند اذهو ءدوجولاب ملع

 « زاوجو بوجوو مدقو ثودح ىف افلتخي مل اذإ نيبلعلا نأ كلذ حضوي ىذلاو

 لعل ًافلاخ رهوجلا دوجوب ملعلا ليحتسي اك « [يفالتخا ليحتسيف « [بقلعتم دحتاو

 -زيجتلا ماع مث دوجولا ملع نمو . لمأتم ىلع كرد خيال اذهو . دوجولاب رخآ

 ملام « ىناثلا ملعلاب كردتسإ هنأ لعن كلذكف  (يفالتخإو هيبلع رياغتب لعن اكف

 امنإف « للعلا عم كاردالا نم هب اواثمت ام ليبق نم كلذ سيلو . لوآلاب هكردتسي

 قاعتم اقلعتنإو « ةدارإلاو ةردقلا فاتخت امك« (هقلعتم دنا نإو « اهيتاذل نافلتخي

 «دوجولاسفنب اهقلعت عم نافلتخم ملعلاو كاردالا نأ كلذ حضوي ىذلاو . دحاو

 ءافتنإ نوجو . رهوجلادوجو سفنب نيقلعتم نيثداح نيملع فالتخإ زوجالو

 زوحيالو« كاردإلادضعمهب ماعلا عمتجيف « هب ملعلا قلعت عم دوجو نع كاردإلا
 ىهاضيال هب اواثمتامنأ نابتسافع دوجولاب رخآ ملع دض عم دوجولاب ملعلا عاتجإ

 . هيف نحنام

 لوصأأ ىلع مواعمنم هل ديال ماعلا نأ « تايلطلا ةلمج مسح و هانمرام ققحي ىذلاو

 هل مواعمال ©) الع زوج تيح ىئابجلا نب هيف لهاجت امب رابتعإ الو ؛ قحلا لهأ
 ملع مث « دوجولا ماع نم : لوقنف « هللا ءاش نإ مواعلا ماكحأ ىف هحضوتسام ىلع
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 «همولعملىخيبامن] ماعلا مولعم ىاثلاملعلاب دافتسإ هنأ ةرورض ماعيف ) رزيحتلا هدعي

 . نكي مل مولعم هل ددح هنأ ىلع لدف

 ماعونافاتخينائيش لقاعال رطخ اذإ : لوقن نأ لالا تابثإ ىف هيلع لوعي اممو

 . دوجولا ىلع ةدئاز لاحت وأ امهدوجوب هدنع افلتخي نأ امإ : ولخي الف « (يفالتخإ

 دوجولا ةقيقح نأ : اهدحأ : هجوأ نم الاع كلذ ناك اهدوجوب افاتخإ نإف

 ىف ضايبلا فلاختال داوسلاو ؛ توبثلا وه دوجولا ذإ « لوقعلا اياضق ىف فاتختال

 فرصبجوف«نالثملا فلتخال دوجولا ىف نافلتخلا فلتخإ / واو« توبثلا فصو

 .دوجولا ىلع دئاز فصو ىلإ (هفالتخإ

 ؛« امهدوجو ىلإ عجري فالتخالا نأ معزي نم ىلع نوركنت م : اولاق نإف

 «ضايبال ضايبلا ةفلاخع هيلع مزلي الف : اولاق . ضايبلل فلاخم هدوجوب داوسلا نإف

 « نيلثملا دوجو هيلع انمزايف « اقلطم دوجوال ضايبلا فلاخي داوسلا نأ لقن مل انإف

 ممعي ملو 3 اههودعي ال اذهو « هدوجول ضايبلا فلاخم داوسلا نإ انلق انكلو

 : اولاق نأب كلذ اوققحو . تافلتخاو تالثاهملا هيلع انمزليف ء دوجولا ىف لوقلا

 ىلع دئاز فصوب سيلو « هدوجو نيع ًاداوس داوسلا نوك نأ اناصأ نم ناك اذإ

 انأكف . هدوجوب هفلاخ دقف « ًاداوس هنوكب ضايبلا داوسلا فلاخ اذإف ء دوجولا

 ديرأ امم ميصلخيال هوركذ ىذلا اذهو . دوجولا كلذ فالخ دوجولا اذه , لوقت

 هنوكهدوجو ةقيقح نمسيل و « هتوبث داوسلادوجو ةقيقحنأ معن انأ كلذو « مهب

 الف  ًاداوس هنوكب ليجلاعم هدوجوب معلا حصي هنأ كلذ حضوي ىذلاو ٠ ًاداوس

 ضايبلا نوكو « ًاداوسم داوسلا نوكي سوفنلا ىف تررقت اذإ دوجولا ةقيقل قاعت

 اذِإ ىوقت ةلالدلا هذهو . دوجولا ضدمب عمتي ال فالتخالا نأ نابتساف . ًاضايب

 . اهلبق لاب تدضع
 ىف رظني نأ لسبق الاء هنوك الوأ لمي ملاعلا نأ لاوحألا تايثإ ىندب لدتسيي امو

 نوكدالوأ 2 هباعوأ ًالاع هن وك هيلع مولعمنوكي نأ امإ:والف 6 ضارعالا تايثإ
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 هللا ءاش نإ « درفم لصف ىف كلذ دعب هلطبفس امم ريخآلا مسقلا اذهو . مولعم هيلعل

 . نامدقتملا نامسقلا الإ قس لف .لجؤ زرع

 وهف « هلحمو ىلعلا ىلع دئاز وهو « املاء هنوك ىملعلا مولعم نأ مصخلا معز نإف

 سفن وه مواعملا نأ انفلاخي نممعز نإو لاحلا تابثإب حرصت وهو « هبلطن ىذلا

 تابثإ قرظني, مل نم ىف مالكلا انضرف انأ : اهنم : هجوأ نم الطاب كلذ ناك ؛ معلا

 ضارعألا تابثإ ىلإ رظنلاقيقدت لصوي,ءاهتوبث ىلع ةلالد هدنع مقت ملو «ضارعالا

 . اهنم معلا ىلا

 ةري.اغم هيلع سبتلا ان]و «ىعلا لع هنأ معزي نم ىلع نوركنت مب : اولاق نإف

 ؟ رظنلا هيلطت ىذلا وهو ؛ تاذلا معلا

 « هتاذ ىلع دئاز مولعم | هل نيبتي هنأ انحضوأ انأ كلذو « لطاب اذه : انلق

 مع دقو . ةسفنب هيلع دعب معلا اذه هل لصح امتإو ؛ هسفن كلذ لبق فرح نك اذإ

 « نيمولعملا ددصت رياغتلاب مصخلا ىنع نإف . لبق هلع ام ىلع دئاز هلع ام نأ ًايطق
 دقو « ًاللاع هنوك ملع مث « لقعلا ةرورضبال وأ هسفن ملع ام ًاعطق كلذ ملاعلا لع دقف
 دعب رظنلا قيقدي لاغتشإلل ىنعم الف « لعلا وه ىناثلا مواعملا ناك ولف . همواعم ددعت
 . للعلا تابثإ ىف كلذ

 لهأ هيضترب ام هب دارأ نإو . نيمولعملا ددعت ةرياغملاب مصخلا دارأ ول اذه
 نيوجوم لك : نيريغلا ةقيقح : نولوقي ثيح « امهتقيقحو نيريغلا دح ىف قحلا
 كلذو. نالطبلا مضاوكلذ ىلإ حاورتسالاف . ىناثلا مدع عم اههدحأ دوج زاج
 كردتسي امنإو «تاذلا ءاقي عم اهمدع ىلعلاد ريغ ضارعلا توبث ىلع ليلدلا نأ
 رطخمال امر ضارعألا تايثإفرظانلاف . ىرخأ ةلالدب ًابوج[و] وأ ًازاوج اهمدع
 نأ لطيف « ضارعأللا تاسثإ ىف هرظن دنع « املاع مدع الو ضارعألا مدع هل
 . اهلاحن اهترياغم ضارعألا تايئإ ىف رظانلا مولعم نوكي

 عم ملاع ىلاعت بلا نأ نودقتعي تافصلا ةافن نأ هيف اندصقم حضوي يذلاو



 ا وبوس

 ىضر انخيش نإف « رظن هيفو . ىضاقلا هب كسمم دق اذهو « هع قف ىلع مبميمصت

 مل اذإ داقتعإلا ىلع لوعم الو «ًاملاء برلا نوكب نيملاع اونوكي نأ ركنأ هنع هللا
 هذبهف . هللا ءاش نإ تافصلا رخآ ىفالصف كلذ ىف دقعنسو . الع نكي
 زيوجتو « تارابع ريركت الإ اهنم ذشي ال «لاوحألا تابثإب نيلئاقلا ةدمع
 ةافن هب كسمت ام ركذن نآلا نمنو . قبس ام ىلإ ابعيمج عجرم لوؤي ظافلأ
 . هنع لصفتنو لاوحالا

 اهومتبثأ ىذلا لاحلا : اولاق نأ « مطوعم هيلع ىذلا وهو « هب اولدتسا امو
 « دوجولاب تفصو نإف . هب فصوت ال وأ « دوجولاب فصوت نأ امإ : ولخت ال
 مث ًاضرع وأ ًارهوج نوكت نأ نم لخت مل ثداولا ىف ضورفم مالكلاو
 ثداوح ىلإ ىضفيو لوقلا لسلستيف «لاح نع نيليبقلا دحأ نم هريدقت دعب ولختال
 « مدمأاو ءافتنالاب ابفصو بجو ء دوجولاب ةفوصوم | نكت مل نإو . ىهانتت ال
 اذإ مث . ةبتر تابثإلاو ىننلا نيب سيل اي « ةبتر مدعلاو دوجولا نيب سيل ذإ

 "أف  لاوحألا قب يرصت اذهو  ءافتنإلاب تفصو دقف مدعلاب تتعن
 انب ىلوآلاو ؟ اهؤافتنا تبث دقو ةلواعم ةبجوم اهنوكي ابفصو كلذ عم ميقتسي

 ©) تسيل لاوحألا نأ لسف نأ دعب لصفتسم لوخد لخدا نأ باوجلا ىف
 ةرورض هؤافتنا بجو دوجرلاب فصوب ملام نأ نوعدتأ : لوقنف « ةدوجو«

 ؟ الالدتساو ًارظن كلذ نوعدت مأ ةبيدبو

 ىوعدب متلبوقو « منع مالكلا عطق « ةرورض كلذ فرعن انأ معز نإف

 نم نوققحلا هدع |مف ةرورضلا ءاعدإ نسحب فيكو ؛ ممارم دصص ىف ةرورضلا

 تايثإ ىلع ةادآألا تحضو دقو . رظنلا بورض قدأو « جاجحلا باوبأ ضعغأ
 ابفصو ةلاحتسا ىلع ةمطاقلا ةلالدلا تماقو « امل عفدم ال ًاحوضو لاوحألا
 ةلدآلا نإف ءارارطضا لع امفالخ ىلع ةلدآلامايق ليحتسيو . ءافتنإلاو دوجولاب

 يل : لصألا ف )١(
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 . اهتالوادمب ًامولع نمض#ت نأ دبالف « حداوقلا نع تيلءمو تدضو اذإ ةيلقعلا

 :ماسقأ ةثالث مسقنت تامواعملا نأ حضوو « ةرورضلا ءاعدإ نالطب كلذي نايتساف

 هل لاحو دوجو فصر : كلاثلاو « ءافتناو مدع : ىناثلاو . دوجو : اهدحأ

 . هدارفنا ىلع دوجولاب فصوي ال هعش

 ىلإ حاورتسإلا هنم لبقتن الف ًاجاجحو ًآرظن كلذ لاطيإب بلاطم مصخلاو
 نالطب ىف وأ هنعمالكلا عطقف رايخلاب انك ؛ اهيلإ حورتسا ولو . ةرورضلا ىوعد

 لعام فالخ ىلع ةلدآلا توبث ةلاحتساب للعلا عم ةحضاولا ةلدآلا بصنن هاعدإ ام

 نم هلثم لبقت بجول « هيف نحن ىذلا ىف كلسملا اذه كولس زاج وأ مث . ةرورض

 تاذلا وه ملعلا سيل ملوق ىف ةدورضاا تفلاخ : تافصلا ىتبثمل اولاق ول ذإ ٠ ةلدتعملا

 ةامجلا هيلإردتبال «تارورغااءامدإ قئاقخلا لوصأ ىلإ انقرط ولو . الالام الو

 / لاق ول ذإ « قيقحتلا ناس نع ديحلا ىف ةعيرذ كلذ اودي الو « قيضم لك ىف

 الو مل اعلا نادم ريغ هسفنب ملا دوجرم تانثإ : |[ لئاق ] ةيرهدلاو ةدحلللا نم

 ةمغارم قحلا لهأ ىلع ةمسجلا ىعدا ول كلذكو . لّدعلا ةرورضب لطاب ءهل نيايم

 ةبج ىف ىرملا سولو اثره انم ىئارلا ىرب نأ ليحتسملا نم : اولاقو « ةرورضلا

 . تاهرتلاو ليطابالا نم كلذ ريغ ىلإ تابجلا نم

 سبلو 3 موع رقت و ةرورضلا ىعدم خيب وت 2 ابعيمج ىف قيقحتلا ىوذ ليبسو

 . هئاديلاف تارورضلا لييس نع رظنلا كرادم

 ابنأب متقرتعا م « ءايشأب تسيل لاوحالا نإ نولوقت له : لئاق لاق نإف

 ىقش انعطق م ءايشأب تسي اهنأب عطقلا : هيطقرت ام.امأف . ةدوجوع تسول

 دوجولا .٠

 لاقي الو ءىث اهنإ لالا ف لاقيال : لاقف « كلذ ىف ىقابجلا نا لوق ددرت دقو
 . هيف نحن امم غارفلا دنع كلذ لصأ نيبسو . ءىشب تسيل اهن] |

 محصفأ دق 2 ءيشد تسيل لاحلا نأب متحرص اذإ : لاقو مصخلا ىعدإ نإف



 مل اذإ لاحلا نأ الوأ مصخلا ققحت دقو ؛ لوآلا برضاا نم مالكلا اذهو . اهيفنب

 ٠ انحضوأو ؛كلذ نع ىمهقتلاف ماقم هيفانمدق دقواه ؤافتنا تبل دقف ؛ةدوجوم نكت

 . ضع ءاعدإ ىلإ الإ حاورثسا ال هنأ

 دوجولا نيب ةبتر مهفأ تسل : لوقيف رخآ ضا-خم ىف مصخلا ضوخم امبدو

 بهذم در ىف رظنلا قيرطب ثرشتلا نإف « همهفأ الامىلع ًاجاجح عمسأ الو ءمدعلاو
 اذإف ؟ دوجولا مهفت له : مالكلا اذبب بغشملا لوقتف . همبف ىلع بترتي هلوبق وأ
 ؟ هل ليق ء معن : لاق اذإف ؟ ءافتنالا مبفت لبف : هل ليق « هنم دبالو لجأ : لاق

 موهفم اذهو « مدملاو دوجولا ةفص هنع ىفننو دوجولل ًافصو تين نحف

 ةرورضب امإ ؛ هتحص وأ كلذ ةلاحتسا ىف ةضوافملاو ةضواحلا امتإو « هيف كشالب

 8 رظ وأ لقع

 نأ امإ : واخت ال مكدنع لاوحالا : اولاق نأ لاوحألا ةافن هب كبسمت امو

 ٠ اهفاصتا بجو لئاقلا وأ فالتضإلاب تفصتا نإف . ةلئام وأ ةفاتخم نوكت

 ؛لاو-ألانم بورضملإ نالبآ لاوحألا ىتيثمدنع فالتخإلاو لالا ذإءلاوحألاب

 كلذ ناك فالتخإلاو لئاقلاب ابفصو متبثأ نإف : اولاق , كلذ ىف لوقلا لسلسفي مث

 . لوقعملا نع اجور

 نع لاوحالا جورخ َْق ممداعبتسإ لاؤ أمدعب فلك ا هوركذ ىذلا اذهو

 : .تادوجوملا ىقالإ ناققحتبال لثاعل اوفالتخإلا ذإ «مدعلاو دوجولاب فاصتإلا

 ا ( هيف ةبلطلا انع لأازو « مدعلاو دوجولا نع جورألا ى انمدق ام انل رمتسا اذإف

 . فالتضإلاو لئاّثلا ىف هوركذ اب هدعب ثرتكن

 ةفصلا فالتخا ىف تاسيثإلا لهأ مظعم فقوت دعبي مل نإ : لوقت انأ لع

 ىلا لاوحالا ىف كلذ دعبتسي فيكف « امل دوجولا ققحت عم « اهلثامتو ةمدقلا

 ؟ دوجولاب فصتتال

 ناكو : لسألا ىف )١(
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 لثام ناوجي ”5لا لاوحألا تابثل ىف : اولاق نأب لاوحألا ةافن كسمت امرو

 نوك كلذ دوق نم مزايو ٠ رخآ هجو نم امهفالتخا عم « هجو نم نيفلتخلا

 . انفشك دقو « لوطي كلذ ىف مالكلاو . هوجولا ضعب ىف هقلل الئثاع ىلاعت برلا

 رركتي ال نأ انطرش نمو ؛ هابتنم ىمالا هيف انغابو « لئاقلا » باتك ىف ءاطنلا هيف

 . الييش راركتلا ىلإ اندجو ام

 لصف

 [ لوحألا ىف ىضاقلاو مئاه ىفأ فالتخا ىف]

 اهوفصتملو 4 مدعلاو دوجولاب اهوفصت لو 6 لاوحالاب مل اذإ , لئاق لاق نإف

 ؟ابنع بخ ةدارم«ةروكذمةرودةمءاهلا- ىلع ةمولعم اهن] نولوقتلبفءءايشأ اهتوكب

 لاوحألا اوفصي ملف « ةلزتعملا ىرخأتم نم هعبت نمو ىئابجلا نبا امأ : انلق

 لبجلا نإف . ةلوبجب ابنوكي اوكحي مل ؛ كلذب اهوفصإ مل اك مث « ةمواعم اهنوكي

 موقلا بهذم نم ذإ . لبجي نأ حصيال ملعي نأ حصي الامو « داقتعإلا نم برض

 . هللا ءاش نإ مولعلا ماكحأ ىف كلذ حضونسو . ماعلا سنج نم لبجلا نأ

 لاق مث . اهدارفناو اهلايح ىلع ةلولدم ةدارمو ةرودقم اهنوك ًاضيأ اوركنأو

 ىلع ةمواعم تاذلا نإ : لوقأف « ةمولعم لاخلا نإ لقأ مل نإو ءانأ : مثاه وبأ

 امنإو .٠ ابيلع تسيل ىرخخأ نع لاح ىلع تاذ ملاعلا ملع مح ىف زيمتتو « لاخلا
 ىلع مولعملا هنأ: ءىثلا ةقيقح ىف اولاق مهنأ ةمواعم لاوحالا نوكب لوقلا نع مهدص
 مهمزل « ةمواعم اهنوكب لاخلا اوفصو ولف . باتكلا ردص ىف مبلصأ ىلع هائمدق ام

 حصإ مودعم وأ دوجوم مدنع ءىثلا م . ايش انوكب ملا مبلصأ نم
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 ةدارم « ةرودقم ةمولعم اهنأب انعطق « لاوحاللاب لوقلا انرتخإ اذإ نحت , لاق

 , اهلايحو اهدارفنا ىلع ةروكذم « ةلولدم



 هع 4 س

 اهلا طحي ملو تاذلا ملع نم : لوقن نأ ةمواعم لاوحألا نوك ىلع ليلدلاو
 مل ام ملع هنأ ًاعطق ملعن نحنف « لاح ىلع تاذلا نوك كلذ دعب ماع مث ؛ ًاماع
 اذإ . لوقنو انفا اخ نم ىلع مالكلا مسقنيف ءالوأ هب طح مل ام دافتساو « هملعي

 نيع ماع : لوقي نأ امإ ؛ كلذ ىف لوقلا لخي مل « لاحلا ملع مث « تاذلا ملع

 غاسولو .الوأ هب طحي مل اب نآلا طاحأ هنأ ماعن انإف «لاح كلذو « ًايناثتاذلا
 رظن مث رهوجلا لع نم : لاقي نأ غاسل « الوأ هملع ام ًايناث لع هنإ لاقي نأ

 . الوأ ملع ام الإ ًايناث ملعي مل « ًاحيحص ًارظن هنوك ىف

 ىلع تاذلا ملعيو « ةرورض تاذلا ماعي دق هنأ : كلذ ىف قحلا حضوي ىذلاو

 «ًارظن ةرورض (2امولعم دحاولا ءىثلا ناكل « الوأمولعملا ناك ىلف . ًارظن لاخلا

 . ًاقافو ليحتسم اذهو

 ماعنو الإ هملعن ال ءىثلا دوجو نإف 3 ققحتي ال هومتركذ ىذلا : اولاق نإف

 , اهد>و تاذلاب ماعلا نم هومتردق ام مقتسي ملف اليصفت وأ ةلمج لاحىلع هنوك

 تاذلا ماعن امنإ : اولاق نأب مهسفنأ دنع كلذ اوحضوأو . لاخلا ىف رظنلا مث

 لات قس هفصو صخأ لع الإ ءىشلا كردن الو 2 ًاكاردإو اسمح ةرورض

 هنأ اومخذزو 3 ءىشلا فصو صخأب الإ نات ال كاردإلا نإ : مهنم نورثكالا

 3 هتاذو هدوجوب قلعتي ال

 قلعتت ةيؤرلا نأ معز اذإ منإف . ضقانتلا ةيامتهومتركذىنلا اذه : مهلوقتف

 ءاكردم ؛ لاحوهو 2 صخشالا نوك حصي ىناف «دوجولا نود فاصوآلا صخأب

 تامولعملاو « ًاقافو كردم مواعملكو ؟ لهاجتلاو ةلفغلا الول « مواعم ريغ هنأ عم

 . كرديالام اهنمو 2 كرديام ابل : ةمسقنم

 كردنال : لاقو « تاو اردالا ىف مهلوصأ قئاقحب طحي مل نم مهنم فسعت نإف

 مولدم : لص'الا يف (1)
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 هجوف «ىلعلا ىف مولصأ جهنم ىلع « سخآلا ىلع تاذلا كردن نكلو « صخالا

 «لاجلاىلع كرديام لوأ كردي, ءىثلا نأ متمعز اذإ : لوقن نأ لاؤسلا نع لاصفنالا

 هادعام نود هفاصوأ صخأىلع كردي امنإ لب . لاح | لك ىلع كردي هنإ اولوقت مف

 درطنو« هاوس ايف هضرفن لب «ء صخألا ىف مالكلا ميلع ضرفن الف« لاوحالا نم

 لاح تايثإ ىلعكلذ دعب لدتسإ « لاوحأ وأ لاح ىلع اتاذ ىأر اذإ : لوقنف ةلالدلا
 . لاؤسلا عفد ىف نيب اذهو ؟ هيف كلرق اف « ىرخأ

 ول تب أرفأ « تادهاشملا ىف تاوذلاب مولعلا قرط صحنتال : لوقن انأ ىلع

 انرظن مث . امل لاح نع انريخي لو « هرابخإب اعطق اهاناعو « تاذ نع ىن انربخأ
 : لوقت نأ ةلالدلا ريرحت ىف مالكلا لوصحعو . كلذ روص#ل « اهلاوحأ ىف كلذ دعب

 الف « تاذلاب اههدحأ . ًاقافو نالع تبث دقف « لاح ىلع اهماع مث « تاذلا لع اذإ
 «لالابابلع نوكي نأ امإو « اضيأ تاذلاب الع نوكي نأ امإ : ىتاثلا ملعلا ولخي

 نأل طابو. ماسفألا هذه ىلعدي مالو . لاحلاب الو تاذلابال ياء نوكي نأ امإو

 ؛ الوأ هناعام ًايناثث ملع ول ةنإف . هب ملع لوآلا ملعلا امب اءلع ىناثلا ملعلا نوكي
 تاذلا ملعي نأ ًاضيأ بحبو . ايناث اههاع اي لالا ىلع الوأ تاذلا ملعب نأ بجول
 (اهبماشتو نيملعلا لقامت اضيأ كلذ نم مزايو .٠ تاذلا ملع نم لك ىلع « لاخلا لع

 اننيب نيملعلا فالتخإ ىف فالخالو . (هقلعتم دحتاو ثدحلا ىف ايواست ثيحب نم
 لاحلاب ماع لك نإف . تاذلاب ًاماع ىناثلا ملعلا نوكي نأ لطبف « ىقابجلا نبإ نيبو

 نكي. ملنإو . ةمواعم لالا نوكب حاصفإلا هب فارثعإلا ىفو « هيغبن ىذلا وبف
 قلعتي مل هنإف . مواعم هل نوكيال نأ ىغبذي « تاذلاب الو لاحلابال ىناثلا ماعلا
 . لاحالو تاذب

 هحضونسام ىلعلاحم« هل مواعمال املع نأ : اههدحأ : نيبجو نم لطاب كلذو

 سياف هل مواعمال املع زوج نإو  ىئابجلا نبإ نأ ىتاثلاو . مواعلا ماك-أ ىف

 لاجل ىلع تاذلاب قلعتي ىناثلا ماعلا نأ هلصأ نم نإف . هدنع كلذ نم هيف نحن ىذلا
 1 مواعملا ليصفت ىف شقانن امتإو . مولعم هلو
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 ىف ككاسمضارعألاو رهوجلا ىفكلاسكلس ول :لوقن نأ هب كسّقلاىوقيامو
 افوصومضرعلا ىلعرهوجلا ملعب امنإ و ماعيال ضرعلا نأ معزو « املاوحأو تاوذلا
 458 | هب كلمتي امو . الصف كلذ ىف ىئابجلان ب! دج الف « لاخلا ىلعتاذلا ملعت اك ءهب
 ؟ ةرورذكتملع تاذ ىفكلوق اف « ةلوادعب تسيل لاخلا نأ متركذ دق : لرش نأ

 زوجف لهاجت نمو ؟ لوادم نم ليلدلل ديالف « امل لاح تابثإ ىلع لدتسا مث
 تايثإ ىلع اليلد لدتسملا ركذ اذإف . هل لوادمال اليلد زوجي مل « هل مولعمال اباء

 لوقنو « ئابجلا نيإ ىلع كلذ دنع ةيلطلا هجوتف « ًارارطضا ةمولعم تاذلل لاح

 ةرورض ملعام ذإ « اليم ناك تاذلا هلولدم نأ معز نإف ؟ ليلدلا لولدم ام : هل

 مل نإو . ةلأسملا ماسو قحلاب قطن دقق « لاخلا لولدملا نأ معز نإو. هيلع لدتسيال

 . لوقعملا نع لسف] دقف « الولدم ليلدلا تي

 هلشيشت ال لاحلا تايثإ ىلع بوصاملا ليلدلا نأ كلذ ىف قحلا فشكي ىنلاو

 اذهو « لادلا لدي هنم ىذلا هبجو قلعتي امنإو « الصأ تاذلا تابثإ ف

 ةردق ةلاحتساب محلا انومتيطعأ دق :لوقن نأ هب كسمتن ام مظعأ نمو

 تسيل لاحلا نإ ماوقو «هل مولعمال ملع ريوجت ىف انومتعزان نإو « ال رودقمال

 تارودقملا نأ ملصأ نم [ نأ ] كلذو . تارودقملا ةلمج ىفن ىلإ 1 رجب « ةرودقمب

 اذإ مودعملا نأ عز نإف . ةردقلا رثأ نم سيل « اتاذ ائيش هنوكو « مدعلا ىف

 نأ هيلع ممزليام لوأو . مكلوق ضقانت دقف « اتاذ هنوك نيع هدوجوف ء دجو

 ريغ دنع لاحلاف « لاح دوجولا نأ معز نإو . اناذ ناك اهم ءادوجوم نوكي

 . ةردقلا رثأ عطقو « تارودقملا عفر اذه فو « ةرودقم

 « ابليصافت بعوتس امتإو « اهتامدقمو لاوحألا لوصأ ىف ةيفاك ةلمج هذهف

 ماكحأ قد ناعتسيل « ابنم اذه اتمدق امتإو . تافصلا ماكحأ ةلمجي طيح نم

 ,٠ ىلاعت هللاب نيئيعتسم ابماكحأو ضوخن نآلا نحناهو . للعلا



 ب قواد
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 ةلعلا ةقيقح ىف

 امنإو ءانضرغ نماهركذس يلو .اهقاقتشاو ةلعلا نعمىف اهوجو ةغلا|لهأ ركذ دق
 .كلذ ىف مهتاابع تفلتخ] دقو , ةلعلا ةقيقح ىف مالكلا لمهأ هلاقام ركذ اندصقم

 اذكو اذك ناك هلوقك وهو . التعم اهب لتعملا ناك ام : ةلعلا نأ ىلإ مهضعب بهذف
 ٠ اعلا نأ ىلإ ىعكلا بهذو .ىدنوارلا نبإ رايتشإ وهو « اذكو اذك لجآل
 مظعم بهذو , عئام هنم عدم مل نإ «لاصتالا ىلع ابييقع اهلواعم | تبجوأام
 ”ربعو . لاح ىلإ لاح نم هلقنتو « اهل مد ريغت ىتلا ىه : ةلعلا نأ ىلإ ةلرتعملا
 . اهددحتب مدا ددحتام ةلعلا ٠ لاقف كلذ نع مبضعب

 :مبضعب لاقف . ىنعملاف ةينادتم تارابعلا ىف ةنيابتم ظافلأ ىلإ قحلا لهأ بهذو
 ةرثؤملا : مهضعب لاقو محلا ةريثملا : موضعي لاقو . محلل ةلاحلا ةفصاا ىه: العلا
 ٠ لاقينأ ةلعلا ةقيقحف هيلع داتعالا بحيام : ركب وبأ ذاتسألا لاقو . محلا ىف
 , هب ةيماستو قاقحتسا بجوأ ام لك

 ةلعلا : لاق ثرح هنعهّللأ ىضر ( ىذاقلا هاضتراام ةاعلا ةقيقح ُْق حيحصلاو

 نم هائمدقام نالطب حضون .نآلا نحنو . اك هب تماق نمل ةبجرملا ةفصلا ه
 ىضر ىضاقلا هاضتراام ءامداسف كدب حضأم ؛ اهداسف نابتسا اذإ قح قرطلا

 , هنع هللأ

 هنم در اذهف « التعم اهم لتعمل نآك ام : ةلءلا نأ نم ىدنوارلا نياهلاق اه امأ
 لوقلا حيحص نيب ني ال نأ : هلصأ ىضتقم ىلع همزايو ٠ لاوفألا ىلإ لاعلل
 هلاق ىذلا ضرعملا لع اههربظأو نيضقانتم نيبجو ركاذلا ركذ اذإ ىتح ؛ هدسافو
 نمرىلع درلا هجوك لاوقألا ىلإ لاعلا فراص ىلع درلا هجوو ٠ نيتلع ًاعيمج انوكيف
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 باب [ىف] صقتسي اذهو . لاوقألا ىلإ تافصلاو دودحلاو قئاقحلا :فرص
 0 هللأ ءاش نإ ىمسملاو م«الاو ةفصلاو فصولا

 ابمكح بجوت ىلا ىه ةلعلا : لاق هنإف . ًادج برطضف ىمكلا هلاق ام امأو

 له : هل لوقن نأ اهدحأ : هجوأ ةدع نم لطاب اذهو . عام عامب مل نإ اهييقع

 مل نإف ؟ كلذ زوم ال مأ « امدوجو لاح لوأ ىف « املواعم نع ةلعلا ورع انزوجت

 ىف اهلواعم نع اهيرعت تزوج نإف . بيقعتلاب لوقلا كديبقتل ىنعم الف « هزمت

 دوجو ذإ « ةثلاثلاو ةيناثلا ةلاحلا ف كلذ زوجت نم عناملا اف اهدوجو لاح لوأ

 ابمكح فاتخي نأ بجي الو . ىلوألا ىف اهدوجو فااخ ال ةيناثلا ةلاحلا ىف ةلعلا
 . ةنمزألا بقاعتب باميإلا ىف

 نوك ىف ةلعلا [ وه ] معلا نأب مت له : هل لوقت انأ كلذ حضوي ىذلاو

 نأب فرعا نإو ٠ مالكلا اهيف ىتلا لاعلا ركنأ دقف « كلذ ىفأ نإف | ؟ ًاملاع هلع

 « لحمب ماعلا ماق اذإ : هل ليقو كلذ دعب عجور « ًاملاع هلع نوك ىف ةلع علا

 هنأ معز نإف ؟ ًاملاع هنوكب ملعلا دوجو نم ىلوآلا ةلاحلا ف لحلا فصتي لبف

 هنوكب فصتي ال لحنا نأ معز نإو . بيقعتلا ةدئاف لطبأ دقف « كلذب فصتي

 لوقي هارت الو . ةميظع ةتهابم تمهاب دقف « هب همايق عم ىلوآلا ةلاحلا ىف ًاملاع
 ببسملايف ةلع دلوملاببسلا نأ ىلإ هريصم « دييقتلا اذهىلع ىعكلا لمامتإو ؛ كلذ
 . عفام هسنم عدي مل نإ ببسلا بقعي نأ مدنع ببسملا 5 نم مث . دلوتمل
 . دلوتلاب لوقلا ريدقت عم « ةلع ببسلا نوك نالطي هيف حضون الصف دقعنسو

 باميف كدنع للع « تافصلانم اهادع امو ردقلاومواعلا : ىعكلا لوقي مث

 بوجو تاالولعملا هذه ملح نم م ٠ ابنم املاع لا لجلاو « املاح تالولحملا

 ىذلا مدلاو . اهللع ققحت عم عفام ريدقت عانتما ةلاحتساو « ابللعل اهتئراقم

 دحلا طرشو . ببسملاو ببسلاب صصختي لولحملا عانتماو بيقعتلا ىف هتركذ

 ءابتإلاب دحلا صتخا اذإو . تادودحا ةلمج ء دحاو جيبنم ىلع لمتشيو معي نأ

 . لماش ريغ ًارصاق ناك « تادودحملا ضءب فقاصوأ نع

 ف
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 لطاب اذبف 3 اهددحتشب مدلا ددحتيا ام : ةاعلا نأ نم ةلدعملا هركذ ام امأو

 2 ددجتلاب هفصو ليحتسي ميلق بجومتاشإ ىلع لدتسا انأ : اهدحأ : هجوأ نم

 , نئاجلاب للعي ماكحألا نم بجاولا نأ نيبثو

 نع جورخ دوجولاب فصوت ال ىتلا لا وحاألا ىف ددجتلا ركذ : لوقت انأ ىلع
 ٠ دوجولاب فصقن امو ددجتل اب فيصتنا امنإ هنإف قيقحتلا

 آباء هلاح لوأ ىف هعم هللا قاخو « ًارهوج ىلاعت هللا قاخ ول : لوقن انأ لع
 رييغتلا هنم ققحتي لو هل ًانراقم دجو نإ « ماع هنوك ىف ةلع ملعلاف 3 هب ًامئاق

 ٠ أبنم لقنلا م اعلا نمضت ةلاح رهوجلا قيس م ذِإ 2 لقنتلاو

 . لا ]ومام]و لالتخا ةظفإ ىهف 3 ماقبل الا ةفصلأ ىه ةلعلا :٠ لاق نمو

 باجي دقو . منحت ىلع ءاضتقاو باجي نع ءىني سيل بلجلا نأ وهف لالتخالا امأف
 . حاضيإلاو فشكلل ةعوضوم دودحلاو 2 هيل ال نأ ذوي م | بلاجل |

 وأ ةريسشثملا ىه « لاق نم لوق ىلع نوققحملا ضرتعا كلذ نم بيرشبو
 2 ةرثؤملاع رص: لئاقلا لوق قو٠ باميإ نع ءىليي سيل امهنم ادحاو نإف . ةرئؤملا

 محلا ةلعلا رثؤوت م ع ةلعلا نود تايث] نمضتي هنإف , داسفلا نم رخآ برط

 ٠ هت وبك قياسلا

 بجوت ثلا ىه ةلعلا : ٠ لاق ثيح « ركب وبأ ذاتسالا هاضترا ىذلا امأو
 نيل“ اقلاةمهاسمو 2 لاعلاب لوقلاف كل عمطم الل: لاقيف 2 ةيمرسل و 1 قاقحتسا .

 كاسم نم انبرق ىتح كلذ انحضوأ دقو ٠ لا وحآلا راكذإ ىلع ممصتلا عم اهب
 تبت امن تاغللاو ٠ ةغللا الإ ابنم مهي سيل اهركذ ىلا ةيمسللاو « تارورضلا

 3 تاغللا عضو 3 املاح ضارعألا مايق ىضتقت نأ ليحتسيو « ًاعضو وأ ًافيقوت

 , ةيسنلا ركذل هجو الف ٠ فيقوت وأ ةعضاوم نع اهردقتو ش
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 هيف مصتعمل قبي لو « ءاطغلا انفشكو هيف لوقلا انمسق دقف قاقحتسإلا امأو
 لاخلا ىفن ىلع محلا نإ ءفلكت ةيمسنلاب هنرقو حلا نم هركذام امأو . ةمسع

 ىف غابي داكي الو ؛ ارركم حلا ركذي نأك ةيسنلاب مكحلا رسف نإو ٠ هل ىنعمال

 امل ذاتسألا نإ مث . لاحلا ىفن عم ليلعتلا داسف حوضو غالبم ءىث مالكلا قئاقح

 همالك ركذن نحنو «ابيف ليلعتلا نالطب حضتي لمج ىف هدح درط « هان ركذام ىضترا

 . هعبتن مث هبجو ىلع

 هنوكب هتيمست ىضتقا ثيح نم « العاف لعافلا نوك ىف ةلع لعفلا نأ هركذ يف
 طرش نم : لثاق لاق نإ : لاقف « هنع لصفناو « الاؤسم هسفن ىلع هجو مث . العاف

 ءالعفناك ثيح نم لعافلاب همايق طرتشي ال لعفلاو « ابنم ملا هل نمب اهمايق ةلعلا

 ىلإ كلذ بسنو « محلا هل نمب ةلعلا مايق طرتشيال : لاق نأب « كلذ نع باجأف

 . ءاقبب قاب هدنع قابلا نإف « ءاقبلا ىف هلوقب هلصأ نم دبشتساو . ًايهذم انخيش

 . اهم ءاقبلا مايق ليحتسيو ةيقاب ىرابلا تافص نأ هلصأ نم مث

 نم ءمواعم مولعملا نوك ىف ةلع وهف «مواعمب قلعت اذإ للعلا : لاق نأ هركذ امو

 4ا/ ايف لوعن إف : ضقانتلا ةيامن | ىف هلاق ىذلا اذهو . ةيمسألا هذه هل تبجو ثيح

 ىئادي, امب كلذ راسم انحضوأ دقف « ةلواعم ةيمسنلا نوك ىلع لوصفلا نم هدرط

 . اهيلع عرفت ام لك دسف « ةيمسقلا ىلع ليوعتلا لطي اذإو . ةرورضاا

 هنم' بجو « كلذ زاجول هنإف « ةيمسنلا ض# ىلإ ريصملا ليحتسي : لوقت م

 ةامج ىف لوقلا كلذكو ء العف ىمس امل هالول ذإ « هسفن ىف ةلع لعفلا نوكي نأ

 ؛ هتيمسسل ىف ةلع ىمسم لك نوكي نأ هلصأ درط ىلع بجيف . تايمسملاو ءايمآلا

 . كلذ ىلإ رحب هركذ ىذلاو . هب لئاق الام اذهو « «'2ًتبثم وأ ناك ًايفن

 لصأل مزج اذبف ءابنم محلا هل نمي ابمايق طرتشي ال ةلعلا نأ نم هلوق امأف

 ًاقبسم : لصألا ىف )١(
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 ىلإ كلذ ةبسنو . هللا ءاش نإ باب كلذ ىف دقعنسو « للعلا لوصأ 27نم ميظع

 محلا صاصتخاب كلا ىف سانلا دشأ نم ب هنع هللا ىضر « هنإف « ©)اديعب انخيش
 بجوأو « اهنم ءرمي مئاق لع نم ًامكح ةلمج تبثن نأ عدم اذهلو . ةلعلا لحمب
 : ذاتسالا هركذام هيلع ىعدي فيكف « ًاملاع هنوكب معلا لمع صاصتخا
 ! هلصأ اذهو

 نمسيلو . اهضماوغولوصألا ذاوشنم وبف « ءاقبلا ماكحأ ىف هركذ ىذلا مث
 ءانفلا ىف لوقلا ل يصفت ركذتسو . عورفلا ذاوش نم بهاذملا لوصأ ©2قلت ةفصنلا
 ضارتعإلل ضرعبال نأ ىضتقت ةلاحخلا تناكو . هللا ءاش نإ تافصلا رخآ ىف ءاقبلاو
 نم لك ىلع رثعت ىضاقلا مالك ضءب مار امل هنكل و ؛ هردقل الالجإ ذاتسآلا ىلع
 . نيل وقلا نم. حيحصلا حضوي نأ قئاقحلا ىف هرطخ مظع

 [ لواعلا ةقيقح ف ]
 ؟ لواعملا ةقيقح اف « ةلعلا ةقيقح مث ركذ دق : لئاق لاق نإف

 لبس وهو « لواءملا ىف الوق هاضتقم نم ىرجأ ةلعلا ىف الوق لاق نم لك : انلق
 ةلعلا ةقيقح- ىف شقانتلا امو . ةلعلا هتبجوأ ام لواعملا : لوقي ىضاقلاو . كردملا
  نألا ركذن نحتف « لواعملاو ةلعلا ةقيقح نطحأ اذإف . ابيلع عرفتم لواعملاو

 ىلع اهدعب فطعن مث « هللا ءاش نإ ةاصقتسم | اهماكحأو ةيلقعلا ةلعلا طئارش برم
 . لاعي الام نع اهزييمتو تالولعملا

 ديعب : لصالاب ىف (؟) لصالا ةرركم : نم )١(

 قتلت : لصالا ف (؟)



 ب اةوأ هم

 بأب

 اهف فاللتخالا هوجوو اهطئارشو للعلا ماكحأ َْق

 نأ ةلعلا طرش نم نأ مضون نأ للعلا فاصوأ نم هركذ ىلإ جاتحي ام لوأ
 ىلع الإ اهيلع ةلالدلا مقتسن ال نكلو « هيلع اوقفتا امم اذهو « ةدوجوم نوكت

 . قملا لهأ لوصأ

 كلذ ىف انكلس « ةمودعم ةلعلا نوك ةلاحتسا ىلع ةلالدلا اوءيقأ : انل لبق اذإف

 ناك اف . تابثإ ةفص باجيإلاو « اندنع ىننملا وه مودعملا نأ : امهدحأ : نيقيرط

 .تايثإلا الإ تايثإلا طبربالو ؛ هل تايثإ وهباحيإ طبر روصتي فيك ءأضحأيفن

 . هبجوي ءىث ال : لوقي نأ نيبو « بجومال ؛ لئاقلا لوقي نأ نيب قرف الو
 نم انلوصأ ىلع ًايفتنم مودعملا ناك ثيح نم « هانمر ام انلصأ ىلع رمتساو

 . هجو لك

 مده تابثإ مودعملاب هايإ مفصو نأ معزي نم ىلع نوركنت مم , اولاق ْنِإَ

 كردي ءافتنالاو « ىلا قيقحتل عضو مودعملا نإف  قئاقحلا دل دعت اذه : انلق

 ةغيصلا تسيل و ةخيصلا ىلإ عجري تايثإلاو « مودعملاو قتنملاك ظفل ةيضق نم ةراث
 . ًامولعم ءافتنإلا نوك ركتتسالو « مودعملا وه ابنم موبفملا امنإو « ةمودعم

 . ةقيرط هذهف

 هنإف . لاحم هنم همزال ٠ ةمودعم ةلع ريدقت زاج ول هنأ : ىرخألا ةقيرطلاو

 « مودعم لبمي لهاج هنإ : لاقي نأ زاج « مودعم للعب ملاع ملاعلا : لاقي نأ زاج ول

 نالطب حضوي امو . ًاملاع الماج نوكي, نأ كلذ نم مزايف . امهدحال ةيزم ال ذإ
 اء نوكي الامو 2( ًايلع نوكي نأ نع جرخل ًامودعم ردق ول ملعلا نأ ٠ كلذ

 املاع ملاعلا نوك بجوي نأ زاج ول ذإ « ًالاع ملاعلا نوك بجوي نأ ليحتسي
 ليلدلا نمو ٠ املاع بلح نوك ةردقلا بجوت نأ زاج « الع هنوكب فصتي ال ام
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 ىف كلذ روصتي الو «٠ ابنم ملا هل نمي اهمايق ةلعلا طرش نم نأ اضيأ كلذ ىلع
 الوأ انلق ىذلا نإف . ةلزتعملا لوصأ ىلع مقتسي ال هياع انلوع ام لكو . مودع
 نأ مهبهذم نم ذ] . مهلوصأ ىلع ديدس ريغ ؛ هجو لك نم فتنم مودعملا نأ نم

 جورخ نم ًارخآ هانركذ ىذلاو ٠ | دوجولاو مدعلا ىف تبثت سفنالا تافص ةلمج

 مدعلا ىف ملعلا نأب مهجر صق عم 3 مهطوصأ ىلع مقتسم ريغ الع هنوك نع مدعلا

 ىلع درطي ال « ابنم مكحلا هل نمي ةلعلا مايق طارتشأ نم هب انكسمت ىذلاو . ملع

 . هب موقت ال ةدارإب ديم هناحبس برلا نأ ىلإ مريصم عم ؛ مهوصأ

 مام مودعملا ملعلا نأ مولصأ نم نأ تامازلإلا نم هانمدق ام حضوي ىذلاد
 . ةرئاجلاو ةبجاولا ماكحألا ىف امبواست بوجو نيثملا مح نمو « دوجوللا
 ىلإ كلذ ىضفآل ء كح بجوأ ول مودعملا نأ نم هانمدق ام كلذ ىف اوقلعت نإو
 ريغ اذهو « الهاج املاع هنوكي دحاولا ءىثلا فصتي نأ ىلإ ىدالو ضقانتلا
 . مبلصأ ىلع ديدس

 ابجوم هنوك هل بجو ول لعلا صاصتخ] نم عناملا ام : مهل لوقي نأ لئاقللو
 فيكف « ىناثلا لع زوجي ال امب نيلثملا دحأ صاصتخ] مدنع دعبيالو ؟ لبجلا نود
 « لوق نع ىلاعت « ىرابلا ةدارإ نأ كلذ نايبو !1! نيفالخلا دحأ ص اصتخ] دعس
 ةدارإ ىف كلذ ةلاحتساو « ل ىفال نوكلاب ابصاصتخإ عم قلخلا ةدادإ لثامت
 ديحتلاب دوجوملا صاصتخ] عم دوجوملا لام مودعملا ره وجلا كلذكو « قلل
 ى كلذ ىف لوقلا انطسب دقو . ملعلل لثام لبجلا كلذكو « ضارعألا لوبقو
 بوجو عم نيلثملا دحأ صاصتخا اودعبتست مل اذإف « « لثامتلا ١ باتك
 عم « اك> هل بجوت ةفصب الثم معلا صاصتخ نم عئاملا اف « نيلثامتملا ىواست
 . لبجلا نع اهتافتنا



 هس "#8 ص

 هنع باوجلاو لاؤس
 ًالاع.رداقلا اعلا نوك ىف ناتلع ةردقلاو ملعلا نأ منيعز اذإ : لئاق لاق نإف

 انإ : اولوقت نأ امإو « اهتاذل ةلع ةلعلا : اولوقت نأ امإ : نواخت الف « ًارداق
 نركتنأ كلذنم مزليف « اهتاذل ةلع ةلعلا نأ متيعز إف . اهفصو صاخو الاخ ةلع
 للعلا نوكو « ةردق ةردقلا نوك هو ٠ اهلاط ةلع اهنإ لق نإو . ةلع تاذ لك
 « دوجولاب فصوي ال املاحو ءاملا- ىلإ اهنوك عجريف ؛ ةدادإو ًايلع ةدادإلاو
 . دوجولاب فصوي الام ىلإ ليلعتلا عجرر دقف

 حضاوب اندنع تي دق : لوقت نأ امهدحأ : نيبجو نم كلذ نع باوجلاو

 امأف | . كلذ ىف ةلدآلا قرط ركذتمم ام ىلع ؛ ملعلاب لاعم ًاماع ملاعلا نوك نأ ةلدآلا
 ايفو لاعي ايف هركذنسم ام ىلع هليلعت حصيرال اف «٠ ةلع هنوكو « ًايلع معلا نوك
 ابيف عبي ققحملا لب « ليلعتلا ىنن الو ليلعتلا ابيف درطي ال ماكحألا ةلمجو . لاعي ال
 , هنالطب ليلدلا ىشتقا امف ليلعتلا لطييو هليلعت ليلدلا ىضتقا ام للعيف « ليلدلا
 . آذإ لاؤسلا عفدناف « ةلع ةلملا نوك ليلعتلا هيف لطبي امو

 تو ©

 . ًاقافو ةلع ملعلا نإف « ةيقاب ةبلطلا : لبق نإف

 ؟ هلاحو هدوجو وأ « ملعلا لاح وأ ؛ ملعلا دوجو محا بجوملا : مكا لاقيف
 ثيح نم ةلع دوجو لك نوكي نأ بجو 2 معلا دوجو بجوم لا نك نإف
 ليلعتلا ناب دقف « بجوملا وه ملعلا لاح ناك نإ د ٠ هتقيقح ىف دوجولا فاتخي ال
 هجوأ ىلإ رميا دقف ؛لاخلاو دوجولاب ليلعتلا نك نإو . دوجولاب فصوي ال امب
 ىلع نرققحملا قفتا دقو « نيتلعب دسحاولا محلا ليلعت وهو « داسفلا نم رش
 ءأماع ملاعلا نوك ىف ةلعلا : لوقت نأ كلذ نع باوجلا . نيتلعب دحاو مك عانتما
 « هلاحو هدوجو ىف مالكلا مسقت نم انومتمزلأ ىذلاو . ملعلا وهو دحاو ءىث
 ءىث معلا نأ تبمث [ دقو ] امأف « نيئيش لاحلا عم دوجولا ناك ول مقتسي ناك امنإ



 عك

 م >ليلعت نيلصحملا دنع ركيلسملا امنإو « ءىث هوم رثذ ام مزلي الف ,دحأو

 ىلإ ةدوع انل نوكيسو . هيف راكذتسا الف لاح اهل تاذب ملا ليلعت امأف . نيتاذب
 . نيئيشب دحاولا محلا ليلعت عانتما ركذ دنع كلذ

 لصف

 [ابنم مكحلا هل نمب ةلعلا مايق طرتشي له ]

 محلا هل نمي موقت نأ ٠ محلل ةبجوملا ةلعلا ماك-أ نم نأ هللا كقفو اوبلعا
 . ةبجوملا لاعلا رئاس كلذكو « هلحن الإ محلا ملعلا بجوي الف ؛ اهنم بجوملا

 فيكو : لاق « اهنم محلا هل نمي ةلعلا مايق طرشي ال : ركب وبأ ذاتسالا لاقو
 ةلع معلاو ب همايق ةلاحتسا عم ( العاذ هنوك ىف ةلع برلا لعفو ع كلذ طرتشي
 وهو« ىبنلاب لاعمتامرلا ىف ميرحتلاو .ءهب مقي مل نإ د 3 ًامواعم مولعملا نوك ف

 . مرحتلاب مئاق ريغ

 كلذ دعب فطعنأ ؛ ةتفابتملا ظافلالاو ةضقانتاا لوصفلا هذه نيب عم ام م
 مث « اهتم ملا دل نمي ةلعلا مايق ىضاقلا طرش دق : لاقو « ىضافلا مالك عبنت ىلع
 مايقلاب فصوي ال دوجولا نأ ملعت | انك نإو 3 ةيؤرلا ةحصل ةلع دوجولا لعج

 . همالك صن اذهف « لصألا نم هبتشا ام ضقان دقف . دوجوملاب

 « ابنم محلا هل نمي ةلعلا مايق طارتشا ىلع ةادآلا حضاو مقن نآلا نختو
 قحلانيينو « ذاتسمألا هركذ ام ضيفن مث كلذ تاثإ نع ةلزتءملا رجع حضونو
 تبجوأ اذإ ةلعلا : لوقن نأ اهنموكحلا هل نمي ةلعلا مايق طارتشا لع ليلدلاو . هيف
 « هوجولا ضعب نم تاذلا كلت ةصتخم نوكت نأ امإ : لت ملء تاذل مح
 « هوجولا نم هجوب اهصاصتخا طرتشإ مل نإف ٠ الصأ اهم اهصاصتخا طرشي ال وأ
 ؛ الاء لاعت هللا قلخ اذإ : لاقي نأ وهو « هب لوقلا ىلإ ليبسسم ال لاحم هنم مزل
 يفاصتا ةلمج بجوي اذهو « ضءب نم ىلوأ هب صاصتخالاب تاوذلا ضعب سيلف



 اناف . هيفلوقلا طسب نع ىخل ًانالطبو ًاداسف كلذحوضوو .دحاولا معلاب تاوذلا

 هجولا كلذ ولخي الف هوجولا ضءب نم تاذلاب ةلعلا صاصتخا طرش نإو
 صاصتخا ىلعلا عدتبم لعجي نأ : هانعمولعاج لعج قاعتينأ امإ : صاصتخالا ىف

 غاسل كلذ غاس ول ذإ . لاحم اذهو « تاوذلا ضعبل مكحلا ءاضتقاب ًاصتخم ممئاقلا

 ورمع ملعيف « ورمعب مئاقلا علا صاصتخا ملعلا عدتبم لعجيو « ديزب موقي نأ
 « هيلإ ريصملا لإ لييس ال ام اذهو . ورمعي ماق لوجت ديز لوجو « ديزب ماق لعب

 ىوس صاصتخالا ىف هجو ال هنأ نييتو « هجولا اذه نم صاصتخالا نوك لطيف

 لوصأ ىلع مقتسم ريغ وهو ؛ ًادج حضاو اذهو « اهنم محلا هل نمب ةلعلا مايق
 ىلاعتو هئاحبس ىرابلا فصو ةبجوم لحم ىفال ةدارإ تابثإب مهلوق عم . ةلذتعملا
 . هب مقي مل ثيح نم تاذلاب اهب صاصتخا الو « اهب ًاديرم هنوكب

 هل نم ةلعلا صاصتخا طرتشي : لاقف اىاخم كلذ نم ىئابجلا نبا مار دقو

 ثالث ىلع وهو 2« روصتي ام غابأ ىلعو ) صاصتخالا هوجو دبمأ ىلع ابنم محلا

 ملا نوكلا باحي] كلذو « ابصخأ ىهو مايقلا صاصتخا : اهدحأ : بتارم
 ةلعلا مايق ون كلذو « كلل ةقحتسملا ةادجا نم ضءبب اهصاصتخا : ةيناثلاو . نئاكلا

 ٠ ارضع مايقلا سصتخا ثيح نم ةلدجال محلا بجوي هتاف « ىلا ةلمج نم ءزجب

 ابيف نكمل ذإ ؛ لم ىفال ةئياثلا ةدارإلا : صاصتخإلا ىف ةثلاثلا ةبترلاو

 4 . لحي ريغ ىف ةدادإ اهيف روصتي ام غلب أف « نيتقباسلا | نيتبترلا ريوصت

 ءاهضدحأ : نيعون لع لمتشيهمالكو . هب ديرأ انع هيجني ال هركذ ىذلا اذهو

 . صاصتخالا روصت مدعب فارتعإ : ىرخالاو « ةدرجم ىوعد

 امأو . هيف عازن الف ماقلا صاصتخإ امأ : لوقن نأ كلذ ىف ليبسلاو
 نإ باب كلذ ىف دقعيسو . مدنع دسافف ابضعبب ةلعلا مايقل ةلمجلل كلا بوجو

 . لجو رع هللا ءاش
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 روصتب ال: لاق هنأ ديب « ساصتخالا نم آبجو اهيفركذي ملف ةثلاثلاةبترلا امأو

 كلذ روصتي مل اذإف « ساصتخا روصتي ال هنأ لإ لوؤي هلوصعو . اذهالإ

 ققت ريغ نم « اهلولعم ةلعلا باجياب لوقلا اوقلطأو « اهب محلا تابثإ اوعنماف

 تبذاوأ مقتسي ناك ام1[ و ] ءاذه الإ روصتي ال قابجلا نبا لوقو . صاصتخا

 حضوي مل هنإف . كلذك الا سلو « هادع ام قتناو صاصتخالا نم برض

 قبس ام لع 3 ءانفلاب هيلع لطبيب هب ىذبي ام لك مث . لاحي ساصئخالا نم أابجو

 . عضوم ريغ ىف همازإإ

 محلا هل نمب ةاعلا مايق طرتشي ال هنأب لوقلا قالطإ ىف ذاتسألا هركذام امأو
 كلذ لقي, ملو « انخيش ىلإ هبسن هن] مث . هب حرص امب حرص أدحأ ردقن الف ء اهنم
 نيب عمجو « ءاقبلا ىف انخيش لوق نم ًاطابنتسا هلاق امإو « همالك صن نم القن

 . هللا ءاش نإ ًآادحاو ادحاو ابضيفأ نيو « لوصف

 ركذو . كلذ داسفإ قبس دقو « الءاذ لعافلا نوك ىف ةلع لعفلا نأ هركذ ف

 لاعبام باب َْى كلذ نالطب حضوتسو 2 ًامواعم مولعم لا نوك  ةلع ملعلا نأ ًاضيأ

 ءاش نإ باب هيف دقعتسو تافصلا ماكحأ ضغأ نم وبف ءاقبلا امأف . لاعي الامو

 نآل « نالطبلا حضاوف « مرحلا ميرحت ىف ةلع ىهنلا نوك ىف هركذام امأو . هلل

 نأ معز نإف ؟ مرحتلا اف : كلذ دعب هل لاقيف « هنييو اننيب ًاقافو ميدق ىهنلا

 لعجي ال انإف ؛ ةبطاق قحلا لمأ لوصأ ىلع لاح كلذف « مرا ف فصو ميرحتلا

 . حبقلا ىلإ اءجار ميرحتلا اوامج نيذلا مم ةلزتعملا امو ٠ ًافصو ميرحتلاب م محلا

 م « القع كردتسي هنأ اوبعز كلذلو : ىبقلا سفن تافص نم هدنع حبقلا مث

 .٠ ًارظن وأ 5 هزورط تاوذلا تافص ةلمج 50

 ميرحتلا قلعتي نكلو « اهاجل مرحت فاصوأ حلا لهأ دنع | تاوذلل سيلو

 . عمسلا اياضق و ع رشلاب

 ليدعتلا ىف هيصقتسنس ام ىلع هسفن ىبنلا وه . انلق ؟ 2 رحتلا اه : انل لبق اذإف



 « ىبنلا ىف ةاع ىبنلا نأ ىلإ ذاتسالا لوق لوصح عجرف . هللا ءاش نإ ريوجتلاو

 . هيف بانطإلا نع هنالطب حوضو ىنغي اذهو

 وهف « كلذ ىلإ راشأ دقو « ًامرع مرحلا ةيمست ىبنلاب لاعملا :لاق ولو
 . تايمسللا ليلعت لاطإ] نم هانمدق امم لطاب

 ىبنلاب ةيمسنلا ليلعت كلذ نم مزليف « ةثداح تايمسنلاو يدق ىبنلا نأ ىلع

 . ةلعلا لواعملا ةنراقم بوجو ىلع ةفاكلا قافتال ةيمسنلا مدقب مكحلا [و] ميدقلا

 .. . ٠ اهلع لواعملا راختتساو لواعملا ىلع ةلعلا ميددقت هنم مزل ء كلذ نم عنتما نإو

 تايثإ ةلاحتسا انركذ دنع كلذ عيمج نع ىنني ام انمدق دقف . لاعلا داسف] اذهو

 .لاوحألا ىن: ريدقت عم لولعملاو ةلعلا

 نإف ؟ رخآ لح هب ملاعلاو « لحمب ملعلا موقي نأ زوجي له : ذاتساللا لوقن مث

 « هعنم ىلع ليلدلاب بلاطيف  انخيش ىلإ نيمتنملا ةفاك لصأ وهو كلذ عنم

 مكحلا هل نم ةلعلا مايق طرتشي ال هنأب هحيرصت عم اليس كلذ ركذ ىلإ دمي الف

 . ام ءافخ ال ضقانتلا نم بورض هذهف . اهنم

 : لاق ثيح هلّدصأ ام ضقن هب مادو ىضاقلا مالك نم عبتي ىذلا امأو

 ددرام أذبف . مايقلا فصو هيف ققحتي مل نإو « ةيؤرلأ ةحص ىف ةلع دوجولا

 مل ذاتسألا لسعلو . ةلع هنوك عانتما ىلع هباوج رقتسا مث « هلوق هيف ىضاقلا

 . ىضاقلا مالك نم لصفلا اذه حفصت 210 نعمب

 لصف

 [ اهيفنب ىنتثيو ةلعلا دوجوب محلا تثني له ]

 تريثنود ةلعلا توبث ليحتسيف « اهساكعن اواهدا رطإ ةياقعلا ةاعلا.طثأر يش نمو

 « متي : لمألاف ()



 فحم

 ع 6ر4 دس

 لك هلبقتي امم اذهو . اهتود اهلولعم توبث لاحتسا « ةلعلا تفتنا اذإو « لواعملا

 مدع همصخ ىلع لك ىعديف « نوشقانتي مهنكلو . ةلما لع للعلا ف ضئاخ

 دحأ ًاحيرص لصآلا اذم ةفلاخم مزتلب سيلف ٠ مهلوصأ ىلع كلذ ةماقتسا

 . نيققحلا نم

 دارملا حضونو اهركذن نحنو « ةمهوم ةرابع مهبتك ىف نواصحملا ركذ دقو
 .اهمدعب ىنتنيو « اهدوجوب تبثي مكحلاذ ء« تدجو اذإ : !ولاق مهنأ كلذو « اهنم
 اهدوجونأ م « مكحلا ءافتنا بجوي ةلعلا مدعنأ ىلع ليلدلاك مالكلا |اذه رهاظو

 . هتوبث بجولإ

 ىف حضونسو . ةلع بصتني ال مدعلا نأ انمدق دق انإف « كلذك ىآلا سيلو
 اوزوجيىتلا ةظفللاب آذإ لوقلاءارف . الوادم نوكي نأ زوجي ال هنأ تالواعملا باب

 مدعلا ريدقت اوديري ملو « هل ةبجوملا ةلعلا دوجوب محلا صتتصخت اهيف « الطاب
 « لصألا اذه ىف ةمئآلا ةنسلأ ىلع عسوتلاو زّوجتلا بلغ نكي, وأ ؛ الصأ ابجوم
 . هانركذ ام مدام امث]و

 « ساكمنالاو دارطإلا بوجو نم هومتلق ام ىلع ليلدلا ام : لئاق لاق نإف
 قافتالا نأ ىلإ م؟ريصمو « تارورضلا كرادم نم سيل كلذ نأب مفارتعا عم

 ؟ تايلقعلا ىف هيلإ نكري. ال
 انغ وس ولف « ًالاع 'ملاعلا نوك بجوأ اذإ ملعلا نأ كلذ ىلع ليلدلا : انلق

 «ىرخأ ةلعب هتايثإ غوسينأ امإ , كلذف لوقلا لول «ملعلا نودكحلا اذهتوبث
 لخت مل« ىرخأ ةلعب محلا اذه تابثإ انغوس نإف . ةلع ريغ نم هتابثإ غوسي وأ

 ىبف ءللعلل الثم تناك نإف . هل آفالخ نوكت وأ ملعال الثم نوكت نأ ام] : ةلعلا كلت
 تبثي ال ًالاع ملاعلا نوك نأ كلذزم جرخيو . ملعب سيل ام ملعلال امي ال ذإ ءلع
 دحاولا محلا تويث كلذ نم مزليف « ملعلا افالخ ةلعلا كلت تناك نإو . ملعب الإ
 دعب ركذلاب هدرفتسو « باتكلا لوصف مأ نم وهو. لطاب اذهو « نيتفاتنع نيتلعب

 . لجو رع هللا ءاش نإ



 . لوقلا نم ضفانت كلذف « ةاغ ريغ نم تشي مكحلا نأ لئاسلا معذ نإو

 نوك بجوأ تبث اذإ ملعلا نإ : لاق نم ىلع هيف مالكلا ضرفي امتإ لصفلا اذه ذإ

 « ملعلا نود محلا اذه توبثث زوج م « فرتمملا كلذب فرّتعا اذإف . ًاملاع هلحي

 عم نوكلا بجوم ريغ تبثي م ٠ ملعلا عم ملعلل بجوم ريغ هتويث نم نمأي مل
 . ًاصيصختو ًاسيئجت هيلإ راشإ نوك ريغ نم هتوبث روصت امل « نوكلا

 تزاوجو « هب للعلا ماق دقو ؛ ًاملاع هنوكب لحل فصتا اذإ : لئاقلا اذهل لاقيف

 ىلع هايإ معلا ءاضتقا ريغ نم نآلا نم تبث هعلف ؛ ةلع ريغ نم ركحلا اذه توبث

 أبجوم ماعلا نوك ىلإ لصوتلا كلذب لطبف « ماع نكي مل ول تبث ناك ىذلا هجولا
 هانعمو . درطت مل سكعتت مل اذإ ةلعلا : نوققحلا لاق اذه نمو . مكحلا اذهل

 / . هانركذام

 ليغ ماعلا عم مكحلا توب زوي نم ىلع مدر هنجو اف : لئاق لاق نإف
 ؟ هلع بجوم

 35 ضارعألا ىش لوقلا ىلإ ىذطننب وهو « ةلمج لاعلا نب حرصت اذه : انلق

 دادسنا ىلإ ىضفأ كلذ انيفن اذإو « اهتايجوم توبث ىلع ماكحألل!توبثب لدتسن انإف

 هنوكي هلحفاصتا نودولعلا توبثغيوست كلذ ىلعمزايام لقأو.ضارعألا تابثإ

 ةلعلا عاطقنإ ذي و جت بحي « ملعلا نع مكحلا عاطقنا ريدقت زومي ام هنإف . ًاملاع

 . لقعلا ةرورضإ هنالطب مولعم اذهو . هب ملاع ريغ نم ماع ردقي ىتح « مكحلا نع

 . هب ملاع ريغ نوكي نرأ لاحتسا « داوسلاب ماع هب ماق نم نأ ملعن انإف

 . اندصقم حضوف

 امإ ٠ حاضيإلا ىف غلبملا اذه للعلا ماكحأ ىف نيضئاخلا نم دحأ غلب امو

 . فالتخالا عقاومب مئانتعاو قافتالاب مهئازتجال وأ « كلذ حوضو مداقتعال

 نم ًاملاع مهتابثإ عم ةلزتعملا لوصأ ىلع مقتسم ريغ هنأ اوملعاف « كلذ متنيبت اذإف

 , ةلعلا سكع كرتب وردت اذهو . ماع ريغ

 كذب
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 سع او تكتل

 « بجاولا نود زئاجلا مكحلا للعي امن]إ : اولاقو الصف كلذ ىف اومار نإف
 دنع كلذ ىف مالكلا ىصقتسنسف « ًاسكعو ًادرط زئاجلا مكحلا ىف زاج ليلعتلاو
 . هللا ءاش نإ زئاجلاو بجاولا ليلعت انركذ

 ؛لاقي نأ ليحتسي ذ] « ًاملاع ملاعلا نوك دهاشلا ىف لاحملا امنإ : لوقن انأ ىلع
 « هسفن مكحلا وه للعملا نأ حضو اذإف . ًاملاع ماعلا نوك زاوج « ملعلاب للعملا

 وبق « ةلع ريغ نم مكح ررقت اذإف 5 هيف زاوجلا ةفص نود مكحلا ىف ةلع ملعلاو

 : اولاق نإف . ساكعنالا طارتشا مدعب حيرصتلاو « هنع صيحال ىذلا ضاقتنالا

 ىرابلا تافص ىف ةققحتم ريغ ةلالدلا هذهو « زاوجلا ةلالدب ًادهاش مكحلا لعن نحن

 . ىلاعتو هناحبس

 نم عنمت ةلالد تماق امل : اولوقف « ةلعلا ساكعنا طارتشا انومتيطعأ دق : انلق

 مكحلا اذه لصأ ليلعت نالطب ناب دقف « اياضقلا ضعب ىف مكحلا اذه ليبق ليلعت

 ام دعب ًابئاغ ةلالدلا تويث طارتشا مدع هيف حضون الصف دقعتسو . اليصفتو ةلمج
 | قرفلا مود ىف ةلزتعملا هيومن لطينو « قحلا هجو هيف فشكنو « ادهاش تبث

 . بئاغلاو دهاشلا نيب

 لصف

 [ اهتحص ىلع لديال اهساكعناو ةلعلا دارطأ نأ ىف ]

 درطلا ةروصلع ءافتناو آدوجو مكحلاتوبث ءىشلا نراق اذإ : لئاق لاق نإف

 مكحلا نراقي ام باصتنا ىلع « ساكعنإلاو دارطالا درجمب لدتسي لبف « سكعلاو

 ؟ سكعلاو درطلا درجب لدي. ال مأ « اهل ةبجوم'ةلع

 ةحصب مكحلا ىف نكي ال ساكمنإلاو دارطإلا نأ ىلع نرققلا قفتا : انلق:

 دق ذإ : ابتحص ةرامأ اسيلو ةلعلا ف طرش ساكعنإلاو دارطإلا نكلو « ةلعلا

 هتاحبس ىرابلا ملع نأ كلذ ققحي ىذلاو . هيف ةلعب سيلام ًاموزا مكحلا نراقب



 كد

 هثركي ملاع ىللاعت هللاو الإ انم ملاع روصتي الف « ًالاع ام ملاعلا نوكب قلعتي ىلاعثو
 هنأب ًاملاع هنوكب ًافوصوم ىلاعت برلا نكي مل« ًالاع هنوك نع جرخ اذإو . ألاع
 هتاحبس ىرابلا لعو . ًاتايث]و ًايفن هيف مالكلا انضرف ىذلا محلا طونم وهف « ملاع
 . ًالاع انم دحارلا نوك ىف ةلعب سيل ىلاعتو

 ءىثلا باصتنا ىف ًالاع ساكمنإلاو دارطإلا درحم نكي مل اذإ : لاق لاق نإف
 , حلا لحملل تيثث و « لحمب ملعلا ماق اذإو ؟ ةلع ءىثلا نوك نوفرعت مف « ةلع
 ام اذهو « هل بجومب سيلو « ًاسكعو ًادرط محلا اذه نراقي ملعلا نأ كدمؤي اف

 . للعلا ماكحأ ىف هنأش مظعي

 .ةلوخدم ابلك قرط كلذ ىف ذاتسالا ركذف « نيققحلا تارابع هيف فلتخا دقو
 . ىضاقلا هيلع لوع ام ركذن مث ء ضقنلاب ابعيقتنو [ اه | ركذن نحنو

 اهنوك دسفي“ لو « تدسكعناو ةلعلا تدرطا امهم : لاق نأ ذاتسالا هركذ ف
 همالك للخ ىف كلذ ردقو ٠ ةلعلا ةحص كلذ دنع ملعيف «لقعلا اياضق نم ةيضق ةلع
 هيف حدقي لو « سكعتاو ؛ هدحاو درطاو « ماسقألا رئاس تدسف اذإ : لاق نأب
 . ىوعدلا ىلإ نوكرلا هاراصقو « فعضلا ةياهنفف اذهو .ةلعلا وهف « ةلالدبجوم
 تضقنو « ماسقألاعيمج تيعوتسا كنأ تفرعمب : لوقي نأ بلاطملل نأ كلذو
 « هركذت ملف مسقب تللخأ كنأ  لازلل كيدصت عم  كنمؤي اف « ابنم ضقتنملا
 لع ضرعلا دنع حداوقلا ىلع اميلس « ًاسكعنم « ادرطم هتيفلآل هتركذ ولو
 . لقعلا اياضق

 ناكرأ نم رخآ نكر ىف اباثم هجوتيو « هنع صيح ال ةبلطلا ىف | هجو اذبف
 لاقيف حداوقلا نم سكعناو درطا ام ملس اذإ : لاق ذاتسالا نأ كلذو . مالكلا
 . ًاملع هيتطحأ ايف حدقلا هوجو راصخن] ىلع ليلدلا امو ؟ هتمالس فرعت مب : هل

 بجومب عطقيف «ًادهج هيرحتىف ©00لأي ملو هرظن ىف رظانلا غلابي اهنم : لاقنإف

 ولأي : لسالا ف(1)

 كذا



 - هوو

 « لوادم لع صوصخمهج ونم ةلادتلالدب قلعتي نأ قعلارظنلا كح نم : لاةيف . رظنلا

 ىوعدلاو ؛ ليلد رابظ] هسف: قوهسلو « ىوعد حداوقلا ءافتنا نم هتركذ امو

 .افتنا ىلع ليلدلا ام : لاق اذإ بلاطملا ةبلط ابيف هسجتنو « ليلدلا ىلإ رقتفت

 . حداوقلا

 هدوجو مدسع نأ ًاعطق لعيف « هدجأ مل ىنأ هيلع ليلدلا : ىعدملا لاق نإف

 .هيفن ىلع اليلد دحي مل « حدقلا ىلع اليلد .دجي ل اك , لاقيهنأ ىلع . اليلدسصتني ال

 «دشرسملا ق مالكلا ضرقب 00كلذحضتيو . ةريحو ةمغ ىلإ الإ ىعدملا ذواي الف

 لوسملا نأب هيلع عم ًاسداتدجأ مل: لوئسملا لوقءدشرّتسم وهو هينعن امو

 ٠ لازلا نع مدع ال

 نأ ىلع هباوج ىف دزب مل مث « صقتسي لو لاؤسلا اذه ىلإ ذاتسالا راشأ دقو

 . لوقلا لسلستو « مالا مظعو « بطلا لحل « ةبلطلا هذه لاثمأ انقرط ول : لاق

 ىوعدلالإ مض هنأ ريغ . باوجي سيل هركذىذلا نأ ليص#ت ىذ ىلع قي سيلو

 « مزلأ ايف لوقلا لسلست ىعدا هنأ كلذو « نيققحما ىلع اهب م2 ىرخأ ىلوآلا

 . ردق ام ىلع سالا سلف . هركذ ام ىوس باوج ال هنأ ,عزو

 هنأ كلذو « ةلوخدم ابنأ ىلع . اليلق برقأ ىه ىرخأ ةقيرط ىلإ © أموأ م

 نود اهريدقتو امود محلا ربدقت لاعتتساو تسكعن او ةلعلا تدرطا أمهم ء لاق

 3 ةيجوم ةلع اهءاصتناو ابتحصي عطقيف محلا

 «عماجلا» باوبأ ضعب ىف كلذ نم بيرق ىلإ قحسإ وبأ ذاتسالا ريشي دقو

 ةمالعبصتني ال « ساكمنالاو دارطإلا درج نأ تبث دق هنأ : هيف لخدلا هجوو

 . ةمالسلا تاثإ مظعألا ضرغلاو « حداوقلا نم مسي ىح « ةلعلا ةحص يف

 ىموأ : لس'الاف (؟) كلذب : لصألا ىف )١(



 مس ل

 4/6 نع هنم ريبعث اذبف . هنود ك4-ا توبن' ةلاحتسا نم | همالكهب نرق ام امأف
 . ةجح هركذ امم ءىثب موقي الو « ساكمنالاو دارطإلا

 نم هتركذ ىذلاو . ةيمسنلا ىلإ لوؤي لواعملا ف كمالك لوصح : هل لوقن م“

 سيلو . تاغللا ضحم ىلإ عجرت اهنإف ٠ تايمسنلا ف ققحتي سيل ةنراقملا بوجو

 عفرت وأ « املاحمب للعلا مايق عم الصأ ةغللا عضوت ال نأ « لقعلا ىف دعبتسملا نم

 . هنم صاخم ال ام اذهو . ابعضو دعب

 ؟ةيجوم ابنوك نوفرعت مو ؟ ةلع اهتاثإ ىف هنوضترت ىذلا اه : لئاق لاق نإف

 ضرفنو « ةلأسملا هذه عضوت امتإ : لاقي نأ كلذ ىف ةديدسلا ةقيرطلا : انلق

 ةلدآلا هيلع انقأ « اهراكنإب مصخلا ثدشت واف . ضارعألاب نيلئاقلا ىلع اهيف مالكلا

 ملعلا ماق اذإ : اهدعب انلق ء ضارعآلا توبث حضو اذإو . ضارعألا تابثإ ىف

 الإ ملعلا توبث روصتب ال هنأ ًاعطق معنف « ألاع هتوكب لحنا كلذ فصتاو لحمب

 نم ًادهاش ملاع ردق ولو . ملعلا ءافتنا عم ًالاع للا نوك ققحتي الو . ملاع هلحمو

 ؛ ملعلا توبث دنع محلا توبث حضوو « كلذتبث اذإف . كلذلاحتسال « لع ريغ

 هنأ تبث دقف ٠ ىناثلا نود ايهدحأ ريدقت غوسي ال ىتح « هئافتنا دنع هؤافتناو

 . هيف رثؤملا

 . سكعلاو درطلا درج ىلع راصتقا هومت ركذ ىذلا : لئاق لاق نإف

 نع ءابنإلا وه سكعلاو درطلا نإف « لمأتلا قح انمالك اولمأتت مل + انلق

 مكحا ضرعت ريغ نم هثافتنا دنع هؤافتناو « ءىثلا توبث دنع كلا توبث

 دئاز وهو امهنارتقآ بوجو مالكلا فيعاضت ىف انركذ دقو . امهارتقا بوجوب

 .هب ملاع ال ملع ةلاحتسا انحضوأ دقو . ساكمنالاو دارطإلا ىلع

 فاصتا ليحتسي كلذكف « هب ملاع ال ملع توبث ليحتس ا : ليق نإف
 ؟ هيف ةلع ىلاعت هللا ملع متلعج البف « هب ملاع ريغ هللاو ًالاع هنوكب ثدحم
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 نمنأ : امهدحأ . انمالك بجوم امهندضتي نيبجو نم لطاب اذه « انلق
 65 لاحلاب ةمئاقلا تاوذلا ىه لاعلا امتإو « املواعم نود تبثت ال نأ ةلعلا مكح

 « ًالاع انم دحاولا نوك ىف ةلع ميدقلا م لع ناك واف . ىلاعت هللا ءاش نإ هرم

 ةفصتملا تاذلا مدقب مكحلا هيف مث . . اعمق همكح توبث هنم | مزال ؛ ميدق ملعلاو

 . ملا
 . هل ىنعم الف « ملعلا تاوذ نودةفرعملا وه ملعلا قلعت لمحي نأ مصخلا ماد نإف

 . لاوحآلاب انلق نإو « لاح سيلو « هسفن ىلع دئاز فصوب سيل ملعلا قلعت نإف

 . هللا ءاش نإ دعب هحضونس ام ىلع «هب للعيالو« للعب لاحلاف لاح ردق ولو

 نم مكحلا اذهب أملاع ىلاعت ىرابلا نوك مزلي امتإ لاؤسلا عفد ىف.قاثلا هجولاو

 . لمأتم لكل حضاو

 « ىلعلا ءافتنا دنع مكحلا اذه ءافتنا بوجو ىلع ركل وعم : لئاق لاق نِإف

 نم ىلع نوركنت مف « دارطإلا ىلع (1)أدئاز نارتقالا بوجو نوك ءاعدا لغو

 ؟ ملع ريغنم تبثي مكحلا اذه نأ معا

 نإف 9 ملعلا توب دنع مكحلا اذه توبث بوجو انل نويلسن له 04 انو

 فارتعالاو . ًاموزا درطلاب اوفرتعا دف « هب اوفرتعا نإز « اوتماب كلذ اوعنم

 . مدقت ىذلا لصفلا ىف هانررق م سكعلاب فارتعالا مذأب درطلاب

 اعلا ةنراقم مرا امتإو « هيف طرش ملعلاو مكحلا بجوملا وهو . رخآ .

 ىنعم هعم تبث « تبث اذإ ملعلا نأ معزي نم ىلع نوركتت مب ٠ لئاق لاق نإف

 نم مكحلل م
 ؟ هيف ةلع نكت مل نإو ةردقلا مكح ةايحلا نراقت 6 « هبجوم ىف اطرش ناك ثيعع

 اوتبثن نأ 5 : . كاقنأ اهدحأ :ه هجوأب تثااذنع ىضاقلا لصفنا دقو

 دئاز ؛ لس'الا ىف )١(



 هل 9506 ع

 ىمسُ انأ ىلإ مالكلا لآو كلذ تبث دقو . ءاضتقاو ًاباحيإ اهب ًاطونم ةلعب اللعم

 تالباقملا نع مسي ال ةلابجلا نم باب هومتركذ ىذلا اذه : لوقت انأ ىلع

 ملعلا انردقو « هريغ بجوملا انلعجو أباع انردق ول انإف . اهنع لاصفنا ال ىلا

 ةلع هومتردق ىذلا ىنعملا لعجبو ًاثلات ىنعم ةلعلا لعحي نم ملسن الف ءهيف أطرش

 . لسلستلا ىلإ ىضفيو « ًادعاصف عبارلا ىف مالكلا اذه لثم هجتي م . ًاطرش

 : انلق انف . هب قتكال « مالكلانم هانمدق ام لئاسلا ربدت ول : لوقن مث
 |هدوجو لاحتسا ال ًاطرش ملعلاناك ولد « ًاءاعللا نوك نود ملعلا توبث ليحتسي

 « ملعلاف اطرش تناك امل ةايحلا ذإ . طئارشلا ةلمج ىلع ًاسايقنطورشم دوجو نود

 . قحلا حضوو ةلئسألا تمسحت | دقف . اهب طورشملا ملعلا نود اهتوبثث لحتسي مل

 لصف

 | ابلحمب ةلعلا مكح صاصتخا ىلع لالدتسالا ف ]

 . لالقتسالا هب عقي ام ركذن نأ

 « ةلأسملا هذه ف ضوملا ىلإ جتحي مل « انباحصأ نم لاحلا ىف نم نأ اوبلءا

 الاح هل ردقي الو « هب ماعلا مايق نم رثكأ هدنع ًالاع ملاعلا نوكل ىنعم ال ذإ

 . هلحمب هصاصتخا وأ ةلمججا ىلإ هلحم نع هيدعت ىف ملكتنف

 لاوحألا ةبجوملا فاصوآلا نأ ىف اوفلتخا دقف «لاوحألاب لاق نم امأو

 . ابنم لاح ىثلا ةلمجلل تبثت مأ اهلاحمب ابماكحأ صتخت له « املا تماق اذإ

 صتخيال هلاحف « ةايحلا هتويثث ىف طرش فصو لك نأ ىلإ نوعمجأ ةلزتغملا بهذف

 فصو لكو . اهاهاضامو ةدارالاو ةردقلاو ملعلا ون ةلجا تلك لب 2 هلحم
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حم هلاح صتخيف ؛ لاحلل ابجوم ناكو « ةايحلا هثوبش ىف طرتشتال
 ناوكألاو « هل

 . ليبقلا اذه نم اهتلممجي

 نم منجي ماق اذإو . ناوكآلاك ملا اذه ىف ةايحلا نإ : مهنم ققح نم لاقو

 اذإو . اهلا ةايحلا مح ىدعتيالو « ءرجلا كلذ ةايحلا كلتب ”رحلاف « ةاح ىحلا

 مهنإف . هومدقام درط ىلع اذهو « ةايح ءرج لكي ماق دقف « ةايحلاب ةلمجا تفصتا

 تهماشف 0 ةايحلا ابيف طرتشتال ةايحلاو « ةايحلا هتوبث ىف طرت ايف لاحلا اودع

 للعلا نع ةبجوملا لاوحالا نأب عطقنف لاوحألاب انلق اذإ نحنو . كلذل ناوكالا

 . ءزجلا كلذ ملاعلاف « بلقلا نم ءرحي ملعلا نم ءج ماق اذإف . لاعلا لاحمب صتخت

 . هب ملعلا مقي مل ءزجلاب ماق ىذلاف . لبج باقلا نم ءزحي موقي نأ زوحيو

 رخآ ءزحي موقي نأ زوحيالف « ماع بلقلا نم ءزحي ماق اذإ : ةلدتعملا تلاقو

 محلا فرص ى] مثريصمل كلذ نم اوعنتمإ امثإو .٠ ملعلا كلذ قاعتمب لوج ةلخلا نم

 .دحا و ءىثب ةلهاج ةملاع اهنوكب ةلخجا فصو مبمزلا « هانلقام اوزوج ولو . ةلجلا ىلإ

 : لوقن نأ هيلا انرض]|ام ىلع ليلدلاف . ًابربم هنع نودحيال ثيح كلذ مهمزلتسيو

 نأب من نأ انمزا كلذ عار مل ول ذإ صاصتخإ هب هل امل محلا بجوي امن ملعلا

 ىذلا للاب هنكح صتخمي نأ ريغ نم ةملاع رهاوجلا ةلمجب نوك بجوي دحاولا ملعلا

 . رهاوجلا ةلث محلا اضيأ لبجلا ءاضتقإ معي نأ كلذ نم مزلي مث . هب صتخا

 حضوف « ةرورض هنالطب مواعم اذهو . اهداضتو ماكحالا ضقانت كلذ نم مزليو

 مل « كلذ ررقت اذإو « اهنم محلا ةلاحنيب و ةلعلا نيب صاصتخ] ريدقت نم دبال هنأ

 ناك نإف « اهنم محلا هل نمب ةلعلا مايق ىلإ اعجار نوكسي نأ امإ : ساصتخالا لخم

 . انبلطم وبف كلذك

 اذبف « ةلمجاب ةلعلا لح لاصتإ صاصتخالا هوجو نم نأ مصخلا معز نإو

 ىغبنيف . هنم كحلا هلام هصاصتخا بلطت ىذلا وه هسفن ىف ملعلا نآل كلذو . لاحم

 ىضتقيال لحما نأ كلذ حضوب ىذلاو . هيف اققحتم صاصتخالا هجو نوكسي نأ

 نم مصخلا هركذ ىنذلاو . هلحع محلا ىنعملا ىضتتقي امتإو ء اكس هب مئاقلا ضرعل



 ل

 ىذلاذ . مارجألا ىلع زوم امنإ لاصتالا نإف « لعلا ىف ققحتي سيل ةلمجاب لاصتالا

 . ةلعلا ىلإ عجرب سيل صاصتخالا نم ًآذإ هودبأ

 نإو-رهوجلانآلكلذو ؛ حورتسم هومتركذ امفنكي مل مانعبتتول : لوقن م“

 ذإ « هدعب ىلع وبك هبرق ىلع وهو « ىناثلاب امهدحأ صتخي سالف - رهوج لصتا

 ءاماضتنإو رهوج رهوجص اصتخاللوصح الف .ضءب ىف ابضعب رثؤيال رهاوجلا

 ناوكألا ىلإ محلا عجرف.[هيزيحب |هصاصتخإ نييضتقملا (هنوكل مكحلا امنإ نكلو

 ىدعتتال فيلأتلاوعامجالا ىصقأ ىف محلا اهل ىتلا ناوكالا مث . رهاوجلا نود ًآذإ

 ىفتنا اذإف . هلحن نوكلا لاح صاصتخإ ىف انموصخ انقفاو ذإ « املا ابماكحأ

 « همكح ىدعتي سيل « (هعامجإ ىضتقاام نأ تيثو « ضعب ىف رهاوجلا ضعي ريثأت

 اذهو ؛ ىرحأو ىلوأ ةعمتجما رهاوجلاب ةمئاقلا ىتاعملا كح ىدعتيال نالف

 . هلع صيعالام

 ىتح ءدحاولا ءىثلا مكح ىف ابفلأتو اهبكرتب ةلخا تراصول ؛ لوقت انأ لع

 موقي ىّتح « دحاولا رهوجلا ةلرنم لزتتت | نأ بجول « دحاولا مكحلاب فصتت

 مهيلع طيب الا اصفنا هب نولواحام لكو . هلم مكبررمال اذهو« ابمدحاولا ىنعملا

 ىلع « نيرهو# موقي « فيلأتلا نم ادحاو اءرج نأ مبلصأ نم ذإ « فيلأتلاب

 .ناوكالا ماكحأ ىف هائمدقام

 . ةلمجا ىلإ |ومكح ىدعتي ام دنع ةردقلاو رجعلا ؛ لوقن نأ هيلع لوعي اممو

 نيداضتماهنمنيئزحي موقي نأليحتسيف « ةلبلا ىلإ همكح ىدعتيام لك نأ اومعز دفو

 : هب لمج رخآ ءرحيو ءىثلاب ملع ةلملا نم ءزحجي موقي نأ متعنم كلذلو . ةلملا لع

 دق ناسنإلا نأ كلذو « رجعلاو ةردقلا ىف كلذ نالطب مكيلع حضون نألا نحنو

 ىرخألاهدي دجيو « ارارطضا اهيلعي ىتح كيرحتلا ىلع ةردقلا هيدي ىدحإ نم 53

 انلوصأى لع دحاو عدملاوزجعلا نإف .اندنع طقاس اذبف « رجعب سيلو عنم ابيف ىذلا

 . هللا ءاش نإ ردقلا ىف تأسس اك

 كني
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 ديلا تفصتا امم ةلمجا تفصتا ول : لوقي نم ىلع نوركنت مب ؛ لوقن انأ ىلع

 لكللاقيو «الصأ رجعلا ريوصت لع أوردقتال ىتح « ةزجاعريغ ةعونمتناكل « هب

 تيثأ نم ىلع هجوتي امنإ مالكلا اذهو . رجاع ريغ عونمم وه زجعلاب هنوفصت ام

 . ةلرتعملا مظعم بهذم وهو « ىنعم زجعلا

 هنإف « هجولا اذه نم ةجحلا هيلع ماقت الف « ىنعم سيل رجعلا نأ معزي نمو

 لوبق ىف ةطورشملا ةفصلا نع ابجورخؤ ةينبلا ساقتنإ نع ةرابع رجعلا نأ معزي

 فاصوأ ةلمجو ةايحلا كاذكو ء ةصوصخم ةينب ىلإ رقتفت ةردقلانأ مولصأو . ةردقلا

 ىلاةينبلا طارتشاب اوحاب و « ةايحلاب دحاو رهوج فاصتا اوركسنأ كلذلو « ىحلا

 فتر] « امهانعمو حورلاز ناسنالا باب ىف كلذ ركذتسام ىلع نويعئابطلا اهتعن

 . هللا ءاش

 « ىنعم ةردقلاو « ةينبلا صاقتنا رجعلا نوكي نأ زاجول : ءالؤحل لوقن مث

 مكحيو كلذ سكعي سكاعل زاجل ؛ ةيفبلاب ةفوصوملا ةلمجلا نم أرحيتام نإف

 صيخالو « ىنعم زجعلاو ؛ صوصخم هجو ىلع ةينبلا ماظتنإ نع ةرابع ةردقلا نأب

 .٠ سكعلا اذه نع

 صتخي نوكلا ك- | ©)نأ ىلع انومتقفاو دق : لوقن نأ هب كسّقلا ىوقي امو

 مواعلا ىف هومتركذ ام ىدعتلا نم هيف ىعدي نم ىلع نوركدت مف « نوكلا لدم

 م ىدعت عانتما ىف امجو نوركذي الو « هودي مل الصف اومار ولو . ةردقلاو

 كيلعف نوكلاب لالدتسالا تدرأ نإو . عزانتملا ف مهبلع سكعنإ الإ نوكلا

 . هيلع قفتملاب هيف فاتخلا رابتعإ ليبس اذهو « مسقتلاو ىبسلاب

 نأ امإ : كلذ ول الف نوكلا مح ىدعت عانتم] انومتيطعأ دق : لوقنف

 ىف ىدعتلا درط عانتما مزال كلذك ناك نإف . ةلع هنوكل وأ ًاضرع هنوكل نوكي

 ةايحلا طرتشت ال ثيح نم نوكلا مح دعتي مل امن] : مصخلا لاق نإو . هيف فلتخلا

 .٠ لصالاب ةرركم 0 نأ ىلع )0(



 ل و

 لاق ول ذإ « ابسكع نع اهم كسمتملا لسي ال ةغراف ةراسبع ىلإ عوج اذهف « هيف
 زوجي ةايحلا هيف طرتشت الو « ةابحلا لحم صتخ ةايحلا هيف طرتشت ام : لئاقلا

 . الييس باقلا اذه نع جورؤلا ىلإ مصخلا دمي الف « ةلمجلا ىلإ هنكح ىدعتي نأ
 ةايحلا طرش نم سيلو « نيلحمب دحاو فيلأت ماسيقب متكح دق : لوقن م“

 م اذإف . محلا ىدعت نم دعبأ « امبيلع هماسقناو نيلح ىلإ دحاولا ىتعملا ىدعتو

 ىدعت ىف ةايحلا اوطرتشت ال نآللف « ًامايق ًادحاو الحم ىدعتب امف ةايملا اوطرتشت

 - .لوأكلا
 نم بورضو تاقالطإلا الإ ابيل نوحورتسي ةمصع ةلأسملا ف مهل سيلو

 هنوكب توعنملا نأ ىلع معلا لهأ قابط] لعن نحن : اولاق نأ وركذ اف . تاراعتسالا

 قافتا ءاعدإ ك]مبنم حاورتسا اذهو . تهابم كلذ ركنمو « ناسنإلا ةلمج ًاملاع

 تاقالطإلا ىلع لوعم الف « ًاقالطإو اظفل كلذ اوعدا نإ مهنإف . هيلع نودعاسي ال

 . تازوجتلاو قئاقحلا ىلإ ةمسقنملا

 دوسأ ىمينزلل لاقي هنإف ٠ ناولآلا ىف مييلع سكعني هولاق ىذلا نأ ىلع

 .لوقعملا مكح ىف داوسلاب هتلمج ممعت كلذ ضتقي مل مث . هضحبب كلذ صصخب الو
 ابيف انوبلاط « مهديع ىهو « فيلكتلا ماكحأب قاعتت لوصفب نوكسمتي ارو

 باتك ىف هيف لرقلا عيشتو « هب ملعلا صتخا ىذلا ءزجلاب فيلكتلا صيصختب

 . هللا ءاش نإ ءناسنإلا »

 لصف

 [ طرشب اهلواعم بجوت ال ةلعلا نأ ىف ]

 ًاطورشم اهلواعم اهباجيإ نوكي نأ زوحي ال اهلواعمل | ةبجوملا ةيلقعلا ةلعلا

 ءازتجإلا ىلإ ليبسال نكلو « كلذ ىلع نوقفتم لاعلا ف نوضئاخلاو . طرشب
 انزوج ولف « ًاملاع هلع نوك ىف ةلع ناك امل معلا نأ هيلع ليلدلاو . قافتإلا ضحمب

 زوجت نأ امإ : نيرمأ دحأ نم لخي مل. طرش ىلع انوقوم هكح هباحجيإ نوكي نأ

 طرش نراقي نأ ب جيو . كلذ زوميت النأ امإو ؛ باميإلاب هطرش نود لعلا توب

 كردم لاحم هنم مزل « هباجيإ طرش نود معلا توبث انزوج نإف . ةلعلا ةلعلا باجي]

 كف



 بع ايا سب

 .هب ملاع ريغ وهو داوسلاب ملع ءرملا تبثي نأ وهو « لقعلا ةرورضب هتلاحتسإ

 كلذناك« اموزل ةلعلا دوجوب نراقي ةلعلا باجيإ طرش نأ بلاطملا معز نإو

 . هطورشمل هقنراقم مزاي ال نأ طرشلا مح نم نأ :امهدحأ : نيبجونم الطاب

 بجيف . معلا دجومل ادب ةايحلا دوجو بحي مل « معلا ىف ًطرش تناك امل ةايحلا نإف

 تبئيل « باجبإلا طرش دوجو ريغ نم معلا دوجو كلذ ىضتقم ىلع ركني ال نأ

 ىف طرشب سيل « ًاتابثإو ًايفن هيف ضوافتن ىذلا نإف . محلل بجوم ريغ معلا

 ةيلاطملا ريدقت ىلع وه امثإو . معلا ققحت اهبم هققحن بجيف « هتاذو معلا دوجو

 ءافتناو هؤافتنا زوجي طورشم مح لكو . هتاذ ىف ال ملا ملعلا باجي ىف طرشب

 نوكي نأب اههدحأ نكي مل « امزالتو ابرتقإ ول اسمهنأ ىلع . هطورشم

 بلقو باوباآلا طاخ ىلإ ىضفي اذهو . كالذ سكع نم ىلوأ ةلع قاثلاو « ًاطرش

 حضون امم اذهو « نيئيشب دحاولا مكحلا قاعت هيفو « ابقئاقح نع سانجألا

 ١ كلذ دعب هلاطبإ

 بجوتال م« طرشب اهلواعم بجوتال ةلءلا : لوقن نأ كلذ ىف هيلع لوعي امو

 لساستيو « ةلعلا ةلع ىف كلذ مرال « ةلعلا بجوت ةلعلا : انلق ول ذ] . ةلعل املواعم

 «ةجح حوضوو ةلالد مايق ريغ نم طرش اهءاحجبإ ىف طرش وا كلذكو . لوقلا هيف

 كلذك مث « طرشل ًاطرش طرشلا بصتني امنإ : هل لاقي نأ نم لئاقلا اذه مسي ل

 . ثلاثلاو ىتاثلا ىف لوقلا

 ابمكح اهماجيإ و ابسفنل اطواعم بجوتامنإ ةاعلا : لوقن نأ اندصقم حضوب امو

 ةدئاز تافصب | ةطورشم نوكت نأ زو< ال سفنلا تافصو « سفنلا تافص نم

 . هللا ءاش نإ دعب نم كلذ حضوتسو . سفنالا ىلع

 ملسعلا نأب مكلوق عم هومتمدق ام كل ميقتسي فيكف : لئاق لاق نإف

 معلا نأب حاصف] اذهو ؟ دادضآلا ءافتناو لحنا دوجوو « ةايحلاب طورشم

 . طئارشب الإ بجوي ال

 امنإو « هباحيإ ال ماعلا دوجو متركذ اميف طورشملا نإف « ةطاغ هذه : ايل



 سم ىلإ ح

 معلا دوجو هومتركذ ىذلاو . ًاطورشم ةلعلا نوك ةلاحتسا ف ضورفم مالكلا

 امودعم ملعلا اوتبثأ مهنإف « ةلزئعملا لوصأ ىلع ىقتسيال هانركذام نأ اوملعا م“

 تاذ اوتبثأ مث « اهتاذل اهلواعم بجوت ةلعلا نأب لوقلا اوقلطأو « بجوم ريغ

 اذمهو 2 دوجولا ىف هلواعم بجوب هنإ : اولاق 4 اوبلوط اذإف . بجوم ريغ ىلعلا

 ققحن دعب اوجرعي النأىغبذي . اهتاذل بجوتةلعلانأب اومكح اذإ ىبنإف . ضقانتلا ةياهن

 نودحب ال مث . دوجولا طارتشاب حيرصت هوركذ ىذلا مث . اهدعب ةفص ىلع تاذلا

 . ىرخأ ةفص ىلع دوجولا دعب هبا ] فقوتب لوقب نمم ًاصاخم

 هتاذ ققحت عم همدع ىف علا بجو امن] :اولاقو الاصقنأ كلذ نم اومار نإف

 0 باميإلا طار شل مهنم راثكإ هنإف ؛مهينخيال اآذهو . لحبو تاذب مقي مل ثيح نم

 . مايقلا اوطرشو دوجولا اوطرش مهنأكف

 « باجيإلل مايقلا طرتشن انسل : انلق . اضيأ مايقلا نوطرتشت متنأ : لبق نإف
 نوفرصتو « مايق ريغ.نم هتاذ نوققحت متنأو ؛ معلا تاذ ققحتل هطرتشن امنإو

 مايق طارتشا قيس ايف يلع انلطبأ دق مث « باجيإلا طئارش ىلإ دوجولاو مايقلا

 . اهتداعإ ىلإ ةجاح ال ء هجوأب اهنم محلا هل نمي ةلعلا

 بجوم دلوملا ببسلا نأب اوحرص مهمظعم نأ : ةدءاقلا هذه مبيلع مدي امو

 دوجو زوجي : مبعمجأب اولاق مث . ةلعببسلا ةميسنب ىعكلا حرصو .داوتملا ببسلاا

 نوركنت مب :مهلاقيف .ببسملا دوجو نم عام ققحت اذإ ببسملا ءافتناو بيسلا

 ببسملا ةنراقم بحي الو ةلعلل هتنراقم بحي مدلا : اولاقو الصف اومار نإف
 . | امبنيب لصفي اذبف : اولاق . هنع هراختتسا بحجب لب « ببسلل

 دقو ؛ هبجوم هنراقي ال هنأ « بجوي اال ببسلا نأ لع ةلدآلا لدأ نم : انلق
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 هع ]لإ هج

 باميإلا اوتيمأممنإذءمهب دب رأ امعمبيجتي الهو ركذ ىذلا م . عئقم هيف امهيلإ انرشأ

 هنم بجاولا عقي ال نأ اوز“”وج مث ٠ بابسألاو تايبسملا نيب باقعتسإلا لع

 ام اذهو ؟ هبجومل نراقملا بجوملا ف كلذ لشم اودرط اليف « عنامل

 . هيف لصفال

 ركب وبأ ذاتسالا ابتبثتسا ىلا ةدعاقلا ىلع ميقتسي ال هان ركذ أم نأ اويلعاو

 انمدق دقو « ابلصأ تابثإل عرف لاعلا ليصافت ىف مالكلا نأ امهدحأ : نيبجو نم

 « الدج لاعلا لصأ ىف لاوحألا ةافن حموس ول م . لاوحألا قن ىف لاعلا نالطب

 ىف ركن الو قبسم اك ةيمسنلا ىلإ لوؤي 8دنع لولعملا : لصفلا اذه ىف محل ليق

 ىلإ عجري اميف  مقتسي ةفنأف « نيثيسشلاو ءىثلاب طابترالا تاغللاو تايمسنلا

 عمللعلا لضافت ىف ذاتسآلا ةءهاسم ءايشالا دعبأ نمو ؟ طارتشالا قن  تاغلا

 . ابلصأ ىن همزأي ام هداقتعا

 لصف

 [ مح نم ثكأ ةلعلا باحيإ ةحص ىف ]

 ؟ نيفاتخم نيكح ةدح-اولا ةلعلا بجوت نأ زوج له : لئاق لاق نإف

 تاثممو . ةلزتعملا بارطضإ ششكو هيف باحصألا مالك مظع امم اذه : انلق

 مث ء الوأ بهذملا دقعب قيلي ام ركذن نحنو . هيثك نم عضاوم ىف ىضاقلا ةبوجأ

 . جاجحلاب هعبقت

 نم هركذتس ام ىلع « الولعم كح ححصملا انلعج اذإ انأ لصفلا هب ردصت اف

 ؛ماكحألا نم بورض حيحص# ةدحاولا ةلعلا ىضتقت نأ دعبي الف « هللا ءاش نإ دعب

 ؛ ةردقلاو « ةدارإلاو « علا ةحص ىف ةقيرطلا هذهىلع ةلع اهنإف « ةايحلا وحن كلذو

 اذه جرخو . اهتحص ةلع ىبف « ةايحلا ابيف طرتشت ىتلا قاعملا نم اهفاهاض امو

 , ًاماكحأ بجوت ةدحاولا ةلعلا : هيف لاقي نأ دعبي الو « اندصقم نم ليبقلا



 اا

 . ةانمدقام كلذ ىلع مقتسي داق ؛ ححمصملا ىف ةاعب سيل ححصملا نإ : انلت نإو

 هنركىلع دئاز كح «داوسلاب ًاملاع ماعلا نوك نأ , لصفلا اذه ىف دقتعن ام مأن مو .

 ىرابلا نأ ىلع تايثإلا لهأ قفتا مث . ارد" هنوكىلع دئاز هنأ م « ضايبلاب ًالاع

 تامواعملاعيمجب ًاملاع هنوك بجوي ماعلا كلذو « دحاو ملعب فصتمملاعتو هناحسم

 . ةدحاو ةلعب ةفاتخع ماكحأ توبث | زوجت نأ انمزايف . اهفالتخا عم

 متزوج اذإ : لئثاق لاق ول : لاقف الاؤس هسفن ىلع ىضاقلا هجو كلذ دنعو

 هذه فالتخإ عم تامولعملا عيمجب املاع هنوك يلاعت ىرابلل ماعلا بجوي نأ

 ؛ هنوك هللبجوتو ةدحاو ةفص ىرابلل تبثت نأ متزوج الف « هيف ماكحالا

 غارفتسا دعب لاق مث ؟آريصب « ًايعمس « آبقاي « ًاملكتم « ًايح « اديس ءاملاع « ًارداق

 لقعلا ةيضقب ماعنف «ًاعيمس كردي امتإو « القع هب اويلاط ام ثبثي ال : دوبجلا

 ؛ لحا اول ىلع 7 از وأ ًادحاو بجوملا نوك امأف . بجومب ماكحالا هذه قاعت

 .٠ ًاعمس كرديف

 اومسقنا لوقعلا لهأ نإف . عامجإلا هيف عمسلا قيرطو : هنع هللا ىضر لاق

 دقو. اهب ءازتجالا ىلع ةدحاو ةفص تابثإ ىلإ دحأ راصامو « تايثإلاو ىغنلا ىلإ

 ديدتنلا ام[ و ءابنم ةدحاو مقتستال قرطب لاؤسلا عفد ى باحصألا ضعي لاسأ

 وهو : ””قئاجر جلا نساحنا' ايأ مامالا سيئرلا خيشلا تعمس دقو . ىضاقلا ةقيرط

 صخأ وهو( ”قراصا لبس ىفأ ذاتسألا نع ىحي « هرصع ديرفو هدحو جييسف

 ٠ : ١١14 مالعألا (م نو ٠ ٠09.- ىنايرجلا نسحلا وبك ©«

 9 اهءاشق لوو « ناجرجم دلو ١نسملا أ“ قاجرملا نسما نب زيزملا دبع نب ىلع

 مهريغو« نآرقلا رست 000 هموصخو ىبنتملا نيب ةطاس ولا » هل رواينب قوت ٠ ىرلا ءاضق

 : 588:17 رهدلا ةمئتي ا عة بيرألا داشرا «*؟؟؛:)١ نايعؤا تايفو رظنا

 .ه5 1: بهذلا تارذش قعلتاا ةيابئلا ةيادبلا

 قولءصلا ليس وبأ *

 جوامع نامل نب 22 لبس وبأ ةرعاشالا ني رهتشاو ٠ ىولمصلا ىبأ : لسالا يف
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 5 ىهانتتال ردقو ىهانتنال مولع ىلاعت هلل : لاق دقو « هنع هللأ ىذر انخيش ةذمالت

 تاقلعتلابةقلعتملا تافصلاهلج ىف لوقلا كلذكو « ىهانتتال تابجوم تابثإ دعب الف
 . ىهانتتال ىلا

 تابجوم تابثإ دعبي الف « ىهانتتال لاوحأ تابثإ دعبي ىل اذإ © امأو

 . لاؤسلا عفدني ةقيرطلا هذه لعو. ىهانتتال

 الق دعب نإو « اجاجح ادج هجتم اذهو . دحاو بجومب الإ مكح بمحيال

 . هسفنأ اهذم كلذ راتخ] لب « انخيش لإ لوم وبأ ذاتسالا هزعب ملو ًايهذمو

 . تافصلا ىف انسانا دنع « كلذ ىلإ هللا ءاش نإ ةدوع انا نوكيسو

 ىف « ايهان « !سمآ هنوكي برلا اننصو اذإ انأ « الع هب اوطيح نأ بحي امو

 ةلع مالكلا لعمجت نأ كلذ ىلع مزايف « اندنع لاوحالا تابجوم ىف مالكلاو « هلزأ
 ىلع ماكحأ توش لوقلا لإ ىغفي | |ذهو . أيها 3 ارم اري ىلاعت هنوك ىف

 ٠ ةدحاو ةلع

 قلاخلاك « لعفلا تافصب قلعتب ام « ايبت ارمأ مالكلا نوك نأ اعز نإو

 لامفالا تافصب قاعتيام نإف . لاعب ام « ايهأن « ارمآ نوكي الف « قزارلاو

 . لاعيف الاوحأ نوكيال

 ضرعلا نوك ةلادتتسا ىلع لوصألا نم هانمدقأم عم قئاقحلا بابرأ قفتاو

 اهنم ةدحاو لكب سصتخم نيتيصاخ نيتفص لك ىف لوقلا كلذك و . ةردق اماع دحاولا

 . ًارسفم « ابيدأ ءالاع , ةيعفاغلا ءابقنف نم ناكو م "د19 فوتو ؛ه 195 ةنس داودح

 لح ”40 :* ناعالا تايفو ءلر4 - )359: ؟ ةيسئاشلا تاقبط : ىف هعجرت رظنا

 مالسعالا ؟ ١؟47 تايفولاب اولا . 13م4 دع *1١١ ض ىرشملا بذك نييبتا م48

 ١"

 ءاامو . لصألا ف(١)



 فالتخالا امم و . اقافو دحاولا ضرعلل اهعاّتجا غوسي الفء ضارعألا نم سنج

 ىصقتسي ؛ليرط مالك هيف اذهو . ليصفتلا ىلع نيمولعمب ثداحلا ملعلا قلعت زاوج ىف

 . هللا ءاش نإ مولعلا ماكحأ ىف

 ؛ لوقنف « نآلا هركذنام « اهنم هيلع ليدعتلا ب< ىذلاو . بهاذمل لمج هذهف

 نيللعم ©0) ناتيش الف « ىناثلا ءافتنا عم اههدحأ توبث زوي نيللعم نيمكح لك

 قاثلا ف رطلا ىلع فعطنن م « هيفام حضوتف ؛ مالكأا ىفرط دحأ اذه .ةدحاو ةلعب

 .٠ ىلاعت هللا ءاش نإ

 عم امهدحأ ريدقت غوسي نامكح « ادهاش ارداق هنوكو املاع اعلا نوكف

 وهو«نيمكحلانيذه ةدحاولا ةلعلا ىضتقت نأ غوسيالف .نالاعم ارمهو ءىناثلا ءافتنا

 لي مل « ةدحاو ةلحب نامكحلا ناذه تيثول : لاق نأ ىضاقلا هيلع لوع ىذلاو
 اهتوبث غوسب وأ « ًاعيمج نيمكحلا ةبجرمالإ تيثنال اهنإ : لاقي نأ امإ : اهيف لوقلا

 اهم ؛نيمكحلا بجو ام اهنق : ةلعلا مسقنت وأ « نيمكحلا دحأل ةبجوم

 . امهدحأ الإ بجويالام ابنمو « تققحت

 نأ ىلإ هب كلذ ىضفأ « اها.سم ةلعالو نيمكحلابجرت اهنأ بلاطملا معز نإف

 ةرورضب هنالطب مولعم اذهو « ىناثلا نود نيكدلا دحأ توبث غوسال : لوقي

 بهذملا نم حصآلا ىلع ردقي دقو « هيلع ردقيالام ملعي دق دحاولا نإ . لقعلا

 . هماعبالام

 كلذ ناك « ىرخأ امهدحأو « ةرم نيمكحلا بجوت ةلعلا نأ مصخلا معز نإو

 توب غاس ولف . سكعنيو درطي نأ بحي محل بجوملا نأ نم هانمدق امل الاح

 . لاح لك ىف هل ةبجوم نكت مل « لاح | ىف نيكسحلا دحال ةيجوم ريغ ةلعلا

 )١( نانيبتي : لصألا ىف ٠
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 عا هاو

 :نيدكحلاا ةبجؤم الإ دجوتال نيمكحلا بجوت ىتلاةلعلا نأ بلاطملا معذ نإو

 : لئاسلل لاقيفءناترياغتم امهو ؛ نيمكسحلا دحأ الإ بجوتال ةلع تيثت دق نكلو

 «نيلثمال وأ « نيفالخ وأ « نيلثم : انوكي نأ نم الا- لخي مل « نيتلع انردق اذإ

 بجوت مل اذإف « سفنلاتافص عيمج ىف اههؤاوتسإ مرا نيلثم اناك نإف . نيفالخ الو

 . اهلماعي ايف كلذ مول ء ادحاو امحالإ امهادحإ

 نأ امإو « نيدض : انوكي نأ امإ : لخ مل «نافالخ اينأ مصخلا معز نإو

 ىف فانثت مل اهم للعلا نإف . نيدض انوكي نأ لطابو . نيدض ريغ نيفالخ انوكي
 . ابسفنأ ىف اهداضت لاحتسا « ابماكحأ لوقعملا

 ةكرملا داضت ملء ملعلا م ابمكح فاني مل ام ةكرحلا نأ كلذ ققحي ىذلاو
 ولو ٠ لبجلاو ملعلا داضت « هب املاع هنوك ءىثلاب الهاج لحنا نوك ىفان الو « ملعلا

 ءارداقاملاعهنوك بجوتىرخالاو« املاع للا نوك امهادحإ بجوت نيتلع انردق

 . نيتلعلا داضت لاحتساف « رفانتو فانت ماكحألا هذه ىف سيلف

 نيفالخ لك 1 م ذإ . الاع كلذ ناك « نيدض ريغ نيفالخ امهانردق ولو

 اناك امل ملعلا عم ةكرملا نأ كلذ نابيو . ىناثلا امهدحأ داضيال نأ « نيدضب اسيل:
 هف ننام ل زن وق. ملعلا عم ةكرحلا دض توب لحتسي ل « نيدض ريغ نيفالخ

 مح بجوي امهدحأ ناك اذإ تح « ىناثلا امهدحأ دض داضيال نأ مزلل « ةلزئملا هذه
 هب فتني مل ١ هدض توبث انردق ولف . ماعلا مكح بجوي ىاثلاو ةردقلاو معلا

 ةلعلا ءاقبل املاع « لبجلا تويثل الهاج نوكي نأ بج ناكف . نيكحلا بجوي ام

 ىعملاو سفنلا تافص ان ركذ دنع ةلأسملاءذه ىف مالكلا انمدق دقو . نيكحلل ةبجوملا

 . فالتخالاو لثامتلا ماكحأ ىف

 نود |هدوسأ توب غوس امد ردقن نأ وهو ش2 نيفرطلا دحأ ف مالك اذبف

 امهو . ىناثلا نود اههدحأ تورث لوقعملا ىف ررقتيال ناكح ردق اذإ امأف . ىتاثلا

 . ةدحا]و ةلعب (يللعت غوس 2 ناللجم

 داوسلاب املاع هسفئلعيال نم داوسلا معي نأ لاحتسإ امل هنأ كلذ ققحي ىذلاو



 أملاع ملاعلا نوكب قاعتملا وه داوسلاب قلعتملا لعلا نأ مح نم ؛ لاق كلذ دنعف
 .نيكملانيذحل ًابجوم ًادحاو ًااع اوتبمأف «نييكحلا قارّيفا لاحتس] امل ء داوسلاب

 « لوألا مسقلا ىف ةلالدلا ةدعاق ذإ « لوآلا مسقلا ىف م رلام مسقلا اذه ىف مزايالو
 . هانمدقام ىلع ىتاثلا نود نينكحلا دحأ توبث زاوج ىلع ةينبم

 ؟ تامواعملاب قلعتملا ىرابلا ماع ىف ملوق ام ؛ لئاق لاق نإف

 ضءب ملعي نأب برلا ساصتخا لاحتسا امل هنأ لوقلا بيرقت ليبس : انلق

 ًاملاع هنوك بجوو - هديغ نود ًادحاو ًامواعم ماعي وأ ؛ ىهاثتلا ىلع تامولعملا

 . ةدحاو ةلع ماكحآلا بجوت نأ دغبي مل  ىهانتيال امب

 ًارداق هنوك نأ ثيح نم ًارداق هنوك بجوت اهنإ متلق البف ؛ لئاق لاق نإف

 ؟ ىلاعتو هفاحبسم ميدقلل نابجاو ناكح امه لب « أملاع هنوك قرافيال

 مح نيابي ةردقلا كح : لوقن نأ اههدحأ : نيبجو نم كلذ نع باوجلا

 هتاذب ملاع « همسإ زع « برلاو . هيلع ردقي الام ملعب نأ حصري ثيح نم ملعلا

 . محلا اذه نمضتت ال آذإ ةردقلاف . ةرودقم نوكت نأ نع ةسدقتملا هتافصو

 رصبلاو عمسلا ىف درطي اذهو . دحاو بجوم ىلإ نيكحلا فرص لاحتساف

 . رصيلاو عمسلا هب قلعتي الو مودعملاب قلعتي ماعلا ذإ « ةدارإلاو

 ؛لوقن نأ ديدسلاو . ىدنع رظن هيفو « القع لصفلا ىف ناكمإلا ىصقأ اذبف

 وبث ةلاحتساب عطقلا مرا« ىناثلا نود امهدحأ توبثث لقعلا ىف زوي نينكح لك

 عطقنالف « ًاموزل ةئرتقملا ماكحألاوأ ءآبوجو نانرتقملاناكحلا امأو . ةدحاو ةلبب

 قلعتتالىرخأ ةلالد لدت نأ الإ ء اهددعت بوجوب الو ةلعلا داحتإ بوجوي امبيف

 اذبف . عمسلال] ىمآلا در ىف ىضاقلا ةقيرط آذإ نسحالاذ . اهعيتنف لاعلا اياضقب
 . لصفلا اذه ىف نكم. ام ىصقأ
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 د اة د

 لصف

 [ ىنعم ةلعلا نأ ىف ]

 ًاتاوذ نوكت نأ ليحتسي لاعلا نأ اويلعي نأ الع هب !وطيحت نأ ىغبني امو
 سفنلاب مئاقلا نأ كلذ ىلع ليادلاو . ىتاعم اهنوكب عطقلا ب< لب « اهسفنأب ةمئاق
 ميدقلا نوكي نأ ليحتسيو . ًاثداح وأ ادق نوكي نأ امإ , ل مل ةلع ناك ول

 ةلاحتسا ىلع / ليلدلاو . ةلواعملا ماكحآلا نم ءىثل ةبجوم ةلع ىلاعتو هناحيبم

 - اهنم محلا هل نمب ةلعلا مايق طارتشا نم هانحضوأ ام نأ : اهنم , هجوُأ ِكلذب

 2 ثداوحلاب مايقلا نع سدقتب هنإف ىلاعت ميدقلا تافص ىف ليحتسم اذهو

 . اهماكحأ ىف ةلع هوك لاحتساف

 نود ثداوحلا ضءبب هل سصاصتخا ال ميدقلا دوجو نأ كلذ حضوي امو

 تماع اذإ تح « تاوذلا ةلخم بجوي نأ  ابجوم ردق ول  مزاي ناكف . ضعب

 سس اصتخا ال ؟«[د] . ماكحالا ةله ىف لوقلا كلذكو « ابلك تاوذلا تماع «تاذ

 نم ىلوأ ابضعب سيل ذإ« ماكحالا ةلمج تبثت نأ « ةلع دوجو ريدقت نم مزايو

 2 لوجلا محل (0ةضقانتملا اهيف ماكحالا نإف « لانا ىلإ ىضفي اذهو . ضعب

 . زجعلاو ( ةردقلا « ملعلاو

 نع ىلاعت « ميدقلا دوجو ْنِإ : لاق نم ىلع درن ةقيرطلا هذه نم بيرقبو

 لوقلا مزال «كلذك ناك ول : لوقن انأ كلذو .ملاعلا دوج ىف ةلع « نيغئازنا لوق

 ةلدآلا حضوأ انمدق دقو « ةبجوملا ةلعلا نع رخأتسي ال لواعملا ذإ « ملاعلا مدقي

 . ملاعلاش دح ىلع

 ءدجو امل هالولو «هئشلمو للعلا لعاف ىلاعت ىدابلا نأ لاق امم لئاسلا ماد نإو

 ةضقانملا : اهلعل (1)



 - ؟اآ/4 -

 حضوف. ةبجوم ةلع مدقلا دوجو ىمس ثيح « ظفللا ف لزو ىعملا ف باصُأ دقف

 . ءىث ىف ةلع ىلاعت ميدقلا دوجو نوك ةلاحتسا هانركذ امب

 « ةلواعملا ماكحألا ىف ةلع « ثداحلا سفنلاب مئاقلا نوكي نأ لطبي كلذكو

 نم هركذ انمدق ام كلذ ىلع ليلدلاو . ارداق رداقلا نوكو ام اع ملاعلا نوك وحن

 . ابنم مكحلا هل نمي !مايق بوجو ةلعلا مكح نمو . رهوجت رهوج مايق ةلاحتسإ

 الو ءدحاو سذج اف . اللع نوكت نأب رهاوجلا ضعبل صاصتخإ ال كلذكو

 . قبسم اك ةلالدلا درط ليهسو « ضءب نود ماكحالا ضءبب امل صاصتخا

 لصف

 [ لواعملا نم ةلع اهنوكب ىلوأ ةلعلا تناك اذام]

 ةلعلا نأ متتعزو « ةلع سفنلاب مئاقلا نوك نالطب متحضوأ دق : لئاق لاق نإف

 نأ تعزو ءاهوجنو ةدارإلاو ةردقلاو معلا «هنم محلا هل نم مثاقلا ىتعملا وه

 ةلعلا لعجيو « مكمارم ميلع بلقي نم ىلع نوركنت مبف « املاع هلع نوكل ةلع معلا

 دضلا ىلع لواعم ملعلاو « ةلعلا وه]املاع ملاعلا نوك : لوقيف « ةلع لولعملاو « الواعم

 نم 20 ققحتم ايوجو قارثقالا : لاقو هلاؤسم لئاسلا حضوأ امبرو . مكلوق نم

 ؟ ىئاثلا نم ةلع هنوكب ىلوأ امهدحأ ناك للف « ًاعيمج نيفرطلا

 ىف ةرثؤم ةردقلاو « ةردقلاب ةثداح معلا تاذ : لوقن نأ كلذ نع باوجلا

 كلذ عسم ليحتسيو « ادوجوم اتباث ًاثيش هنوك ثداحلا ةرورض نمو ؛ ابنادحإ

 دئاز لاحب سيل ثودحلاو . هثودح ةردقلاب تبث دقو « ةلع نع ًابجوم نوكي نأ

 !! ةلعلا باجيو ةردقلاب ءىثلا قاعتي فيكف « تاذلا ىلع

 ابنوكي فصوت الف لاحلا امأو . الولعم معلا تاذ نوك كلذ نم لاحتساف

 . ثودحلاب ابفصو مزليف « ائيش
 ةردقلاب ةلعلا انلعج امنإو . ةردقلاب لولعملا لمح مل اذإ « ىوقت ةقبرطلا هذهو

 )١( اققحتم : لصألا ىف *
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 دل خوال

 نإ الصف كلذ ىف دقعتسو . نوققحلا هيف. برطضا ام .اذهو . ةلملان'لوادملاو
 . هللا ءاش

 ةبلاطملا هذه : لاق هنأ ايهادحإ : نيتقيرط « ريبكلا ضقتنلا ىف ىضاقلا كلسو
 5 [ييتاذ مهدو لواعملاو ةلعلا ركذب اندصقم ذإ « امل ل وصال ظافلأ لإ ةعجار

 اههدح أ تو لوقعملافردقتي ال ثيحب ًاموزاو ابوجو نيمواعم نآرثقإ نع ءابنألا

 ليصحتلا لهأ عضاوتف « ءىثب سل رخآلاو ء ءىش نيمولعملا دحأ م '. ىاثلا نود

 ىلع ضارتعا الو . ابجوم ءىثب تسيل ىتلا لاحلاو « ابجوم ءىثلا ةيمست لع
 .ىنثلا (هنمدحاو لك ءاضتقإو « نيمواعملا مزالت ىنعملا ف ضرغلا امنإ و » عضاوتلا
 تاوذلا نأ اك « ةردقلاب عقت لاوحالا نأب انك> اذإ « ةديدس ةقيرط هذهو

 .اه عقت

 3 ةلع مدعلا نوك نالطب ىلع ليلدلا قيس لق ٠ . لاق هنأ ىرخإلا ةقيرطلاو

 6 هنإف . ىدنع رظن أبيف ةقيرطلا هذهو . ءىث * تسيل هنأ ف مدعلا كراشت لاحلاو

 ْ . الولعم انك مدعلا نوك ليحتسي كلذكف « ةلع مدعلا نوك لاجتسا

 لصف
 [ نيتلعب تبثي ال دحاولا مكحلا نأ ىف ]

 و . هائيصقتسا ليضفت ىلع ةدحاولا ةلعلاب ناتشي ال نيكحلا نأ انمدق دق"
 . اوبلعاو .نيتلثاهتم الو نيتفلتخنال نيتلعب تبني ال دحاولا مكحلا نأ ركذت.ديرن ْنآلا

 .. ةدحاو ةلع نع الإ تش ال مكحلا اذبف « ءىثب املاع وك فصتقا اذإ لحنا نأ

 لاقي نأ امإ :ءامهيف /لوقلا لخي ملو « نيتلع نع هتوبث انردق ول انأ هيلع ليلدلاو

 :"« نيلثملكداضت ىلع ةلالدلا مايقل نالثم امه وك لطييو . نافالخ وأ « نالثم اف

 ناك نإف « نيدض ريغ نيفالخ اههانردق نإو . داضتلا باب ىف هحضوئمم ام لع
 . آذإ ىئاثلا ىف ةدئاف الف « هباحيإو مكحلا ةراثإب لقتسال « درفنإ ول امهنم دحاو لك
 . امهدحأب مكحلا توبث' دعب



 1 سس مؤ

 ىكلرقلا دوق رحب ْذ] ٠ نيءاعب ألام داوسلاب ىلاعلا نوك ليخن ة ةقيرطلا هذهو

 محلا انردق ولو 6 ةدحاو ةباثمب همدعو هدوجو ءديفم ريغ لع تأبثإ ىلإ كلذ

 . ملا بجوي ملدرفنا ول امهدحأ نأ انمعزو « نيينعم دحاولا

 .«لأعلا ف ناكرآلا مظعأ نم وهو « لصفلا اذه دقعب ضرغلا وه كلذ لاطيإو

  ىه امن]إو « بكرتت ال ةيلقعلا هلعلا ٠ اولاقو مهتافئصم ىف ةمالا هقلطأ ىذإا وهو

 اهادحإ نأ انباجو نيتفص امردق ذإ انأ كلذ ىلع ليلو دحاو ؛ فصو تاذ

 ديغلا كلذف « اهريغ الإ مضذإ اذاف ؛ محلا ء ءاضتقأ ىف رثؤت ىل « ةدرفنم تردق ول

 ًافصو ضرعلا بجوبال ضرعلا ذإ . نكت تسال ضل الو اهسنج ريذي ال
 كسلا باجي نع هسأج ةقيقح ف ًادرفم هانررق ىذلا فصولا جورخ لطب اذإف

 نم لواعملا ةلعلا باحيإ و « هتفص ريذي ال هيلإ هريغ مامضنا نأ حضوو « هسفنب
 هانلعج وف « مامضنالاو دارفنإلاب فلتخت ال سفنلا تافنصو « ةلعلا سفن ةفص

 : لاقي نأ ىغبتيف . لاخع اذهو « نكت مل سفن ةفص هل انتبثاأل - هريغ عم آرثؤم
 . همدع ةباثع ةيناثلا ىف هدوجوو « هربغ عم رثؤي ال « هدأ رفثا دنع رثؤي ال ام

 2 ادرغم ناكر ؛ « املاع ماعلا نوك ىف ”ى ملام داوسلا نأ كلذ حضوي ىنلاو

 ماكحأو « اهسانجأ ماكحأ نم لاعلا باحيإ ذإ . هريغ عم هريثأت لاحتسا اذكف

 نم دعما حاضيإ هجو' اذبف ٠ مامضنإلاو'دارفنإلاب ريفتت ال سادجالا

 . لصفلا اذه

 لصف

 [ نيتفلتخم نيتلعب نيترم كح تبثي له.]

 هنيعب كحل كلذ تبثي مث « ةلعب ى- تبث نأ زوجي له : لئاق لاق نإ
 ةيقب وهو « ةلئسآلا ضغأ نم اذهو .؟ ىلوألا ةلعلا فلاخت ىرخأ ةلعب

 . لاعلا ماكحأ
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 م مال

 نأ | مكنمؤي اف ء كلذ زاوحي متلق نإ : لاؤسلا حاضيإ ىف لئاسلا لوقي امبدو

 مح تابثإ زئوج ول اذه . ةردقلا ةراتو « ملعلا ةرات ًاماع ملاعلا نوك بجوي

 هناحبسم برلا نإف . ماصأ هيلإ كرج « كلذ متعنم نإو : اولاق . نيتفلتخم نيتلعب

 مح متبمأ دقف ءانبلع فلاخت هباع مث «هب ًاملاع انم دحاولا نوكب نيعم داوسب ملاع

 . نيتفلتخم نيتلعب )7 ًادحاو

 تابثإ نع تايثإلا لهأ دص ىلإ ابمهوتو ابنظ ىف لاوسلا اذه لصوتت ةلرتعماو

 ًابئاف تبثي نأ هدرط لييسف ٠ ًادهاش الطعم تبث ام نإف . للعلا قيرطب تافصلا

 لثامت ًابئاغ ةلع تايثإ مكيلع عذتما دقو : !ولاق . ًادهاش تبثت ىتلا ةلعلا لثمب اللعم

 . ممتاهيومت مظعأ نم اذهو « لالدتسالا قيرط ىف حداق اذهو . ًادهاش ةلعلا

 .باوجلا ىف قرغيالو «لاؤسلا ىدقتسي هنكلو « ىفشب اباوج هيف ىضاقلل كلذكو

 برلا فصتا اذإ : لوقنف هللا ءاش نإ هيف لوقلا ىصقتسن « هللا نوعب « نحنو

 فصتيالف « هب ًاماع هنوكب انم دحاولا فصتاو « ءىشب اما هتوكب ىلاعتو هتاحبسم
 اهنوكي فصتتال اهنوكي لاوحآلا ىف هانحضوأ امل فالتخالاو لالا ةقيقح ناكحلا

 لثاقلا امييف ردقي نكلو « دوجولا تافص نم لئاقلاو فالتخالاو . ءايشأ

 اذإف . ةفلتخلا ك- ىف اهتإ : اهماكحأ ىف ليق « للعلا تفلتخا امهف . فالتخالاو

 اننوكل ةفلاخلا ك-ىف هنأ « ءىثلاب ًاملاع ىلاعت برلا نوك ىف : لوقتف « كلذ حضو

 ىلإ كلذ ىضفأو « ةلاع ال نابجوملا لثاقل « ةلثامملا مح ىف ناك ول ذ] « هب نيملاع

 . م.دقلا ثداح ملع تايث]

 فاصوأ صخأ ىف وأ « اهفاصوأ صخأ ىف نيئيشلا عامجا سيل : ليق نإف

 هنوك ءداوسلاب انيلع فاصوأ صخأ نأ ملعن نحنو . (هلئامت بجوي « ايهدحأ

 ىلع هلع باوجلا ائمدق ام اذهو . ميدقلا ملع ىف ىنعملا اذه ققحت دقو . هب ايلع

 . « فالتخالاو لثاقلا ١ باتك ىف ءاصقتسالا

 دحاو : لصألا ىف )00



 - همسبا

 نيكحلا ىف فالتخالا ريدقت مكل تيث نإو ميلع قاب لاؤسلا : ليق نإف

 ةلعلابو «هفالخ ىلع مكسلاب نولدتست فيكف « نيبجوملا ىف فاللتخإلا ةقيقح ىف

توك (هعمجم ءافلتخا نإو 4 نييلعلا نإ : باوؤ+لا 9 ابفالخ لع
 كلذكو .نيبلع امه

 هج وىلعدحاو قاعتمب قلعتم|هنه الك نأ |معمجيف « فالتخالا ريدقت هيكل ثيث نإ

لف ؛ املاع هب ماقام نوك | كلذ ىذتناو « ادماش ملع تبث اذإف .دحأو
 .٠ تبث ا

 ىنيتقي و الإ ملعال هنأ ثيحنم « مكحلا اذه ىفهل افلاخ فصولا اذه ىف هل عماجم

 . عمجاب هدصقنام اذبف . مكحلا اذه

 ثيح نم مدقلا عملا فلاخ امنإ ثداحلا ملعلا نأ كلذ ىف قملا حضوي ىذلاو

 « كلذ نع هزت مدقلا ملعلاو « ءاقبلا ليحتسم « دوجولا زئاج امداح اضرع ناك

 باجي ىف اهنم ءىثل رثأ ال « ميدقلا ملعلا اهب ثداحلا ملعلا فلاغ ىتلا تافصلاو

 « هدوجو زاوجل الو « هثدحب لحمال كلذ بجوي مل ملعلا نإف ٠ املاع لحنا نوك

 ةنباث ةفصلا هذهو ٠ املع هنوكل مكحلا لحبلا بجوأ امنإو « ًاضرع هنوكل الو

 . اهءارو فالتخالا امثإ و . ثداحلا ماعلا اهتوبث ميدقلا ماعلا

 ققحتي لاهوجولاو . هيف فالئخإال بئانلاو دهاشلا نيب هيف عملا عقو ىذلاف

 «عماجلااهنع لهذ ولو. محلا ىف ةرثؤمالو ؛ عاب ةدوصقم ريغ ابيف فالتخالا

 ًادهاش ملعلا نأ دقتعملا دقتعي نأ لثم اذهو , هعمج ىف كلذ حدقي ل « ابلهذ وأ

 نأ ىلإ لوصولا نع هدصتال تاداقتعالا هذبف . ثداح سيل وأ ؛ ضرعب سيل

 ىللاو « هيف فالتخإال عمجاب دوصقم وهو ىذلاف . املاع هلم نوك بجوي ملعلا

 . لاصقنالا حضوو لاؤسلا عفدناف « عمجلاب دوصقم ريغ فالتخالا هيف

 اومسذو « هلعفب برلا دوجو ىلع اولدتسإ مهتأ : كلذ ىف قحلا ققحي ىنذلاو

 «( دوجوم نع الإ ًادهاش لعفلا ردصي ال مف . دهاشلاب دابشتسإلا هيف قيرطلا نأ

 . 200 ًابئاغ هلثمب ءاضقلا مرل

 اذإو لع : لصألا ف )١(



 حب م اس

 فالتخا ال' [ وأ] « هباوجف اولاق ام دوج فلاخي ىرابلا دوجو : مهل ليق
 ةقيقحف مواعلا عمج ىلع نيققحملا قافتإ اضيأ كلذ حضوي ىذلاو . دوجولا ةفص ىف
 نإو  موانعلا نكلو « لثاتملاو فاتخلا ىلع مولعلا لايتشاب ملعلا عم « ةدحاو
 تعمتج امىلعةدئا زتافص ىفابفالتخإ امتإ و.اهل ةعماج ةيبلعلا ةقيقحف  تفلتخا
 . للعلا ىف عدتمي مل « قئاقملا ىف كلذ عدتم مل اذإف . ةيباعلا ةقيقح نم هيف

 مل للعلا ماكحأ ىف انوفلاخ نإو  ةلدتعملا نأ « هاثلق ام حضوي, امو
 |:اولاقو ءايثاؤو ادهاش طرشلا درط بوجوب اوكدحو « طرشلا ةيضق ىف انوفلاخي

 ميدقلا نورك كلذكف « ًايح هنوكب ًاطورشم « ادهاش املاع انم دحاولا نوك ناك اذإ

 . ارداق املاع هنوك ىف'طربش ايخ ىلإعت

 . ءايح انم دمحاولا نوكل ةفلاخلا مكح ىف ايح'ىلاعت ميدقلا نوك : م 1 لاقف ش

 طورشم هنأ ىف« املاع اثم دحاولا نوك « « املاع هنوك ىواس مث ٠ لا هوك كلذكو

 ف دعي ل“ َط رشلا مكح ىف فالتخالا ريددقت عم « كلذ دعي مل اذإف . ا هن ركب

 ' 2 .هجو لك نم لاؤسلا عافدن] حضو دقف . ةلعلا مكح

 :ميدقلاو هثداملا ملعلا عامتجاب ةلئسألا مظعأ عفد ف متكسمم دق : لاق لاق نإف

 ,: لاق ثيح«  يضاقلا هبجو ىذلا لاؤسلا ىف ةقيرطلا هذه متكلس البف « ةيملعلا ىف

 .بجوتنأن معفاملا اف « فالتخالا مكح ىف ًاماك-أ دحاولا ملعلا ديفي نأ زاج اذ
 ,اذه عفد ىف متحورثما اله ,.اولاق ؟ ةايلاو ملعلاو ةردقلا كح ةدحإولا ةفصلا
 .ةقيقحف «٠ تيابت نإو « هولعلا ماكحأ : ,متلقو « هومتمدق ام لثم ىلإ لاؤسلا

 « عمسلا ىلإ حا وريسالا نع مالكلا اذه مكينفي نأ ىغيذف « اهل ةعماج ةياعلا

 ؟ لاوسلا اذه عقدي ام لا ةيضق ىق' نيل هنأن فازتعألاو

 وهو « لئاسلا هركذ امي بابلا اذه ملع لصحي ل نم ضعب كسسمت دق : الق

 .« اياوج عضوم ىف هجتي ام لك سيلو « لوألا لاؤسلا عفد ىف اندنع ىضرم ريغ
 . هريغ ىف هحجتنإ



 كيو اس

 نالطب نيبتسيو ؛ احوضو ريخآلا لضفلا دادؤيل « كلذ حضون نألا نحنو

 :انل لق هنأ هبجو ارخآ هنع انلئس ىذلا كلذو . لوآلا لاؤسلا عفدىف هب كسقتلا .

 « ملعلاب املاع ميدقلا نوكي نأ بحي ملف « هملءل داوسلاب املاع انم دحاولا ناك اذإ
 انلقف ؟ انيلع فالخ معلا ىّتبثم دنع هبلعو « نيملاع اننوك فالخ املاع هنوكو

 5 ناس

 هيف فلتخم سيل ءاملاع هب ماق نم نوك هلجأ نم معلا ىضقا ىذلا هجولا

 . مكحلا بجوملا هجولا ىف فالتخإلا ققحتي مل ثيح نم درطلا نسحف « نايلعلا |

 . مقتسب, ل «لوآلا لاؤسلا ىف هلثم انمر ولو . لاؤسلا عفد ىف ادج حضاو اذهو .

 ابيومت كلذ ناك « ةيملعلا ةقيقح | اهعمت مولعلا ماكحأ , هنع باوجلا ىف انلقول انإف
 ىت> املع للعلا نوك درجت هبجوم سيل « داوسلاب املاع ملاعلا نوك نأ كلذو . انم

 ماقتسإول ذإ ؛ دحاو لع ىلإ ماكحألا ةلمج دانسإ معلا ةقيقح ىف عامتجالاف . ميقتسي

 ًاذإ لطبف . ةيملعلا ةقيقح هل تبثت ثيح نم ثدأ+لا معلا ىف هلثم بجول كلذ
 هائيكحام امهدحأ , نيكلسم ريغ ليصحتلا ىوذل قبي لو « كاذ ىلإ حاورتسالا

 : رخآلا كلسملاو . ةلع مكح :لكل ثبثي هنأو « ككولعصلا لبس ىأ ذاتسألا نع

 « ىناثلاب ل_آلا لاؤسلا طاخضال ىتح لصفلا اذه دعأ امثإ و « عمسلاب دابشتسإلا

 ؛ لمأتم لكل حضاو اذبف . دحاو اهنع باوجلا ليدس نأ بسحنو

٠ ©. > 

 ةرثك ىلع ةتكن ابيف رداغن ل « اهتافصو اهماكحأو للعلا ىف ةعنقم لمج هذبف

 لوصولاليبسو « اهتدمعو تافصلا لصأ اهنأب ىنم ًاملع لاعلا ماكحأ حفصتب ىئانتعإ

 حاضيالا نم بورضب هانبرقو؛ ةمئاأألا هرك ذأم:عييمج لع وطنم هانركذ ىذلاو . ابيلا .

 نحنو .قافتالا ضعملإ انوكروأ « لوصفلا ضعبل مهنم الابستسإ ةمئآلا اهدروب مل
 . لاعيالامو لاس امف اباب دقعن نآلا

 . ماننقأ ثالث اههنجي , ةقرفتم الوصف بابلا ىف « هنع هللا ىضر « ىضاقلا ركذ
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 .هليلعت صيام ركذ ىلع لمتشي : ىناثلاو . هللاعت حصيالام ركذ لعل متشي : اهدحأ

 تايثإب ابيفعطقي ملف « ليلدلا ىلع ىضاقلا ابفقوأ ماك ركذ ىلع لمتشي , ثلاثلاو

 . ابلياعت ملكك ماكحالا نم لمج ركذب أدبن ن نمو قالو

 لصف
 لاعيال ايف

 ليلدلاو . اتاذ اهتوك ىف تاذلا لاعتال : لاق نأ هب بابلا ىذاقلا ردص ف

 بجولو « اضيأ ًاتاذ ةلعلا تناكل « ةلعب اتاذ اهنوك ىف تالع ول اهنأ « كلذ ىلع
 . لسلستلا ىلإ كلذ ىضفغي م « ابليلعت

 ؟ تاذلل لا تاذلا ملاع اله . لئاق لاقولو

 نوك. 3 نأ « كلذ نم مزليو « احلاوحأ فلتخت تاوذلا نإف . عذتم اذه : انلق
 تاوذ اهبنوك ىف تاوذلاو « تاوذلا رئاس لاعل ةنلاخلا يح ىف « تاذ لك ةلع
 ليلدلاانمدق امم اذهو . ةفلتخم لاعب | دحاو مكح ليلعت ىلإ كلذ ىضفيف « فاتختال
 . بابلا ءانثأ ىف ًأطسب هديزئسو « هتلاحتسا ىلع

 .قنةفص لإ لوؤيام لكو 2( ءافتنالاو مدعلا : ال واعم نوكي نأ ليحتسإ امو

 ٠ هوربدتف « لوصفلا مهأ نم اذهو

 وبفءأضحم ًايفن ناك ثيح نم « ةيجوم ةاع مدعلا نوك عانتما ىلع لدام لكو
 انردقول انأ كلذ ىلع ليلدلا نمو . ابجوم مدعلا نوك عانتمإ ىلع لدي هنيعب
 نوكسم ىف ةاع 3 رجلا مدءانردق وأ ء رهوج كرحتل ةلع « الثم « نوكسلا مدع

 تاذ نوك بجوأ ول ء نوكسلا مدع نال كلذو . لاحم ىلإ كلذ ىغفاألءرهوج

 .تاذلكنعؤتنا « تاذ نع قتناام نإف . تاوذلا نم تاذب صتخ] امل؛ هكر حتتم
 ساستخال تاذب صتخي امنإ ةلعلا - نأ حضو دقو.هلس ساصتخ] المدعل مدعلا ذإ

 ٠ هحاضي] قبس لصأ أذهو ؛ ابم ةلعلا



 ب مل

 هئيعب رهوج نع نوكسلا مدع نأ معزي نم ىلع نوركنت م : لئاق لاق نإف

 كلذ اوحضوأو ؟ هب صتخم هنع نوكسلا مدعو « اكرحتم هنوكب هفاصتإ بجوي

 « مكحلا اذه ىفةلع « اكرحتم ابلع نوكل ةبجوملا ةكرحلا نأ ٌتمعز امل : اولاق نأب

 امب ةلعلا مايق نم رثك أ ىلإ صاصتخالا ىف اوعجرت مل م* « اصاصتخ] ابيف متطرشو

 «هنيعب رهوجل ةكرحلا دوجوب مكمعز ىلع صاصتخالا ققحتي اك . اهنم مكسحلا هل

 مدعلا صاصتخإ ققحن دقف . هيف هاندبع امدعب هنيعب نوكس هنع مدع اذإ كلذكف

 [ ول ] ذإ « صاصتخالا ىف لصف نيلوقلا نيب قبب لو « هنع مدع هنأ ىنعم ىلع هب

 كلت دجوت ملو هب ةكرحلا تدجو امل « هريغ نع مدعي ملو « هنع نوكسلا مدع

 . هريغب ةكرجلا

 نملطاب « صاصتخالا نييبتىف مثركذ ىذلا اذه : لوقن نأ كلذ نع باوجلا

 مدعلا صاصتخال ىنعم الف « رهوج نع مدع اذإ نوكسلا نأ : امهدحأ : نيبجو

 مدع : لئاقلا لوق نيب قرخالف . تابثإلا تافص ضقاني ءافتنا مدعلا ذإ « هب

 . نوكس هيف سيل : هلوق نيبو « رهوج نع نوكسلا

 ءرهوجلا اذه ىن دوجوم ريغ هنأ ا5ق « مدع ىذلا نوكسلا نأ ًاعطق لعن نمنو

 ىلإ ىلا ةفاضإو « رهاوجلا نم ءىث ىف همدع تقو ىف دوجوم ريغ وه كاذكف

 ىف سيل « نيعملا رهوجلا ىف سيل ىذلا نوكسلاو . ةدحاو ةباثمب رهاوجلا عيمج

 «هنع مدعف « هب امئاق ناك | نوكسلا نأ نم لئاسلا هركذ ىذلاو . اضيأ هريغ

 « نوكسلا صاصتخا « لئاسلا ىلإ ليخ ىذلا امثإو . ىفنلا صاصتخا بجوال

 . مدعلاب لئاز « دوجولا ىلإ عجار صاصتخإلا كاذو « هلحن ًادوجوم ناك ذإ

 . مدعلا ىف صاصتخإلا ءاعدإ لطبف

 .نوكسلا اهنع ىفثنا ثيح نم « ضارعالا كرت كلذ نم مزأي : لوقت م

 .٠ باتكلا ردص ىف اهائمدق ةلاحتسا ىلإ ىضفي كلذو

 هيفردقي مل نإو « كرحتمالصأن وكسلا هبف اخي مل ىذلا نأ : رخآلا هجولاو



 ىحم ىعور ولف . هب نوكسلا مدع ستخإ : ليق « مدع اذإ تح , الوأ نوكس

 رهوجلا ىف دبعن مل اذإ : لاقي نأ مزلل « لئاسلا همار ىذلا هجؤلا ىلع ساصتخالا
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 هولاقام لطيف .لبق هب دجو نوكس هلع مدعي مل ذِإ ؛ اكرحتم نوكسي الف « انوكس

 .هجو لك نم

 . الاصفناو الالدتسإ « تانايدلاف لوصأ ىلإ دشري هاندبم ىذلا نأ اولمعاو
 ىف قاخي ملو « ىرابلا لعفي مل اذإ : اولاق ذإ , ةيرهدلا لاؤس نع ىصقتلا هفام لوأف

 . قتنملا ليلعت ىف مونم ةبلطلا هذهو . ةلعل لعب 0 : لاقي نأ بجو 2 هلزأ

 هيوكل اكردم كردملا نماغإ : اولاق ثبح 3 ةلزتعملا لع درلا ةلمجا هذبم نيساو

 .كاردالا مكح ًابجوم«تافألاءافتنإو ةايحلامكح توبث اواعجف . هب ةفآ ال ءابح

 ىف ةلعلا وه « ايح هنوك نإ : اولوقت نأ امإ . هومتلق امف نولختال : مهل لايف

 . اواوقت نأ امإو« ةفألا ءافتنا « كلذل بجوملا :| ولوقت نأ امإو « اكردم هنوك
 ةامحلا مكح ىف مالكلا انضرف امنإو ٠ ةفآلا ءافتنإ عم ةايحلا كح , كاذل بجوملا
 .ةايحلاالءاح ىلا نوك كاردإلا ىف رثؤملا نأ اوبعز مهنآل « ةايحلا سفن نود
 هوفصو ثيح نم ةايحلا هنع اوفن نإو ءاكردم هنوكب مدقلا اوفصو كلذلو
 . ًايح هنوكب

 ؛كاذك ناك ولذإ . كاردإلل ابجوم هلايح ىلع ةايحلا مكح نوكسي نأ لطابو
 مع كاردإلا مكسلل بجوملا وه «تفآلا ءاقتنا نوكيا نأ لطابو . يب م لككردأل

 ءاضتقإ ى 0 ط ناك ول تافألا ءافتث :أ ذإ ةاع نو دال ءافانالا نأ نم هانمدق 1

 . تافآلا هنع تفتنا ثيح نم « ضرعلا كردال « ,كاردإلا

 ورش ءعمجا ىل |ء ةفألا ءافتنإ | عم اح توك كلذل بجوملا نأ اومتز نإو

 انحضوأو» هبك رت خوسر,.ال م كلل بجوملا نأ نم ( للعلا ماك>أ نم قس 4 لطاب

 موقلا انقفاو دقو ٠ اضيأ هريغ عم رثؤبال باجل ى و هدارفنأ لع رثؤيالام نأ

 ء كلذ ىف ةيلات اباودج قس مو.« ةلعلا تك تا عانتبا ىا 00



 :« ةفآلا ءافتنا عم « ايح ىحلا نوك نأ معزي نم ىلع نوركنت م : !ولاق نإف

 ؟ ابطن ارث مزلتف « للعلا كلسم هب كلسي ال

 « ًاكردمكردملا نوك ىف ةلعلانأب ةنوحشم مكبتك ذإ « « مدم رارف اذه: م ليق

 . زوجت مكنم طرف ام متردق «لاؤسلاموزلب مت جسحأ ابلؤ . هب ةقآ اح هنرك

 « انركذام لعج مكنأ لعذ نحو . لاعملا عبلت دصقملا ذإ « كلذ مكينني ال مث

 0 ةلعلا فصو بجوم لا نع مكبلس مكينفي اف « ًاكردم كردملا نوكل ًايجوم

 هيف اف باجيإلا ققحت اذإف . ةبجوم تناك ثيح نم ةلسعلا داحبإ بجو امنإو

 .نحنو مسي مل وأ « ةلعبجوملا ىمس ءاوس « بيكرتلا ليحتسينأ ىغبنيف « انمالك

 . نييجومب باميإ

 3 بكسش دق ناك نإ و ؛ هجوم ببسلا لء# نمت : اولاق نإف

 مض الإ مكدز اف . هيف نحن ىذلا ىف مكيلع درلك ببسلا ىف مكيلع درلا : انلق

 . دساف ىلإ دساف

 ؛ ةايحلا مكح كاردإلل بجوملا نأ معزي نم ىلع نوركنت مب : اولاق نإف

 ؟ ةلعلا ءافتناب طورشم كلذ نكلو

 ليحتسي ةلعلا نأ وهز( هنالطب لع انقفتا 2 مظع لصأ ىكذم حد اذه : انلق

 اذه عجرم مث . الصف كلذ ىف اندقع 3 طرشب أطورشم اهاجيإ نوكي نأ

 . هريغديلإ مضي ىتح « باميإلاب لّمتسي ال ء دحاولا فصولا نأ ىلإ لوؤي مالكلا

 ش . بكرتلا ىلإ دئاع ليصحتلا دنع اذهو

 نوك ةلاحتسا ىلع مكليلد اف « ةلع مدعلا نوك عانتما محضوأ دق ؛ ليق نإف
 ؟ الولعم مودعملا

 نأ امإ : ابيف لوقا ل مل « ةلعب الواعمناك ول مودعملا نأ : هيلع ليلدلا : ازلق



 مس 4 مس

 ءلخم ١ ( ةدوجوم مدعلا ةلع تناك نإف ٠ ًادوجو نوكت نأ امإو ؛ ًامدع نركت

 قح « مدعلا رارمتسا اهنم مزا « ةيدق تناك نإف . ةةدح وأ ةميدق نوكت نأ اهإ

 « ةلعلا تيجو اذإو . مدقلا مدع ليدتسي اك « همدع ردقام دوجو | روصتي ال مءك

 ةميدقلا ةلعلا سصصختت الو ؛ هب مايقلا روصتي امم سيل مدعلا مث . الواعم بجو

 . مودعم ثدح الو « ةلمج مدعلا رمتسي تح « اهب مدع لك ليلعت مزليو « مدعب

 قوبسم ثداحلان آل كلذ لاحتسا , ةثداح ةدوجوم ؛ تدرولاةلعلاتناك نإو

 نأ مزليف « همدع هقبس دق ثداحلاو فيك « ةلعلا ىلع مدقتي ال لولعملاو « مدعلاب

 . اهل ةياهن ال تداوح تاشإ لإ ىضفيو « لوقلا لساستي مث « ثداع لاعي

 ( ةمودعم ةلع ريدقت الإ قبب ل تامودعملامدعل ةدوجوم ةلعريدقت لطب اذ

 «نيفرطلان م ققحت اذإ ءافتنالانإف : ًاضيأو . عدقم هيف امب كلذ نالطب حضو دقو

 . قئاقملا طاخ لإ ىدؤي اذهو « رخآلا نم ةلع نوكي نأب ىلوأ امهدحأ نكي مل
 لاقيف « تاذب سيل مدعلا نأ وهو « نآلا هركذ# ام ىلإ مالكلا لوصح لوؤيو

 . نات اذ لاقي ام ؛ نامدع

 « لوقلا لوصح لوف « مدعلأ ف نيف | ةلاحتسال نيمدع تيبثت لاحتسا اذإف

 تررقت اذإف . مدع هنآل « امدع ناك امنإ مدعلا نأ ىلإ « مدعلا ىف ةلع مدعلا نأ ىف
 نع ءابنإ اذه': تاق ؟ رهوجلا نكسي. مل مل: اهدعب كل ليقو « لوصألا هذه

 . لاعب الف « ءافتنا

 ىلإ عجري ام لكو . كلذك باوجلا ناك ؟ هللا قلخي مل مل : دحلملا لاق اذإو

 . ليلعتلا عانتما نم هانركذ أم تحن جردنم وبف « ىنن

 رهوجلا نكي مل ملو ؟ هسفنب امنا ضرعلان كي مل مل : لئاقلا لوق ًاضيأ هنمو
 . ىتنلاةلع ءافتنا ىلإ عجري « باوبالا هذه عيمج ىف ليلعتلا بلطف ؟ هريذب ًامئاق

 كلذىف كلسف ال انأ كلذو « ًامولعم مواعملان وك ةحص : هليلعت حبصي ال امو



 « ًامولعم مولعملا نوك ةحص ةلع : انلق ول اناف . تاطب الإ ؛ ةاع ريدقت ىف ةقيرط

 نأ مزل « مدعلا هيف ةلعلا : انلق ولو . دوجوملا الإ لمي ال نأ هنم مزلل ؛ هدوجو
 مولعملا نأ « لجو رع « هللا ءاش نإ مولعلا ماكحأ ىف حضوئسو . دوجوملا لعي ال

 كسمتن الف « تامواعملا تافص ريسن لازن الف . كلذ ىركتم ىلع درثو « مولعم

 دوجولاو مدعلاب ليلعتلا انمد نإو . انيلع تضقتنا الإ « ةلع اهبصن مورن ةفصب
 مولعملا نوك ةحص نإف | . الاحم كلذ ناك « ابلك تامواعملا تحت جردنيل « ًاعيمج

 . ةئيابتم تافصب هليلعت عنتميف ؛ هيف نيابت ال دحاو مكح ؛ ًامواعم

 مولعملا نوك ةحصل نإ : لوقي نم ىلع نوركنت مب : لئاق لاقنإف

 ؟ ابكرد نع مكميسقتو م ربس رصقو « اهيلع اورثعت مل ةلع ؛ امولعم
 ؛هنع لوهذلا ردقب ىذلا نإف . ةبمدب ةمسق هلطبنو ؛ مزال ريغ اذه ٠ انلق

 بجو « ىف ةفص ناك نإف . تابثإ ةفص وأ ىنإ ةفص نوكي نأ امإ : ولخيال
 مكحلا صاصتخا بجو « تابثإ ةفص ناك نإو ٠ تامودعملاب محلا صاصتخا

 . امبب ليلعتلا مور نالطب انحضوأ دقو . تادوجوملاب

 كرتشيام لك « ليلعتلا عانتما ىف هيلع سقس «لصفلا اذهب الع تطحأ اذإو

 مولعملا نوك ةحص ىف هب تعطق ام لثمب هليلعت عنمب عطقاو . مدعلاو دوجولا هيف

 دارملاو « ًارودقم رودقملاو « ًاروكذم روكذملا نوك ةحصو كلذوعنتميف « ًامواعم

 كردملا نوك ةحص امأف . مدعلاو دوجولا هيف كرّبشي امم كلذ عيمج نإف . ًادارم

 « اهانمدق تلا قيرطلاب ابليلعت لطيب الف « مدعلاو دوجولا هيف كرششي الف ءاكردم

 . هللا ءاش نإ دعي نم الصف ابيف دّقعتسو . اهريغب لطي « لطب نإو

 « ابهتاقلعتمب فاصوألا هذه قاعت ةحص ىف هومتركذ ىذلا اذه : لئاق لاق نإف

 ناك مل : لئاقلا لاق اذإ ىتح « ةحصلل ضرعتريغنم ابقلعت سفن ليلعت ىف ملوق اف

 ؟ للعب امم اذه لبف « ًارودقم رودقملاو « ًامواعم مولعملا

 ا « لاعب ال قاعتلا سفن نأ  ديدسلا وهو  ىضاقلا هاضترا ام : انلق

 ةءا/
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 هنوك ىف مولعملا نأ ركب ىلأ ذاتسالا بهذم نم انمدق دقو . قاعتلا ةحص لاعت ال
 ىضاقلا نأ ىلإ بهذو « هيف ألا مظعو  هباتك ىف كلذ دروو . لاعم « ًامولعم
 « هنم بجعلاو . هادع ام ركذو « حيحصلا مسقلا لفغأو « قيققحت ىلع هيلع ملكتي مل
 هعبتت ولو . هاضترا ام ىلع درلا هيف قلي ملو « ىضاقلا باتك حفصت هنأ ركذ دقو

 ليحتسإ « ًامولعم مولعملان وك : لوقيف ًاحضوم ررغ نم رثكأ ىف هدجول « عبتتم

 مودعملا نوكب تضقتنا « ًاتابثإ تناك نإ اهتإف . مولعملا ىلإ عجرت ةفصب هليلعت
 . ًامواعم دوجوملا نوكب تضقتنا « ًايفن تناك نإو . ًامولعم

 اذهو « ملعلا | امولعم مواعملا نوك ىف ةلعلا نإ ملق اله :ليق نإف

 ةلعلا طرش نم نأ : ابنم : هجوأ نم لطاب وهو « ركب وبأ ذاتسالا هاضترا ام

 موامملا نوك طرش نم سيلو . هحاضي قبس ام ىلع « اهنم محلا هل نمب ابمايق
 لع آادئاز نوكي نأ قتني لولعملا نأ ؛ كلذ ققحي ىذلاو . هب علا مايق « ًامولعم
 معلانوكي نأوهو « لقاع هيضتري ال لهاجت ىلإ ىضفأل «كلذ لقن مل ول ذإ ؛ ةلعلا
 . نايذهملا نم برض اذبف . اباء هنوك ىف ةلع

 سيل « ًامولعم نوك : انلقو ء اندصقم هلع انيتر « كلذ حضو اذإف

 ؟ اهتافن نم ذاتسألاو مكنظ اف « لا وحالاب لوقلا عم . هتاذ ىلع ةدئاز هل لاح

 نع60عفرأو لكأ كلذ ناكل ء هب انيلعل الاح برال تبي نأ الإ هيف مزاي مل ولو
 .ملعي نأ دعب هتفصرلع ملعي نأ لبق ءىثلا ذإ « مواعملا ةفص ريغيال ملعلا قلعتف . كلذ
 ولو ءابيلع ملعيل ةفصدل تتبث ول ذإ « ةفص « ًامواعم هنوكي مولعملا تبثي مل اذإف

 اذهو . عبارلاو ثلاثلا ىف لوقلا كلذكو . ايناث لع امل ء ىرخأ ةفص هل 20تتبث
 تاذ لاعي امنإَف « ًامولعم هنوك ىف مواعملا للع نم نأ تبثف : لسلسنلا ىلإ ضفم
 « ةيسنلاب ذاتسالا كسمت ىمقأو . هب اء هنوكب «داوسلاب ًالع هنوك ىف علا
 . عنقم لوق ابيف قبس دقو

 )١( ةدضاو ريغ : لصألا ىف .

 )١( تتبثاو : لصألا ىف
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 نوكح امأف . هتيمست ىف ةلع « ىمسم ءىث لك لمح نأ هيلع همزارام لقأو
 عانتما ىلع لادناك هيلع لادلاو « هلياعت عانتماب عوطقم , مكردم كردملا
 ةحص ىرحي ردم ك<ردملا نوك ىرحي سهاد ٠ ًامواعم مولعملا نوك ىف ليلعتلا
 اودشرت كلذ اومهفاف . اكردم هتوك

 لصف

 [ ةلعل جاتح ال عقاولا لعفلا نأ ىف ]

 .ةلع ىلإ رقتفال « الواءملءفلاعوقوناكول ذإ . لعفلا ع وقو ؛ هللاعت حصيرال امو
 مدقتي ال نأ هنم مزايف « لعافلا تاذب لاعي نأ امإ : كلذ ىف لوقلاواخي ال م
 ةفسمب لاع نإ كلذكو «لاعلا ماكحأ ىف هانمدق ام ىلع « هلصف ىلع لعافلا
 لي مل . هتافصو لعافلا تاذ ىوس ىنم لامع نإو . هتاذ تافص نم
 ةلع هنوك لاحتسا « امبدق ناك واف . ًايدق وأ ًاثداح نوكي نأ امإ : ىنعملا كلذ
 ىلإ ًارقتفم العف ناك « اثداح ناك ولو . لولعملا ىلع ةلعلا مدقت عانتمال ثداح ىف
 . كلذ لسلستيف « ليلعتلا

 ىف لمفلا ةلع الو « العاف لعافلا نوك ىف ةلع لعفلا : لاق ركب وبأ ذاتسالاو
 . ليلعتلا ىف تايمستلا ىلع لوعي امن هنإف . كلذ ىلإ | هرحي هلصأو . العف هنوك
 ىغيذيالعاف لءافلا نوك كلذكف « لعافلا ةيمست ىف لعفاا  هلصأ ىلع رثأ كو

 . لدفلا ةيمست ىف رثؤي نأ

 هعوقو متلعج البف « ةردقتلاب عقب لعفلا نإ لق متسلأ : لبق إف
 ؟ ابم الولعم

 نأ ةلعلا مكح نم نإ * انلق امل « ةينغ هيف ام كلذ ىف انمدقدق : انلق
 ذإ «٠ اهب عقاولا اهرودقم نراقت نأ ةردقلا طرش نم سلو « املواعم قبس ال

 . ثداوملا ىلع ثاد>الا ىف ةرثؤملا ةردقلا مدقت بجاول

0 



 ٠ هيف ةلع ةردقلا اولعجاف « هتردق نراقي ديعلا رودقم : ليق نإف

 . ىلاعتو هئاحبس برلا ةردقب عقب اعإو « هتردقب ديعلارودقم عي سيل : انلق

 .اهنم محلا هل نمب ةلعلا مايق : اهطرش نم نأ للعلا طئارش ىف انمدق دق انأ ىلع

 ةردقلا ف كلذ ررقتي سيلو . تاوذلا نود لاوحألا وه : لولعملانأ انحضوأو

 . ضارعالاب ةردقلا مايق ليحتسيو ؛ ضرع الإ دابعلل رودقم ال ْذِإ ؛ رودقملاو

 ةردق قناعت : ثداحلا ثودح ىف ةلعلا نأ معا نم ىلع نوركنت مب : ليق نإف

 اذهو ؟ هيلع مدقتم ريغ رودقلا نراقم ةردقلا قاعتو « ةردقلا سفن ال هب مدقلا

 ةردقلا قاعت لمجت مل  لاوحآلا انتبثأ نإو  انأ كلذو « هل لصأ ال لطاب
 دوج و نم شك 0 رودقملاب ةردهلاقلعتل ىحم الف . ةردقلا ىلع ًادئاز الاح رودقملاب

 . هيلإ ليبس الف ؛ نكي, مل لاحو فصو رودقنلا ددجتي نأ امأو . اهب رودقملا

 ؟ همزاي ىذلا اف , لئاق هومتركنأ ام لاق ول : لئاق لاق نإف

 هيلعتناك ام نع « لدبتلاو ريغتلاب ىلاعت هللا تافص تمعن : همراي ام لوأ : انلق

 .لزآلا ىف

 هوفصت مل نإو « لازي ال امف ًاقلاخ هنوكب برلا نوفصت متسلأ : ليق نإف

 ؟ هلزأ ىف

 الاح هل تين ال ذِإ « ىلاعت برال ةدئاز ةفص تييثت ىلإ ىضغي ال اذه : انلق
 تتبث' . لمفلا ثدح اذإ نكلو . هلزأ ىف اهب ًاتوعنم نكي مل« ًاقلاخ هنوكب ةفصو

 لاخلا كلت نوكت نأ نم دب الف ٠ نكت مل لاح ةردقلل تتيثث وف . ةثداح ةيمسنلا

 زاجو « تيب فصو لك ذإ . ةلع وأ « ثدحم ريثأتب ام] ءافتنالاو ثوبثلا ةزئاج
 نم نكي مل اذإو . ةلع باي الو لعاج لعج ريغ نم هتوبث ليحتسيف « تبثب نأ

 ةردقلاتباثلا فصولا نأ معد نأ امإ : نيرمأ دحأ نم بلاطملا لخي مل « دب كلذ

 . لمجلاب ةعدقلا ةردقلا فص تبث : لاقي نأ لطابو . ةلملاب وأ « لعجلاب | تبث ه٠
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 روصتي مل ء ثودح ءىثلا ىف روصتي مل اذإف ٠ ثودحلا نت ةددجتملالاوحألا نإف

 . لعجلا هيف رثؤي فصو هيف

 اهتوكي فصوت ال لاخلا ذإ ؛ اهلايح ىلع لاخلا ىف لعجلا ريدقت ليحتسيو

 تناك اذإ نكلو 1 ًائيش اهتوكب فصوت الو « كلذب فصوت فيكو « ةلوعجب

 . اهلاوحأ ىلع تثدح : لاقيف « ةثداح لاوحألا تاذ سفنلا

 ولخ الف « ةبجوم ةلء نع ةبجوم « ةددجتملا لاخلا نأ بلاطملا معذنإو

 نأ مزا « ةميدق تناك نإف . ةثداح وأ « ةعدق نوكت نأ امإ : ةلعلا كلت ىف لوقلا
 كلذ ناك « ةثداح ةماعلا تناك ولو . هتوبث ابنع رخأتسي الو لاحلا اهئراقي

 ةيجوم اللع لاعفألا نوكت نأ ليحتسيو « لاعفألا ىه ثداوحلا نإف . اليحتسم
 ريدقت لطبو « لعفلا ىف ةلع ةردقلا سفن نوك لطب اذإف . ًاءامجإ برلا فاصوأل
 حضو اذإف . ىنعم « ةلع ةردقلا قلعت بصن نم هولاق امل قبب مل؛ ةردقلا ةددجتملاح

 اودرطاف (رودقملا عوقو ىف ةلع ةردقلا نوك ةلاحتسا نيبو « رودقملا ىف كلذ

 ابيف لاقي ال « دارا صيصخت ةيضتقملا ةدارإلاك « اهقلعتم ىف رثؤت ةفص لك ىف كلذ

 . ةردقلا ىف هانمدق م دارملا صيصخت ىف ةلع ان

 لصف

 [ لاعت ال سانجالا فاصوأ نأ ىف ]

 داوسلا ناك مل : لئاقلا لاق اذإف . سانجألا فاصوأ هليلعت ليحتسي امو
 ؟ ًارهوج رهوجلاو ًاداوس

 لييس نم هيف ردقي ام لك لطب « هانللع ول انإف « لاعي اع كلذ سيل : لبق
 ًاضرع وأ ًادوجوم وأ ًامواعم هنوكل ًآداوس ناك امإ : انلق ول ذإ] . ليلعتلا

 . ردم قخي ال امب هانركذ ام قيرط لك ضقتن الو , كلذ عيمج لطبل « انول وأ

 . هسفنب ءىثلا ليلعت كلذ ناك « ًادلوتم هنوكي لولعم هنإ : انلق نإو
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 مزاي الو « هدوجول ًاداوس ناك امنإ هنأ معزي نم ىلع نوركتت مب ؛ ليق نإ
 ىلع هدوجو انلعجو 2 داوسسلا دوجوب انلوق انصصخ اناف )م دوجو لك هيلع

 دوجو لك نوكي نأ مزلل « ًاداوس هنوك ىف ةلع داوسلا دوجو ناك ول : انلق

 ثيحنم دوجولا نإف « داوسلا ركذب دوجولا صيصخت لاؤسلا عفدي الو .اداوس
 لاعلاب لوقلا هيلع لطب « ةقيرطلا | هذه كلسي ال نمو . فلتخي ال دوجو وه

 « ىلاعت ىرابلل « ملعلا توبثث ىلع انالدتسا انأ ٠ كلذ ققحي ىذلاو . تالولعملاو
 . ىللعلاب ًايجوم ًاملاع انم دحاولا نوك تبث ثيح نم « ًاماع هنوكل ًابجوم

 . نيفاتخلا ريدقت ىلع امهيمكح عوقوو « نيبلعلا فالتخا ًاعطق لعن نحنو

 هحاضيإ قبس ام لع ليلعتلا لبس درطا « نيملع امهنوك ىف ناملعلا ُكرتشا امل نكلو
 « الع ىلاعت هللا لع نوك ةاواسمب « لاعلا قيرط ىف محلا مزل اذِإف . درفم لصف ىف

 « ضايبلا دوجول داوسلا دوجو ةاواسم محلا بحي نالف « ًاءلع انملع نوكل :
 حضاو اذهو . ىلوأ ؛ تافصلا نم دوجولا دعب ام لإ فالتخالا فرصو
 ٠ هب ءافض ال

 .لاحلا قب حرص دقف ًاداوس هنوك نيع داوسلادوجو نأ لئاسلا معز نإو

 «لاحلا ني نم ميقتسي فيكف «لاحلاقنب لوقلاعم « ليلعتلا ةلاحتسا انحضوأ دقو
 ليلعت عانتما كلذب حضوف ؟ ابلصأ هل مقتسي سيلو « لاعلا ليصفت ىف مالكلا
 ٠ سانجالا تافص

 .« فالتخالاو لثاقلا باتك » ىف هيف

 :نابجو كاذ قو . فالتخالاو لئثاقلا ليلعت عانتما نألا هيضترن ىذلاو
 تافص نم نيلثملل تبث ام ىلع ء ةدئاز الاح لثاقلا نوك عدمت نأ : اههدحأ



 . هيف ليلعتلا عذتما ءالاح هنوك عذتما اذِإف . سفنالا

 . فالتخالا ىف لوقلا كاذكو ٠ أضيأ عدتمم هليلعتف الاح لئاقلا انردق ولو
 كلذو . لاعلا كلاسم تدسلاو « مورن ام ائيلع لطب « ليلعتلا انمر ول انأ كلذو

 صتخا ام ةفلاخلا ةلعو « ثداوملا فلاي مدقلا نأ ةلزتعملا معز اذإ : لوقت انأ

 اذإو . ةلزتعملا دنع مدقلا ميدقلا فاصوأ صخأو ءهفاصوأ صخأ نم ميدقلا هب

 ءالصأ نيثداح فالتخاب اومكحي النأ :هدرطنم مههزا ؛كلذبةفلاخنا ليلعت اومار

 ميدقلا نيب « ةفلاححلا هب اوالع ام ءافتنا ققحتو . مدقلاب امهدحأ صصختي ملذإ

 . لواعملا قتنا «ةلعلا تفتنا اذإو . ثداحلاو

 ثيحنم « توافتيال دحاو مح فالتخالا نأ : كلذ ىف قملا حضري ىذلاو
 ؛« فالتخالا مح اللاعب هن وبث ليحتسل « هيف نيابتال ىذلا محلاو . فالتخا وه

 ه١ ميدقلا ةفلاخع | نوللعي مهنإف . فالتخالاو لئثاقلا اوللع اذإ « ةلدتعملا ليس اذهو

 رهوجلا ةفلاخمو « ًاداوس هنوكب ضايبلا داوسلا ةفلاخم نوللعيو « مدقلاب ثداحلل

 دقو ٠ هيف نيابتال_دحاو كح فالتخالاو  ازيحتم هنوكب « هسنج نم سيل 5

 . ةئيابتم تافصي هولاع

 ىنمملا اذهو « هف.صو صخأ نم هيلع وه امل فلاخلا فلاخم امتإ : اولاق نإف
 ء صخألا ىه ىتاا تافصلا مث . صخالاب الإ ةفلاخم الف « ًايئاذو ًادهاش درطي

 نم ابيف ام فالتخالل ىضتقملاو « صخأ ابنوكح ىف ابعاتجإعم اهسفنأ ىف فلتخت

 « املاء ملاعلا نوك بجوي ماعلا نإ : انلوقوح اذهو : !اولاق . صاصتخالا

 اذهو . هسانجأ تذيابتو تفلتخا نإو « لعلا فصو هعمج ام لك ىف كلذ درطي مْ

 ىف تافلتخلا عاتجا نم هومتركذ ىذلا نإ : لوقن نأ « كلذ نع باوجلا

 لاح « اسلء ملعلا نوك نكلو . انمالك نم المج انيلب هيلعو « هركذن إل ؛فصو

 بجوملا وه ؛ هجولا كلذو . ةلثامتملاو ةفاتخلا مولعلا هيف عمتجت تباث فصوو
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 «لصفألا اذه« مالكلا انغلب دقو . هآدعاع ثارثكا الو « هيلع ليوعتلاناكف 3 مدل

 . هيلع ديزم ال؟اذلبم
 الف « صاصتخالا ةفص ىف نيصخاألا عاتتجا نم هيلإ اوحورتسا ام امأو

 ىدال « الاح صخأ هنوك ناك ولف . لاح « ًاداوس داوسلا نوك نإف . هل لوصح

 0 ةميظع ةلابج ىلإ ىضفي اذهو « لاحلل لاخلا تايثإ ىلإ كلذ

 «لاح تافصلا صخأ هنوك ءآداوس داوسلا نوكل ناكول : لوقي نأ لئاقلا ذإ

 لاح هل تبني نأ مزلي مث . مومع وأ ؛ صوص فصو : نم ولخي ال هلاح ناكل

 . لاوحألا رئاس ىف لوقلا كلذك مث « ًآضيأ

 لطب اذإو . «فالتخالاولئامتلا»باتك ىف كلذ ءاصقتسا تمدقىننأ : ىدنعو

 هنوكب ًاداوس داوسلا نوكل سيل هنأ كلذ نم جرخ « لاح لاحلل نوكي نأ

 ةفص ىف فالتخالاهب عقي ام عانتما ةلزتعملا ىلع عدتماف . لاح « تافصلا صخأ
 ةفلتخملا مولعلا عاتجا نم هب اولثمت ام ليبق نم سيل كلذ نأ حضوو . صخألا

 . ةيملعلا ةقيقح ىف

 هنم ًاحدق كلذ ناك « ًادحاو اكح فالتخالا نوك عنمو فسعتم فسعت ولو

 مح ىف ًآريدقت فالتخالا | ءاعدإ ناج ولو . تالواعملاو لاعلاو لاوحألا ىف

 دوجو : لاقي ىتح « دوجولا هجو نم فالتخالا ءاعدإ غاسل « فالتخالا

 ىوس ةفصل ضرعت ريغ نم دوجولا ثيح نم « ثداحلا دوجو فلاخي ؛ مدقلا

 ناوكأللا ةعماجلا ةفصااو « مولعلل ةعماجلا ةفصلا ىف كلذ لثم مزاو . دوجولا

 داوسلاو ؛ الع هنوك ىف ضايبلاب ملعلا فلاخي داوسلاب للعلا : لاقي ىتح ؛ ناولألاو

 . ًانوك اهنوك ف نوكسلا فلاخت ةكرملاو « ًانول هنوك ىف ضايبلا فلاخي

 ىف لوقلا كاذكف ., لاوحاللاب نيلئاسقلا نم اقافتا « هيل] ليس الام اذهو

 . لئامتلاو فالتخالا

 « ةصاخ ةلزتعملا لوصأ ىلع « فالتخالاو لثامتلا ليلعت عانتما حضوي امو
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 ءاش نإ الصف كلذ ىف درفنس ام ىلع ؛ ماكحألا نم بجاولا ليلعت اوعئم مبنأ

 ةسبجاو ماكحألا تناك ثيح نم « ىلاعت ميدسقلا تافص اوفن كاذلو .٠ هللا

 : مهل لوقنف . هل

 مل اف « هقلأل ًافلاخع هنوك هل بحي كلذكف ٠ املاء هنوك ميدقلل بحي اك

 ساخ ال اه انهو ؟ لاي ال بجارلا نأ ملأو اهبوجو عم هتفلاخم متللع

 . هنم ةلزتعملل

 ةدئاز الاح لثاقلا نوك عمت نأ « لثاتملا ليلعت عنم ىف قرطلا حضوأ نمو
 كلذب ىنعملاف « ضايبلل لثام ضايبلا انلق اذإ : (1) لوقتف « سانجألا تافص ىلع

 ىلع ةدئاز ةفص ىلإ لثاقلاب ريشن الو . ناضايب « نانول ء ناضرع «ناثداح امبتأ

 . عنقم هيف ام ٠ سانجألا تافص ليلعت عانتما ائمدق دقو «٠ سنجلا فاصوأ

 لثامتلا ليلعت ىف انوشقان امتإو . سانجألا تافص ليلعت عدم ىف انقفاوت ةلرتعملاو

 نالاح ؛ فالتخالاو لثامتلا نأ اوتبث اذإ كلذ مل تش ان]و . فالتخالاو

 .هجو لك نم لئاقلا ليلعت مبيلع لطبف . سائجالا تافص ىلع نادئاز

 نإف ٠ تافصلا ف ةلزتعملا ناكرأ بعصأ كيم «هللأ ديبأتب حضو ىذلا اذهو

 ىف هتاذل دكراشم تاكل 4 ةميدق ةفص برلأ انتبثأ ول : اولاق نأ مههبش مظعأ نم

 . تافصلا رثاس ف كارثشالا بجو صخالا ُْف كارتشالاو 0 ابفصو صخشأ

 . مهيلع بابلا اذه كلذب انددسو ء الصأ نيلثملا ليلعت عانتما انحضوأ دقو

 ردص ىف اهاثمدق ىلا ةثالثلا ماسقألا نم دحاو | مق ىف ةيفاك لمج هذهو

 امم لصوتي ىتلا قرطلا ىلع ىوطناو . لاعي الام مسقلا اذه ىف حضو دقو . بائكلا

 . هب هريغ رابتعا « ًاءلع هانمدق اب طاحأ نم ىلع قخي الو . لاعلا داسف ةفرعم ىلإ

 قيرطلاك هيف' قيرطلاو . نيداضتملا داضت ليلعت عانتما : مسقلا اذبم قحتليو

 لوقنو : لصالا ىف )١(
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 هس الو و عض

 ردقتو مك توبث ىلإ عجري سيل داضتلا نأ وهو « رخآ هجو هيفو « لثاقلا ىف

 . عنقم هيف ام ىنثلا ليلعت عدم ىف انمدق

 ؟ ةلع معلا ناك مل : لاق ول الئاق نإف . ةلع ةلعلا نوك ليلعت عانتما ًاضيأ هب قحتليو
 . لاعت ال سانجاألا تافصو « هسنج تافص نم ًابجوم هنوك : ليق

 كلذل ردق ول هنإف . لوقلا لسلسنل « ةلع ةلعلا نوك لاع ول هنأب كلذ حضتيو
 نوك « لاعب ال امف « ىضاقلا ركذو . ةثلاثلاو ةيناثلا ةبترلا ىف كلذ لدم مزلل « ةلع

 رودقملا نوك ليلعت عانتما وحن اذهو « ًاينم ىهملا نوكو , ًارومأم رومأملا

 لييسف « لاعب ال ايف لوقلا رصح متدرأ نإو . ًامولعم مواعملا نوكو « ًارودقم

 هيف كرتشي ام لك باوبأ : هليلعت عنتمب ام : لوقن نأ كلذ ىف ظفللا داحيز
 تافص هلئمو « ءافتئالاو مدعلا هنمو « رودقملاو مولعملاك ؛ مواعلاو دوجولا

 ماعلاك اهم فاصتالاب ةدحاو تاذ درفنت ال ةفص 013 هنمو سانجالا

 . ليلعتلا هيف عذتمي ام رصحت ظافلآلا هذبف . داضتلاو رياغتلاو ؛ فالتخالاو

 لصف

 [ لاعت ىتلا ماكحالا ىف

 ماكحالا ىف لوقلا رصحو . للعي ام ©2وبف « بابلا نم ىاثلا ممقلا امأو
 . لاعم وهف « اهب ماق ىنعم نع « اهسفنب ةمئاق تاذل تبثث كح لك : لوقن نأ ةللعملا
 نإو 8 كلذ ريغ ىلإ ًارداق رداقلا نوكو « املاع ملاعلا نوك : كلذ تحت جردنو

 اذهو « اهتلمج ىف كلذ درطيف « اهلاحمل الاوحأ بجوت ضارعألا ةلمج نأب انكح
 .٠ حيحصأا ره

 وهو : لصألا ف )١(



 مم الأ اح

 لصف

 [ هليلعت عنتمي آل بوجولا نأ ىف ]
 هه اي « هبوجول | هليلعت عنتمي ال ماكحألا نم بجاولا نأ ىلع قحلا لهأ عمجأ

 « ليلعتلا زيوميت ىلإ ةيضفملا هلدآلا : قيلا لهأ دنع عنملا امنإو : ليلعت عنم ىلع الو ليلعت ىلع زاوج الو بوجو لدي الف . هزاوجل هلاعت بحيال رئاجلا نأ
 . هعنم وأ

 نوك : اولاق « لصألا اذه نمو . لاعب ال بجاولا نأ ىلع ةلزاعملا تقفتاو
 نكي ملال « ًاديرم هتوكو . اللعم نكي مل؛ ًايجاو ناك امل « ًاملاع « ىلاعت ميدقلا

 تافص نف « ًاملكتم ميدقلا نوك امأو . ةثداح ةدارإب اللعم ناك « متدنع ًايجاو .
 اودرط مث . لاعت ال لاعفألا تافصو « قزارلاو قلاخلا ةلرنم ةلدتعملا دنع لاعفألا
 هعضوم ىف كلذ ىصقتسذسو . مالكلا لصف“ نم انم ملكتملا : اولاقو , ًادهاش كلذ
 « لاعي ال ماكحالا نم بجاولا نأ : ةلدتعملا مالك لوصحف . ىلاعت هللا ءاش نإ
 . للعم ماكحالا نم زئاجلاو

 ؟ للعي ال ماكحألا نم بجاولا نأ معز مل : لوقن نأ ءهب مهحتافن ام لوأف
 زئاجلا حلاو ٠ ةبجاو ةلعب للعم بجاولا محلا نأ معزي نم ىلع نوركنت مبو
 1 ؟ ةزئاج ةلعب لاعم

 هبوجوب لقتسي بجاولا نأ ؛ بجاولا ليلعت عانتما ىلع ليلدلا : اولاق نإف
 نأو « تبث نأ زو< : هيف لاقي ىذلا وه زئاجلا امإو « ةلعلا ىلإ راقتقالا نع
 ىضتقي ضتقم نم دب الف ؛ هتوبث نم الدب هنافتنا نب وجت عم ققحت اذإف ٠ تبش ال
 . ةيجوم ةلع امإو ؛ راتخم رايتخا امإ « كلذ

 قلعتي ام هنف + مسقم هريخب ناعتب ىذلا نأ « كلذ ققحي ىذلاو : اولاق
 قاعت ومن « ًاباجيإ هب قلعتي ام هنمو ؛ ثدحناب ثداحلا قلعت وحن : اعارتخا هب



 ما

 5 انامل و

 نود زئاجلا دوجوملا وه « دجوملا ىلإ رقتفملا دوجولا نأ ملعت مث . ةلعلاب لولعملا

 ميلا نيبو « هتلع بالطب رئاجلا حلا نيب قرفن نأ بي كلذكف « بجاولا

 نركو « ًارهرج رهوجلا نوك بجو ال : اولاق نأب اذه اودكأو . بجاولا
 ٠ موقلا ةدمع هذبف . كلذ لياعت لاحتسا ؛ ًاداوس داوسلا

 نأ نم ممالكهب مثردص ىذلا امأف . ىواعد « هومتركذ ام لك : مل لاقيف

 : لوقب نم ىلع نوركنت مف . هيف انعزانت ام ريغ وبف « هبوجوب لقتسي بجاولا
 ؟ هتلع بوجوب بجو امإ « ماكحألا نم بجاولا

 هنم | بجاولا نأ انحضوأ ثوح « دوجولاب كلذ ىف اندهشتسسا دق : اولاق نإف
 . رقتفي هنم زئاجلاو ضةقم ىلإ رقتفي ال

 دجومب ًاقلعتم ًابجاو ًادوجو عمم ال اها 0 ًاضبأ كلذ ىف نوعزانم نأ : انلق

 ٠ بجاولا محلا ىف كلذ عدم ال اك « بوجو ىلع

 ؟ دجوم ىنع هللا ىنغ أذإ متفرع مب : اولاق نإف

 سيل « مام نع «انددص ام دعب انإف « رظنلا دحل مكذم دعت نألا اذه : انلق

 انضخ ول مث . لصآلاو عرفلا ىف ليلدلا ةماقإ مكيلع امنإو « هدقتعن امع ثحبلا مل

 . همدق ائفرع ثبح نم « لعاف نع برلا ىنغ انفرع : انلق ؛ نيعاسم كلذ ىف

 اذبف . هل قياس هلءافو ؛ دوجولا ًأدتبم ناكل « المف ناك ولو . هنع ةيلوآلا ءافتناو

 اوكسمت ىذلا امأو . زاوجلاو بوجولاب ماستعالا نم اويلط ام حاضيإ ىف ىنشي

 محلا داتسإو « حيحص محلاف « ًاداوس هنوك ىف ء دارسلا ليلعت عانتما نم هب

 ىلع ةلالدلا ةماق] مبيلعف . هيف عزانتم « بوجولا نم هوعدا |مف ليلعتلا عانتماب

 .اليبس كلذ ىلإ نودحي الو . اهبوجول ابايلعت عدتما امنإ سانجآلا تافص نأ

 ةباثمب قحلا لهأ بهذم ىلع سانجألا تافصو « كلذ مهل بتتسي فيك مث
 . بوجولا ايف ققحتي سيلو « ةردقلا اهتايثإل ىضتقملاو ء ثودحلا

 يتافص نأ اوبعز ذإ 2 مولصأ كبماف لع ابيف بوجولا ءاعدأ ةل زلعملا تأب امإو



 ريس الا“ هيض

 ٠ كلذ ىف مهيلع درلا قبس دقو . مدعلاو دوجولا ىف ققحتت سانجألا

 « سائجآلا تافص ىف اضيأ ىامأ ةيضق ىلع ققحتي برجولا : اولاق نإف

 . ًاداوس هتوك هدوجو ريدقتعم س بجيف « داوسلا دوجو ردق اذإ هنإف

 بجي : لئاقلا ل وقي نأ نيب انلصأ ىلع قرفالو . دم سبلت اذه ٠ انلق

 داوسلا نوك عم بحي : لوقي نأ نيبو ؛ آداوس هنوك « داوسلا دوجو عمه
 داوسلا نوك مزال نإو ءدوجولا بوجوب مكحلا مزلي ال مث . هدوجو , ًآداوس

 . ًاداوس دارسلا نوك ىف كلذ بحي ال كلذكف « اداوم

 معذمل لوقتف « سانجألا تافص بوجوب محلا ىف الدج ماندعاس وا م“

 كلذ عنتما امإ : 1 ند بد يجو ء الم نم علا نأ

 هر ف متم يرصد هله ات

 ةهأأ/ ٠ | هاوس ابجو فرعن انسل : اولاق نإف

 0 ) رخآ هجو رابظإب انوبلاط نإو ٠ اليلد بصتني ال مكةفرعم مدع : اتلف

 مبمالك بارطضاو مهليح نيم حضو دقف . رظنلا كح ىف كلذ انمرلي

 زئاجلا ناك املف « لاعب زئاجلا نأ ؛ للعب ال بجاولا نأ لعليلدلا : !ولاق نإف
 نوك ليلعت ىلإ انلصوي قيرط الذإ « هزاوج الإ هلياعت ىلع لد امو « اللحم

 نكس نأ زوحيو ؛ كرحتي نأ زوم هنأ لعن انأ الإ ؛ ةكرالاب اكرحتم كرحتملا

 مث ٠ ضاقمل الإ كلذ نكي ملا نيمكسحلا دحأب صصخت: اذإف . كرحتلا نم الدب

 لاعلا قيرط نابتسا اذإف . اهم لواعم مكحلا نأو ةلء هنأ ربسلا قيرطب نيب
 « بجاولا ل ااعب النأ ىغبذي « تزاج ثيحنم كللع اذإف ؛ ؛ ابماكحأ زاوج [ و 7

 ٠ بجو ثيح- نه

 نم هومر كذام نأ : ارمرقأ : هجوأ نم لطاب ؛ هيلع متلوع ىنلا اذه : انلق
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 « ةرئاجلا ماكحالا ةلمج متبثأ ميإف . ملكلذ درطي سيل « للعي امف زاوجلادابتعا

 ريغ وهو « رهوج همدسع ىف رهوجلا ذإ « ثداوحلا دوجو ابنم ؛ اهولاعت لو

 . كلذ ىضتقت ةلع ريغ نم دوجولاب فصتي مث « دوجولاب فصتم

 زئاجلا مكملا قلعت هاتلق امم ضرغلاو « لعافلاب هوجولا قلعت : اولاق نإف

 . ةلع وأ العام ناك ءاوس 2 ضةقل

 تاث] لييس داسفإ لإ ببسلو « ةلعلا قرط لاطيإب حيرصت اذه : انلق

 © ثدحلا ىلع ليلدلا تبسي الو 6 اهتابثاب الإ ملاعلا ثدوح تبن الو 2 ضارعألا

 . لعافلا قن « لعافلاب هومتلق ام قيلعت قف .ثدحلا توبث دعب الإ

 نوك مدقت عم « دوجولاب فاصتالا اوتبثت نأ متزوج اذإ منأ : كلذ نايبو

 مبف « ضرع ىلإ دانتسا ريغ نم ددجتي رئاجلا دوجولا نأ معز مث « ًاتاذ تاذلا

 تايثإ ريغ نم لعافل « ًاكرحتم هنوكب فصت| كرحتملا نإ , لوقينم لع نوركنت

 . باتكلا ردص ىف كلذ قبس دقو « ضارعالا تابثإ مسمي اذهو ؟ ةكرح

 كردملا نوكب ًاضيأ مبيلع لطب « ليلعتلا ىف زاوجلا رابتعا نم هوركذ امو

 تيملا نوكو . اكاش كاشلا نوك كلذكو . مهدنع للعم ريغ زئاج هنإف « ًاكردم
 ةدنتسم ريغ « ةرئاج ًاماكحأ اوتبمأف « هيف اوضقان ام كلذ ريغ ىلإ « تيم

 . لاع لإ

 : مئلق لف « ماكحألا نم رئاجلاليلعت نم هومتيعدا ام ركل مس وأ : مهل لوقن م

 ! ؟ ةلدآلا سكعب كسمه الإ وه لهو ؟ بجاولا ليلعت عئتما « زئاجلا للع اذإ

 « كلذ ايف طرش ول ذإ . نيققحلا نم عامجإب اهساكعنا ةلدآلا طرش | نم سيلو

 ىلع ملاعلا مدع لدلو . هيلع ىلع ناقتإلا لد م « لعافلا لبج ىلع ناقتإلا مدع لدل

 امنإو . هعبتت لوطي امم كلذ ريغ ىلإ  هدوجو ىلع هثودح لد اي « ثدحما مدع

 2 مصخلا دنع ةلعب سيل محلا زاوجو . قئاقحلاو ةيلقعلال اعلا ىف ساكعنإلا طرششل



 مه لوو سا

 اوتبثأف :ةلالدلا درط اؤضقل كتيح ٠ مهنه بجعلا مث . ليلعالا ىلع ليلد وه امو

 . اهسكمي اويلاطو « ةللعم ريغ ةرئاج ًاماكحأ

 درطلا بوجو انوطعأ مهنأ : هومدق ام عيمج ىف هولاق ام نالطب حضوي امو

 محلا زاجم اًذإف . بجاولا نيبو « ماكحالا نم رئاجلا نيب اواصفي ملو « طرشلا يف

 بوجو بجو ملو « طورشم امينم دحاو لك نوك ىف رئاجا بجاولا ةاواسم

 ىهر «ةلعلا ىف كلسملا اذه كولس بجو "الف ؛ طورشلا نو مد هلالقتسا بجاولا

 طرششي الو « ساكمنالاو دارطإلا اهيف طرشي ةلعلا نإف ؟ طرشلا نم كلذب ىلوأ
 .هحضوئسام لع « كلذ ط رشلا

 « ايبالت لع اوقفتا مهنإَف ؛ فالتخالاو لثاقلاب مهيلع لطب هولاق امو

 « نالثاتملا لثاث برجوب معلا مث . تافصلا نن لإ عئارذلا ىدح] كلذ اولعجو

 . هيلع أولوع ام ملم سشضقن أذبف 4 نافلتإلا فالتخاو

 ف وه فصوأ ؛ دوجولا ىف رهوجلا زيحتي امئإ : هوعبتمو مشاه وبأ لاق دقو

 مث ضارعألا رهوجلا لم ىف لق كلذكو ؛ زيحتلا هل بجوي « هيلع هسان

 ؛ ضارعألا الماخ « ازيحتم رهوجلا نوك بجوت ىلا ةفصلا كلت نأ اومعؤ

 . لاعي ال ام ىلإو « لاعي ام ىلإ , بجاولا مسقتب اوحرص دقق . لاعت ال

 ضارعألا لمحو: ديحتلاو ؛ اببوجول لاعت ال سائجالا تافص نأ اويعرف

 ؛ ًالاع ىلاغت ميدقلان وك ماه وبأ لاع دقو . دوجولا ىف نابحي اناك نإو « ناللعب

 بجوأ ىلا وهو ؛ هفضوسخأ وه هيلع هنسفن ىف وهلال « ملام ناك امتإ : لاقو

 لاعم «ًالاع ًارداق اح ميدقلا نوك نأب حرص دقف .٠ ًارداق ًالاغ ًايحتهت وك هل“

 لهأق فاو اذبف . لاعت ال - صخألا ىه ىلا  لاحلا كلت نأ اوبع زن مث . لاح

 ةتباثث ةفصب | هانللع نحنو « لام هللع هنأ ديب ء« بجاولا مكحلا ليلعت ىف قحلا

 .٠ بجاولا لياعت نع عانتمالا ىف ميطبخو مهب ارطضا ناب دقف . ةدوجوم

 فضقتث اذ[ : !ولاق نأ « بجاولا ليلعت ىف انتمثأ هب لدتسا ام حضوأ نمو

 نأ امإ : نولخت الف . ةلعب لاعم محلا اذه نأ متنعز دقق « ًالاع هنوكي انم دحاولا
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 مزليف «.زاوج وأ بوجول ضرعت ريغ نم هتوبثل محلا اذه للعي امنإ : نولوقت
 نم كلذ يلع لطب“. هزاوجل للعي امنإ هنإ : تلق نإو , مهدسقلا قح ىف هليلعت

 لطبب امو . للعت ال تلا تاتئاجلا نم لمج تايثإ نم هانمدق ام : اهدحأ : هجوأ
 زيوت ىلإ هانعم لوؤيف« نيملكتملا دصقمىف ققح اذإ راوجلا نأ : ًاضيأ مسقلا اذه:
 هبال ًالاع انم دحاولا نوك ملعلا بجوأ امنإ : نواوقت أكف . هريدقتو ىلا

 ىلع ملعلا توبشل آيضتقم نوكي نأ لرحتسي « للعلا دض زيوجتو « ملعي ال نأ زوحي
 . الولعم الو ةلع هل رثأ ال قئلا نأ انركذ دقو . درجب ىن هنأ

 . هانلق ام ليلعتلا ؤ طرتشن انأكف « ًاطرش ىنلا نوكي نأ زوحي : اولاق نإف

 اوعمجأ ليصحتلا بابرأ نآل كلذو هيلع قفتم لصأ ىف حدق اذه ٠ انلق
 . كلذ حاضيإ قبس دقو . طرش ىلإ رقتفت نأ. ليحتسي اهءاجيإ ىف ةلعلا نأ ىلع
 بجو [أ] امثإ : لاقي نأ ب جول « محلا ةلعلا باجي هيلع طرش ريدقت زاج ولو
 ىلإ كلذ رمي مث « هباجيإ ىف طرش وه' ىنعم ةحص تبث اذإ « ًالاع هلحم نوك ىلعلا
 . باحيإلا طرش دجوي مل ثيح نم « ًاملاع هلع نوكل  بجوم ريغ ملعلا تويث

 نم بجاولا لياعت ّتعنم اذإ :. لوقن نأ « مييلع درلا ىف هب لدتسن اممو ٠
 ىلاعتو هناحبس مدقلا نوك ةلاحتسا ىلع ةلالدلا ةماق] مل مقتسي مل ماكحالا
 ىلع ليلدلا ام : مهل لوقنف « مهيلع ةبلطلا هيجوت دنع كلذ نيبليو . :ًارهوج:
 : ًارهوج ناك ول أ كلذىلع ليلدلا اولاقنإف ؟ ًارهوج ىلاعت ميدقلا نوك ةلاحتسا

 ىلإ رقتفا « اهضءبب صتخا اذإو « تابجلا ضعبب ًاصتخم ًازيجتم ناكل ؛ادؤجوم
 . 'ثداوحلل هلوبق هنم مزايف ثداح نوكلا كلذ مث ء هصصخب ٍنوك

 نآلا اندصقمو . نسقبس هجوأ نم ةلالدلا هذه مل مقتست ال : مهل لاقيف 1
 نوركتت مبف  لاعي.ال ماكحاألا نم بجاولا : مق من كلذو ؛ ابثم دحاو ركذ

 « ةلمل ال هتاذل محلا كلذ هل بحي و « هومتلق امب نصتخي ىلاعت هنأ معزي نمي ىلع! ه٠. .
 ,ًارهوج هنوك ىنن لإ متلصوت هتابثإ ريدقتب ىذلا « نوكلا ىنن ىلإ كلذ منطضبف
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 ألاع انم دحاولا نوك نأب اومكحتو ؛ بئاغلاو دهاشلا نيب اواصفت نأ غاس ولو
 اذهو . نوكلا ىف كلذ لثم ممزليف « ًابئاغ للعي ال محلا اذهو « ةلعل لولعم
 . تاذ نع تابجلا ائيفن دنع كلذ ىف لوقلا ءاصقتسا انمدق دقو . هنم بربه ال ام
 . ىلاعتو هناحبس ميدقلا

 لوعملا نإف « ضرعب سيل ميدقلا نأ لغ ةلالدلا بصن ًاضيأ محل مقتسيي الو
 اذهو . قاعملا ضبقي نأ لاحتسال « اضرع ناك هنأ ىلع ؛ كلذ ةلاحتسا تابثإ ىف
 ىلع مقتسي ال اذهو , ًارداق املاع ايح هنوكب فاصتالا نع هجورخ ىلإ ىضفي
 ضرعلا تبثت نأ ىف دعب الو , سفنلا ىلإ تافصلا مهفرص عم « ةلزتعملا لوصأ
 ٠ قاعملا مايق ىف ةلاحتسالا امإو 2 ةيسفن تافص

 ل « اضرع ىلاعت ميدقلا نوك ةلاحتسا تابثإ ىف رخآ كإسم كوانم اومار ولو.

 ىف انحدقو ؛ موهأ م تابثإ ام نولواحي اهبش مهل انمدق دقو . البس هيلإ اودجب

 « اضرع ميدقلا نوك ةلاحتسا انركذ دنع مهوصأ ىلع اهبارطضا انسيب و « اهعيمج
 ابم تيشت ةقيرط لك انعبتتو « قحلا لهأ لوصأ ىلع الإ مقتسي ال كلذ نأ انّيبو
 . ضفرلاو ضقتنلاب ةلزتعملا

 ًادهاش نيمكحلا ءاوتسا نم مالكلا لاخ ىف هان ركذ ام هب كسلا ىوقي امو

 مح ىف عملاذ  طرشلا كح ىف عمجا ©22بجوأ.ولو « طرشلا ةيضق ىف «ابئاغو
 . ىلوأ ةلعلا

 : لاق نأ « عماجلا و ىف قحنسإ وبأ ذاتسألا | اهب ] كسمت ىتلا تكنلا نمو

 هنوكب ائم دحاولا فصتا اذإ : لاقي نأ بجول « للعم ريغ بجاولا ناك ول:

 بجيف 3 هنافتنا ريدقت ليحتسس « هتوش عم محلا نإف ٠ ملع هل تبثي الف « املاع

 « ةلراعملادعاوق نملصأ هدضعي اذهو . هجولا اذه نم بجاولاب كلذ قحتلي نأ

 )١( بحوألو : لسألا ف ٠



 رودقم سيل هثودح لاح لوُأ ثداحلا ٠ اولاق مهنأ كلذو ٠ دوسةملا مي هبو

 « دوجولاباطي امنإ.ةردقلا رثأ نأ ىلإ كلذ ىف مهجاورتسا مث . ةردقلل قاعتم الو
 ءرثآلا |عوقو عم رثؤم ريدقت ىلإةجاح الف« لوألاةلاهلا ىف .دوجولا ققحت دقو
 نمزب اهطواعم ىلع مدقتت ةلعلاو ؛ لواعملاعوقو عم « ةلعلاىلإ ةجاح ال : اولاق ”دلبف

 ؟ اباحي هب ةلعلا قلعتت مل « املولعم ققحت اذإف

 « دلوتملا ببسملا ىف ةلء دلوملاببسلا اولعج مهنأ مبلصأ ىلع كلذ برقي ىذلاو
 . هلم صالخلاىف مهل عمطم الام اذهو « ببسملا ىلع ببسلا مدقت عمه

 . هيركنمىلع درلاو « ماكحالا نم بجاولا ليلعت حاضيإ ىف ةعنقم قرط هذبف
 . للعلا ماكحأ ىف نواصحما هيف ددرت ام ركذنو ثااثلا ممقلا ف ضوخت نألا نحنو
 « ليلعتلا قيرط مهضعب كلسف . نوققح هيف فلتخا ام هيف ركذنفثلاثلا مسقلا امأف
 . اهريغ ًاقيرط نورخآ كلسو

 لصف

 | امهم قلعتي امو ححصملاو طرشلا ىف لوقلا ]

 . امهب قلعتي امو « حدصملاو طرشلا ىفلوقلا : هب أدبن ام لوأ

 بجوب ال ام نيملكتملا ضارغأ ىف ©)هب دارملاف « قلطأ اذإ طرشلا نأ اوباءا

 . ًطرش بستنا ىذلا هجولا ىلع هئافتناب طورشملا عدتمب نكلو « هطورشم توب

 توبث ف طرش ةايحلا : لوقف ,الوق هدعب ررحن مث ء.الاثم ركذن نأ انليبسو

 بنود ةايحلا عوصت دق ذإ 0 ملعلا ةيجوع تسيل د٠ اهنود معلا ققحتي الف 4 معلا

 عدتما ثيحح» نم معلا ىف اطرش ةاحلا تثفاكف ٠ ةايحلا نرد علا صب مل نإو ؛ معلا

 ةلعلا نإف « ةلعلا فالخ ىلع اذهو . معلا ءافتنا عم اهروصت عدتمي ملو « اهنود معلا.
 طورشملاو « ىناثلا نود امهدحأت وبث ررقتي الف « نامزالتيوناطبتسم ؛ لواعملاو

 )١( هب دارملا اماق : لسألا ىف ,
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 نه طورشلاب طرشلا طيئري الو . هنود ققحتي ال ثيح نم « طرشلاب طيئدي

 .طورشملا نود طرشلا روصتب ثيح

 نمضتي لو ؛ طورشملا هيلإ رقتفا ام طرشلا : لوقننأ كلذ ىف ةرابعلاريرحتو
 ٠ ةجوملا لاعأ نع لصفتيو ؛ طرشب سيل امع زيمتي اذبمو ٠ هاج هققحت

 اوركنأو « معلا ف طرش ةايجلا نأ ىلإ مرورج بهذف , نوملكتملا فاتخا م“
 . ةايحلا سفن كلذب ىني نأ الإ « ًاطرش ىلا نوكي نأ

 دهاشلادرط كلذب اومارو . ًايح ىحلا نوك : طرشلا نأ ىلإ ةلزتعملا تيهذو
 اولاقف . ايح هنوكب مدنع ًاطورشم « أملاع ىلاعت ميدقلا نوك ذإ ًايئاغو ًادهاش
 . ًادهاش يح ىحلا | نوك طرشلا ام] : كلذل

 ًاطرش اوتبثي مل تح « طرشلا ىف ةنزاوملا ةياعرب اوفخش فيك «-مهنم بجعلاو
 « لاعلا اودرطي ال نأب مهسوفن تحمسو ؛ ًادهاش هوتيثأ ىذلاهجولا ىلع الإ « ًايئاغ
 ةلعلانيب طابترالا ققحت كلذلو . طرشلا نم اهتالواعمل م رلأ ةفاكلا بهاذم ىلع مثو
 . اههدحأ نم الإ طورشملاو طرشلا ىف كلذ ققحتي ملو ؛.نيفرطلا نم لولءملاو

 « لاحلاب انلق اذإو . ةايحلا وه طرشلاف « لاخلا انيفن اذإ : ىضاقلا لاق
 ملعلا تويث ىف طرشلا : لوقن نأ دعبي مل معلا توبثث ىف طرش وه امع انلثس ولف
 . ىناثلا نم لوأ « ًاطرش نوكي نأب امهدحأ سيل ذإ . ًايح ىلا نوكو ةايحلا
 قح « ءىثقلا توب عنتمي نأ وهو ع هائمدقام : طرشلا دحام [أ] دو

 . هريغ ققحتس

 كلذو « اطرش هنوك ليحن انسلف «ةلع لالا نوك انلحأ نإو نحنو : لاق
 بجومب سيل طرشلا ىف تاذ وه امب كلذ صصختي نأ زاجف « بجوت ةلعلا نآل
 . اطرش لاخلا نوك دعبي لف . هطورشمل

 نم معلا دادضأ ىنتثي ىتح « معلا ابعم ققحتي ال اهدرجمب .ةايحلا : لئاق لاق نإف



 « دادضألا ءافتنا لإ ةايحلاعم معلا رقتفا دقف , دادضألا نم ارههريغو لبجلاوقلفثلا

 ؟ اضيأأ اطرش دادضألا ءافتنا تاعج البف

 . اطرش مدعلا نوك اودعبتسأ الف « اطرش لاحلا نوك اوركنت ملاذإ من :أ لع

 مدعلا نأ ىلإ مب مظعم راصؤ . لاؤسلا اذه نع ىصقتلا ف باحصألا برطضا دقو

 كلسف الو : 0 . طرش دادضالا مدع دنع ةايحلا نكلو « اطرش نركيال

 ىعاري ام هيف ىعارب يح « طورشلا بجو سل هنإف . لاعلا كاسم طرشلاب

 . دوجوم ثياثي هانصصخف « تاثإ ةفص طرشلا نكلو « للعلا ىف

 ققحت ام طرشلا ذإ « اطرش مدعلا ريدقت عنتم ال هنأ ىدنعىنذلا : ىضاقلا لاق

 امهف . ءافتنا وأ اتوبث « ادوجو وأ ناك امدع بجوم ريغ وهو . هيلإ راقتفالا

 « ةايحلا توبثث ىلإ هراقتفا بسحرىلع دادضالا ءافتنا ىلإ ملعلا راقتفا مصخلا اناطعأ

 « ًاذإ ايوتسا دقف ؛ ابيلإ معلا راقتفا الإ معلا ىف اطرش ةايحلا نوك ىف ىنعم الو

 قالطإ ىف ركنتسي سيلف « ةرابعلا ىلإ مالا انددر ولو . ةرابع ىلإ ركانتلا لآو
 اطرش دوجولا ةيمست ركذن ال اك « اطرش مدعلا ةيمست ةرابعلا

 ؟ طورش دحاولا ءىثلل نوكي | نأ ذوحيأ : لئاق لاق نإف

 غوسي ال ةلعلا ذإ « لاعلاك سيلو . هب لوقلا بجون لب « كلذركتن ال : انلق
 ةفصلا رثؤت مل وف . ةبجوم ةرثؤم ةلعلا نآل كلذو . هريرقت قبس اك بيكرتلا اهيف

 . بيكدتلا اهيف عذتمي لف « ةرثؤمب تسيل طئارشلاو . اهريغ عم رثؤت مل ءاهدحو
 . هب ملعلا ىف اطرش لحما دوجو !ولعجاف ؛ كلذ متلق اذإو : لبق نإف

 ًاجوم سلو ؛ هيلإ ملا رقتفا ام لك نأ هيف ةلمجا ىف لوقت اذكه : انق
 نواصحملا نبع مث . ًادوجو وأ ناك امدع ء دما وأ ددعت كلا ىف طرش وبف « هنع

 :ىرخأ ا « للعلا ف طرش ةايحلا + ةرات اولاقف ء اححصم هنوكب طرشلا نع

 نأ دعيتسف الف ؛ دحاو ءىثل اطرش ءايشأ دعبتسن ال < [و] . لءلل ةححصم ةايحلا

 م هنإف . للعلا ىف هلك كلذ انلحأ انك نإو « ءايشأ حيحص# ىف دحاولا ءىثلا رؤي



 هس الإإ س

 نم المج ةدسحاولا ةلعلا باحيإ ليحتسي كلذكف « لاعب مح بوجو ليحتسي

 ةدارإلاو معلا ف طرش آذإ ةايحلاف . هانمدق ليوط ليصفت ىلع ةزئاجلا ماكحألا
 دوجوكلذكو . ىحلا الإ هب فصتي ال فصو لكو « ةصاخلا اهدادضأو ةردقلاو

 . ب ضارعالا سانجأ مايق حوحصيإ لحما

 اهقالطإب ةايحلا ىمست له : لئاق ىل لاق ول : هنع هللا ىضر « ىذاقلا لاق
 . ةايحلا درجت دنع علا زيوحت قيقحت كمرل ؛ اطرشابتيعسنإف ؟ ابيمست المأ اطرش

 درط نم بجيف . هتحصب لوقلا مرذو « هققحت دعبي مل« هطرش دجو اذإ ءىثلا نإف

 هقلطت ام لطب دقف « اطرش ةايحلا مست مل تنأ نإو . هدادضأ عم للعلا زيوخي كلذ

 . طورش ىلإ ءىثلا راقتفا نم

 نأ اندصقم ذإ « ةرابع ىف شقانب هنأ ء اذه زاوج ىف لوقأ : ىضاقلا لاق

 .هب ءافخ ال ررقتم ىنعملا اذهو . تامولعم ىلإ دحاولا ءىثلا راقتفا زب ومت نيبن

 اطرش عيا ىمسن نأ انل ناك ء اطرش دحاو لك ةيمستب كاذ دعب انبلوط نإو
 « تايمسألا ىلإ سمآلالآ اذإو . اطرش دحاو لك ىمسن نأ انل نكو ءادحاو

 بابرأن إف . عرشلا بجوم هانقلطأ امم بيرقب قطن دقو « فيك ء لهس ىمالاف

 « اهدرجمب حصت ال ةالصلا نأب لعلا عم « ةالصلل ًأطرش ةرابطلا اوسمس عئارشلا

 . رخأ طئارش ابيلإ مضنت ىتح « | ةرابطلا ىنعأ

 [ رهوجلا دوجو ىف. ط رش ضرعلا له ]

 ؟ ضارعألا دوجو ىف اطرش لحلا متاعج مسلأ : لئاق لاق نإف

 . نوققحلا هقلطأ ام اذه . لجأ : انلق

 ؛ لحنا نود ضرع روصتي ال ثيح نم « لحنأ ىل] ضرعلا رقتفي !؟ : ليق نإف
 6 )2 رهوجلا ىف اطرش ضرعلا !ولعجاف ؛ ضرع نود رموج روصتب ال كلذكف
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 . ىناثلا ىلإ رقتفي امهنم دحاو لك ذإ « ضرعلا ىف اطرش رهؤجلا متاعج

 وهو الإ نن ص رعنم ام . . لاقف 4 كلذ نم الاصفنا باحصالا ضءب مار لقو

 سلجم ىلإ رقتفم وهف « رهاوجلا نم نيعم ىل] رقتفي مل نإو « رهوجل أ ىلإ رهتفي

 راش سلج نم امذإ ٠ ضارعالا نم سئج ىلإ رقتفت ال رهاوجلاو 2 رهوجلا

 . هيل] رقتفم ريغ رهوجلاو الإ « هيلإ

0 

 رقتفم ريغ ضرعلاو الإ رهوج نم ام : لئاسسلا لوقي نأب كلذ لطبب الو
 سذج نم الدب « ردقملا ريغلا نآل كلذو . هنع الدب هريغ ىف ردقي نأب « هيلإ

 زو< « ضارعالا نم هنع رهوجلا ءانغتسا ردقت ىذلاو . هنع ءانغتسالا ردق ام

 ضارعالاو « دحاو سذج رهاوجلا نإف . رهوجلاب ماق ام سذج- نم نوكي ال نأ

 . تافاثألا ىلع لمتشت

 نم نإ : لاق ول نكلو « مهضارعأ ىف حيحص هومار ىذلا اذهو : ىضاقلا لاق
 ىراجب ىف ًادسعبم نكي مل هب ضارعألا نم ليبق مايق رهوجلا دوجو طرش

 ىذلا اذه حصالاو « فالتخالاو سناجتلا ىلع اهيف لوعم ال ذإ « طورشلا
 . ىضاقلا هركذ

 « قاثلا ىف طرش انبنم دحاو لك نيئيش تابثإ ىلإ ىدؤي اذه : لئاق لاق نإف
 يف ًاطرش ءىثلا نوك ةلاحتساب مهتافتصم اونحشو « كلذ نم فلسلا عدتما دقو
 . كلذ ىلإ ىضفي ىضاقلا هركذ ىذلاو . هيف طرش وه

 نيئيش توبث ىف راكتتسا الف . خيراشملا دارم نع لوهذو « طاغ اذه : انلق

 دحاو لك دوجو رقتفي نأ ىنعم لع « ىناثلا ف طرش امهنم دحاو لك نين رثقم
 « نيبقاعتم نيفدارتم نيئيش ريدقت نوققحملا هركنأ ىذلا امنإو . ىناثلا ىلإ امهنم
 . ةرورض هنالطب كردملا ليحتسملا وه اذبف . هبحاص مدقتب طورشم دحاو لكو

 اههردكيطعأ ال : هبطاخي نم لئاقلا لاق ول : ارلاقفلاثمب كلذ ةمئآلا لثم دقو



 نس ال1“ هس

 مصي الف « امهرد هلبق كيطعأ ىتح ًارانيد كيطعأ الو ؛ ًارانيد هلبق كيطعأ تح
 الإ انيهرد كبطعأ ال : هبطاخي نمل لاق ول هلم و . !٠منم دحاو « طرشلا ةيضق ىلع
 نأ حصيو ؛ كلذ ىف عانتما الف « مرد عم الإ ًارانيد كيطعأ الو « رانيد عم
 , طرشلا بسح لع أعم هايإ امهيطعي

 لصف

 ١ ُس 1 هقذت ىف طرشو ؟4لا ميحص# ىف ةلع طرشلا نأ ىف
 ؛ طورشملا بجوي ال طرشلا نأ مضوو « .طرشلا نيبت اذإ ؛ ىضاقلا لاق

 نوك لهو ٠ طورشملا ىف ةلع أذإ طرتشلا نوكي الف , هحيسصت نمضتي نكل و

 ىف ةلج ىف « معلا ىف ةلع نكت ل نإو ؛ ةايحلا نإ : لاقي تح محلا حيحصت ى ةلع

 الف الإ و ٠ لصفلا اذه ف ضوخلا مالكلا نم هانمدق ام لك انيلج امنإ ر . هتحص
 , لاعلا ماسقأ ىف نحنو لاعلاب طئارشلا قامت

 ىف ةلسع طرغلا نأ انه اه هراتخا ىنلاو . هبتك ىف هلوق ىضاقلا ددر دقو
 بجوي مل ؛ ًاطرش هنوك هجو نف . هعوفوو هقفحت ىف طرشو ؛ ملا حيحصت
 ؛ ال بجوم ةحصا| ىف ةلع وهف . هلواععب جوي « ةلع هوك هجو نمو ٠ هطورشم

 ىفةلمب سيلو « هتحصب كن ام ققحت ىف طرش وهو « ةحصلا ف طرشب سيلو
 ةيؤرلا ناوج انخيش ىب « كلذ ىلعو . همالك قاسم اذبف . عوقولاو ققحتلا

 ردسقت نم هيف لب ال مح ةيؤرلا ةحصف « ثداوحلا ضءب ةيؤر زاج اذإ : لاق ال

 تبثأو « ةيؤرلا حيحصتل ةبجوم « ردقيىتلا ماسفألا ةلمج بجوتسا مث . بجوم

 . ةيؤرلا ةحص ليلعت ىلع كلذ ىف لوعو . دوجولا الإ ابعيمج نالطب

 . دوجولاب هليلعت اوركفأ امنإ و . لاعب امم كلذ نأ ىف انخيش ةلزتعملا قفاو دقو
 ماكحألا نم ةيؤرلا ةسحص نأ ىلع ةلالدلا ةماقإب بلاطم انبلاط ول : ىضاقلا لاق
 درطاو « هليلعت لطبي مل لاع ول م>لك : لوقت نأ كلذ ىف انليس ناو « ةللحملا



 كذأ

 ناقل

 ةلاحتسا الو . املاء ملاعلا نوكي لاعي نأ ىغبنيف « هيف حداوقلا نع ٍلسو سكعناو

 . دوجولاب ةيؤرلا ةحص ىف

 قاسم « للعلا نأ متركذ دقو « ىنعمب سيل امب محلا لع دق : ليق نإف

 . اهسفنأب موقت ال

 للعن لب « ىقاعملا ىف للعلا راص# اب عطقن مل « ةقيرطلا هذه انكلس اذإ : انلق

 ع محلادا امب ةلع وه ىذلا ىنعملا مايق انطرش امنإو . هب ليلعتلا ليحتسي ال | ام لكب

 ىعملا نم ملأ « ىرن نأ حصي ال دوجولاو ٠ صاصتخالا نم هجو ىلع ةلعلا تيلتل

 . هب انطإ انكرتو هبابل اندروأ « ىضاقلا هركذ ام اذهو . هب مئاقلا

 لوصأ مده « ابليلعتب لوقلا ىف ذإ ء ةحصلا ليلعت عنم : ىدنع حصي ىذلاو
 : ابحضون نم « هجوأ نم للعلا

 ةايحلا ذإ . الام كلذ ناك ء ةحصلل ةبجوم ةححصم ةايحلا امردق نإ انأ ابنم
 امب كلذ ريغ ىلإ دادضألا ءافتناو « لم ا اهعم ردقي تح « حيحصتلاب لقتسن ال

 . ةلعلا بكرت كلذ نم مزايف . قبس

 ةيجوم ةلع ىننلانوك انلطبأ دقو . طئارشلان م قنلا انلعج انأ كلذ نم مظعأو
 « لاحو حي تسيل ةحصلا نأ ًاضيأ كلذ حضوي ىذلاو . باحجيإلا ىف ةرثؤم وأ
 لاح للعملا امن]و ء ةحصلا نم لقعي ام اذبف . ليحتسي ال هنأ ىلإ ةراشإ ىه امنإو
 الف ؛ لاوحالا قف نمنأ عض وم ريغ ف اتحضوأ دقو . نيققحلا نم قافتاب

 ىضترب فيكف 3 باتكلا ىضاقلا هب رادص ام اذهو . الصأ ليلعتلا هل مقتسي .

 1 الوأ هانيبأ ام

 « ةيؤرلا ةحص ليلعتلا ىلإ ءايشآلا برقأف « "دب ةحصلا ليلعت نم نكي مل نإو
 معلا ةحص نأ كلذؤ . ملعلل ةايحلا حيحصت ىف هجتي ام « لاؤسلا نم هيف هجتي ال ذإ

 هيج يشل امنإو ١ دوجولا هر ليفي ةيؤرلا ةحصو 0 ةايحلا دارو لقتسسا 9



 ىفنلاو « أ ىلإ ةراشإ ةيؤرلا ةحص ء لاق ول الئاق نأ كلذو « ريخآلا لاؤسلا

 . هيف هللا ريختسف امم اذهو . لاعي ال

 لا ىف ىضاقلا هيل] ريشي دقو . دعبي مل « لاح ةيؤرلا ةحص : ليق ول هنأ ىلع
 هنأ كلذو . رظن هيف « ىفنلا ىلإ ةحصلا عوجر نم لئاسلا هركذ ىذلاو . مالكلا
 ةرابع ةلاحتسالاو « ةلاحتسالاىفنن ةحصلاب انإف . تابثإ ىفنلا ىفنو « ىفنلا ىفن
 نكمب ام ىصقأ اذبف . آذإ ةفص ىلإ تعجر ةحص)اذ , ءافتنالا موزل نع ةئبنم
 . لصفلا اذه يف

 لصف

 أ ضارعألا رهوجلا لوبق ليلعت عض له

 رهاوجلا لوبق . هليلعت كرتو « هليلعت ىف قحلا لهأ باوج هيف فلئتخا امو
 . | ليلعتلا ىلأ نم مهنمو « هزيحتب هللع نم مهنف . ضارعإلا

 « هيفذ عطقي ةراتو « ليلعتلاب عطقي ةراتف « هبنك ىف هباوج ىضاقلا ددر دقو

 ليلعت ىف نكي ملء لاحلاب ليلعتلا لحن ملول انأ هيف ةلمجاو . هيباوج عم ةراتو
 :كلذالإ ًاداسف ردقيام هجوليلعتلا لعدري ال هنإف .ةلاحتسازيحتلاب ضارعأل لوبق
 سيلذإ . ةاعلاب لواعملاو  لواعملاب ةلعلاطالتخا ىلإ هيف لوقلا ىضفي ذ] . دعب هيفو

 « ىضاقلا لاق دقو . هبالواعم نوكي نأ نم ىلوأ ؛ لويقلا ىف ةلع نوكي نأب نيحتلا
 ليلعت عنم ىف كسمتملا ىوقي الو . ىلاوج هيف عطقأ ال ام اذه , هنع هللا ىضر
 سانجالا تافصو « سائجالا تافصنم ضارعألا لوبق , لئاقلا لوقي نأب كلذ
 . ةض ةرامعب كسمت هنإف فعض هيف اذهو . ًاداوس داوسلا نوك وحن « لاعت ال

 ةلالداعنتما امنإ و « سذج ةفص كلذنأل « هليلعت عدتم مل« ًاداوس داوسلا نوك ذإ
 اوبناجو ؛ ةيضقلا اياضقي اوكسمتف . نيحتلابلوبقلا ليلعت فابلثم موقت ال « اهانقأ
 , تارابعلاب ثدشتلإ

 هالا/
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 انخيبش هلاعف . آيقاب ىلاعت ىرابلا نوك . هليلعت ىف نولصحلا فلتخا امو

 « كلذ ىلإ ىضاقلا ليمي دقو . هسفنب قاب قابلا . اولاقو « ةلزتعملا هابأو « ءاقبلاب

 تافصلا رخآ ىف « درفم باب ىف هحرش قايسو . مالكلا تاربغ نم اذهو

 .٠ هللا ءاش نإ

 لمتشاو . رارسألا عيمج ىلع ةلمتشم لاعلا ماكحأ ترجنت [ دقق ء دعبو ]

 ًاضيأ ىوطناو « «للعلاب » موسوملا هباتك ىف ضاقلا مالك عيمج لقن ىلع مدقت ام

 رثاسم مالك نم ىتاعملا ىف تادايزب هانعمج ام صصختو . بتكلا ىف هقرف ام لع

 :اههدحأ : ناباي للعلا عفاون نم ىقب دقو . ظفللا ىف زاحجيإلا تايثإ عم « ةمئألا

 قفوملا هللاو ء دودحلاو قئاقحلا ركذ ىف : ىناثلاو ؛ ثودحلا تافصلا ركذ ىف

 . باوصلل

 هبثك .٠ ةناتتمو رشع ةنس لاوش نم نولخ ثالثل لماشلا نم لوألا ءرجلا لك

 ىراصنالا ىلع نب دومح نب ىسرم نب دوم نب عيبر : ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا 003

 ٠ | لاوحألا [ ةيقب ىف ] لوقلا ىناثلا ىف هولتي . ىجررخلا نبا



 مالعألا كس ,ر وق

 ةيدجبالا فورحملا بسح برم





 تح 14 ع

 بيد ميج عهد ؛ (لوسرلا) مهاربا
 موو : ساقربإ

 بوم< : سيلبإ

 نا : ليل ىذأ نبا

 بوو :؛ ديشخإلا نبإ
 سو : ثعشأل نإ

 0 ريمالا نبأ

 <ه-هم) : ىزوجلا نيإ

 بي هو- ١1م4 : ىدنوارلا نيإ

 "ل 0. : بسلا نإ

 04 : قاعمسلانب]

 ؟, : ىضترملا نبإ

 دم وهال : ةيميث نبإ

 دا كس عم س11 بو دجال دوو سوو سامو "ع سالم : ليثح نيإ

 عم بهوسوأل -هزال-هأ سه١٠ 45-4

 نم. < بهو : ناكلخ نيإ
 ع,ا» : ديرد نإ

 ٠04 : ءانيس نيإ

 مما 0+ : ( بحاصلا ) دابع نإ

 مه. : سابع نبإ

 نإ <» : ركاسع نإ

 جه-هم) : ليقع نإ



 مم 10و سس

 مومسمم5 : شايع نإ

 س "هد 52 ههرو حمال سما -هم - هو ما“ ؟ (هقلا دبع) بالك نيإ

 15-١6١

 ١8 مصألا ناسيك نبإ

 ؟منو : هجام نإ

 ؟ا0ا/ مام ب 7407 : دهاجت نبأ

 ه5 : دوعسم نبأ

 ووو داو ووسل او بلزلال كل 16 بو 1ونسإ 19 بالا ةىئيبارفسالا قحسا وأ
 الو ؟لس "هوس سوم تالا د سأل هوس ال ألا الل"

 - ع لدعمو كمل - ؛هؤسك ها - 1 ؟ ؟سك ل -عأس 41“

 تمول د ه8 بمال دمام ها مزال - هما ش1 - مالم مك

 انما - د4 - 5 - هال - همال

 بموسم خسوف نسم تهزم اساس سوته, »لال : ىرعشألا نسحلا وبأ

 دورا ستج كنس كل دكت لم دلو هالأل تكلس هك

 اا اس ااا تال هسألال كالا[ تالا س1 / 4 ١1/1

 مو ا واول كوالا دلك أني - أمل كرك أم

 عومي وسو سو ]لس للام هالو لو كاس ام

 ملأ هع ولم كفا لزستكتكت كككم - :1-51: "5-1 هر -؟ هالد؛ و"

 موسكو سد هلل هكلأل همالو ه همك كحامقو - ةهالال

 الل - "4

 +6 : ىميمتلا نسحلا ونأ

 ه/, : ىربطلا لع نسملا وبأ
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 منو /٠0  - ١مو : ءىثأتلا سابعلا وبأ
 "0: جيرس نب سابعلا وبأ

 441 غ5. بالا“ : ىنييارفسالا مساقلا وبأ

 نس : قاكسإلا مماقلا وبأ

 م : قاجرجلا نساحلا وبا

 <. : قحسا نبا ليعامسإ رشب وبأ

 ن6 : قييبلاركب وبأ

 م8: قيدصلا ركب وبأ

 5 , زيرعلا دبع نب ركب وبأ
 عالمهم و تبوس ولا 10# : ( ىرعشألا ) كروف نب ركب وبأ

 ا ا ل لل

 ار

 04 : ىغارملا بارت وأ

 ؛و5 : قاتيسلا رغج وبأ

 مم : ىواحطلا رفعج وبأ
 ١6 : قازمملا دمج نب ىلع نب دم رفعج وأ

 نب : ىرملا دحأ نيدمم ناسح وبأ

 تامل تلم تاو تاب لسلام سال هسب عمو بسال ١ 5 نآمنلا هفيشح وبأ

 نالت بسأل
 ١8 : ىرافغلا رذ وأ

 باب, : ببطتملا ايركز وبأ

 نم , كيلع نب نسملانب نمحرلا دبع دعس وبأ



 ل ااا

 ال" , ىروضتلا نآدمح نب نحرلا ديعدعس وبأ

 0 زيزعلا دبع نب دمت نمحرلادبع وبأ

 0 : ىزملاىحينب مهاربانب دمت هللادبع وبأ

 »74 ىرصملا دمت وبأ

 نان بنو : (مامإلا داو) ىنبوجلاهلادبع دم وبأ

 مب 99-74 : ىديرتاملا روصنم وبأ
 ه4 ىرعشألا ىموم ربأ

 ميس زو تلا طل هلل لوم -لونز : قابلا مئام ربأ
 ل ا ل

 كمل ه ومال - لع - والف د ؟الزس ةللال - كالت د طاوس الا

 -فمأ دهن طة (؟ له طقإل دكقك كلك ظ؛ل0 - 4

 -قألا تمألو تو4؟-كمتاأل سونك هومو سوم[ توما دوما

 احم تمد سجمم د4 دك تو وستون جل

 مب طه : ىركسلا لاله وبأ

 نس : لفاحلا ميتا وبأ

 هوز -هد. 9م : ( مالسلا هيلع مدأ

 مب : ىراخبلا

 هايد ةزع سولو ع بلل : ( بيطخلا ) ىدادغبلا
 هوو: ( دحأ نب دمح ) ىرمزألا

 بامر, : ةيناغشألا

 مم : ىعازوألا

 هيج والاب تلا/ تالق - الخال - :١ ةينطابلا



 مس ارم

 كلوز كورن ويوسع ونص او وم: ( ركب وأ ر قالقإبلا
 50175 رك 0 ل ا ا ل ل علب

 ىو ورع دوو وع وال هلل دلل دكا كلا

 فسرودمل وعزز روحك - مون اخت الخف د الخلا

 2 ل ل ا ا

 - 4هال -؛ه5 د19 ك4 41 يوم - 515 - هل - "0+ 5

 داوم دؤ114 - 117 - 9١ ه4 لم - ؛!1- 456 - 458 5

 -مالث مم - هالك مال دامس مما مغ هكدا 5-4

 تول دور دكولوؤع ت1 هدحكلإز - 0ك - 5١١ - همقك -ح هلال

 كمن كول دارو كلت كاست ]ست تسلل

 دق د كالإل كالو كولا هكا دكت - كك - [91/- 45

 كال هالمق كارو دكتقإل تقلد هلك تخلق ترن < "817

 ٠ءالل دس هال كالا سا ال

 ىخلبلا : ١١<

 موو, ع؟سب مسالا : ةيونثلا

 مورا توما بيقول لوول يرعب. تي تعج : ( ىلع وبأ ) ىئابجلا

 - عالم وألا" - ءالإ د عكا ؛ لس: سا داس 11

 - غؤا/ - 31 4؛-:لكح ؛ م6- ما دلل - 38٠١ -؟الذس ؟ا/ا/ دعاك

 هوي دفنق دقنو دفيأل دفيأل دقءأ هه سي تقس 1



 نحل 1/18 سن

 هاب سم الإ

 بو: مرد نب دعجلا

 هم, : دينجلا

 نم : (دمح وبأ ) ىرهوجلا
 تالا دام تا تاز كيلو تا كاي اج به. ( نيمرحلا ماما ) ىنيوجلا

 سمسا - 1اس هللا دول هن الذ عم

 مو ؛ جاجحلا

 ١5 + ىلع نب نسح لا

 ملل .-16 : ةيفينحلا نب دمح نب نسحلا

 هورسم ؛م-ه ١-45 .-هزل ؛ ةيوشحلا

 <. ؛ نويراوحلا

 مم ؛. ىدلاخلا

 4/9 : ( ىلع نب دمح هللا دبع وبأ) زابخلا

 هوه مم مودم للملح . جداوخلا

 وول وو تالا وال مر هس زول هو ال سول مس سول ةيرهدلا

 مال لل تووإل د ل1 تؤلم هالو إل ه تال لب سألال يسال

 "نم 14١- كلم و

 م46 . ةيناصيدلا

 ه؟ . ةضفارلا

 ج.وس.الممو : مورلا

 هم" : جاجرل



 هح اع سب

 ؟ىوسعيمرلو , ةقدانرلا .

 مم ؛ ىرمزلا

 | ةيديزلا , ١

 مما , ةيملاسلا

 <.4 , ةرماسلا

 نر ؛ ىلا
 <م : ةيئاطسفوملا

 ١مع , ماحشلا

 مه , يعل .
 ههنا , ىقاتسربشلا

 <.-اإل, , ةعيشأا

 ع.و , ةئاصلا

 ؟مالالبام+ . دابع نب بحاصلا

 41 اعل م دل. ىحلاصلا

 دربه - ناك تيم بس, ىكراعصلا ٠

 ه. بو : ةيفرصلا
 هل 49 - 949 ب 80/7 - 98/7 - »9 , نويعئابطلا

 هنود عيال م مما ماع ا ه1, ( ليذطلا وبأ ) فالعلا
 م : ( ىروباسينلا ) بيبح نب مماقلا

 عم 6-5 : ةيردقلا

 ىريشقلا : ١.7- #٠

 ١18 - هم مالو. مهرس . ىسنالقلا .



 مع الابلا

 ملودهل] دهن دلو 4-9-7. - عندما ب ةيماركلا

 هالك - هازل هزل دهوك سما هزل هزل مكوك هول مه أ1/

 كيو و11 مخ( د4 مخ الس الل - م. - مو : ىمكلا

 دز - 4

 ه0ه-9-هو-هؤ- هال -هو-وع : ةيبالكلا

 هو .-كى.واد«.م-.ن دوم : نولكتملا

 م11 : ( ةيماركلا قرف ىدح] ) ةينوتملا

 -4لوؤس )11-0 س ول العا موز د 1#. - "مولع ؛ ةمسجلا

 ةو4.-همز -هالم -هلذل-هزمطدهز) 14-1747-١

 م44 ب 198-894 , سوجأ

 هى هوس هال- هو هوب : ىساغأ

 -مم- : ةئجرملا

 م9 -؟97 ,. ةينويقرلا

 زا هوس هوز كامارو س مس م9- 48 : ( ميم نب ىسيع ) حملا

 ا موك -هوودمخأ# افخل- هذ ٠-هرلخ -فمزؤح هلم - هلك

 ونوس 10/1 و

 همز هوم -هزال-هز) #14. ع1 , هيبشلا

 توم ما سوه ع4 »سو مم وصب مو د ؟اي و, ةلراملا
 انا ا 5ص بعهد ال5 هه-هرزؤلهؤ-هز-ه٠5-8

 تلو مرسدس 1 ؟ع- ]لس 1١ه - ١1م - 4

 -كدمس لوم 158-لمل لوك - هز - ١ ؟؟- ١18-١5

 وسل وسلم دوس «لكأل دلك - 17



 سس اياب سس

 اول دولت ل ملل الام جس مس نوزلس "ا -

 تارا تطول دوم هلل دعلإ داون لورود لت د القل

 الو ا الابل لال دموع بسس دمر كمر هل

 تال شل ابا هاج د را دلت هلل د نوجا ل "هسا

 او الا ا ما ماس كس اولا د

 هول دك دولا دون هلم ككلوس ومال هومز د منح

 - كله د ؟ل6 -وارإس ةازس فس طك ه ه1 س 114ه 4117

 -4ون-4ؤ5سوو 1 د 431" د لع د 4مل - نعد الو د لال

 - هزل -ةز-هلو-4]6- نفاس هدو هوه هدو هواه

 هوو - هالامور نزل 4 د مرا مرسم -مرسإلا هر

 تو م1 مو كو لوس ]سو 1 ودجلا# لع

 لا ل ا
 00 ل

 1 ار ا

 ؟و.هو , هلطعملا

 -..؟..-هوق_ال : ةيكلملا

 ؟.ن_همو4 : نومجنملا

 ممم ؟ةع14ه» : ( هللا دبغ وبأ ) راجتلا

 ه5: "-هوؤوؤه55-ه56_هرزا-موب : ةيروطسنلا

 ه١ ةالا-هالا د ةالو_ةالو_ ةالا_هاله هول ١ م4-5م46 : ىراصتلا

 -015 -ةؤا/-ةةم_ةهؤك هذا تلا ةلؤ-هر_ هللا ملأ

 اف لا ا ا ا را ل



 )مو-؟سعساالو : ىيصنلا

 وسو مورس ورلوولا لوم ]هس غمس 66 : ماظنلا

 نزال ه 19441-11411447 14

 سعو , ةيمشاحلا

 و:ه57-هوؤ9-ه6-95ه50-ه/2-١1 : ةيبرقعيلا

 دوبيلا : ١418-١14

 هزم ليمج مأ

 يو مو باعو بسو وس سر مو مع ممم  :قحل لفأ

 ملك سلال دكا ه١ مخ - هال هوهك- هم-م1 - هالك م!

 كرا لب سل" لنك س1 "عدول وؤ ك1 1ه دالك ءالم

 كارد دوس لال 11 هلك هلكت د51 كل

 للقإل تاخد ارب ل ضو ل اوال مس مس اة اا

 كفرا ع9ل/- ؛98 سو هز/ توهم د 446 -؛ 72ه - عز سالو

 تاو -5110/- هالك - هاله -هال" -هالإا- ه5 -ها١؟- ١

 تمدد همز - 5-11-515 مخ ة5ل كاك كالا

 ءالاإاو داء -ا/)١

 م١ : بابرلا نب نابلا
 مرن : ىسرملا رش

 هه: رمثعملا نب رشب

 ا ىمرشأ نا هماع

 لمن -مهوؤم ك7 - ا“ * (مالسلا هبلع ) ليربج



 ل 84

 مم - م. : قداصلا رفعج

 ونس عم د عع ب عل ع7 هع مو - الع الو ونال : نأ وقص نب ميج

 |امو-مال-همز) -ه١0-44

 79 , رييست دوج

 8م , درفلا صفح

 ١" :هقينح ىأنب داح

 مما ما قراوجلا دوواد

 الب : لع نيدوواد

 <م : تراكيد

 /]11- م6 : ىراصنالا دومخ نب عيبر

 عه -198-54- : ىلع نب ديز

 هإب6 مم : ىررثلا نايفس

 هم , نيسحلا نب هقدص

 ولا" . ورحت نب رارض

 ١15 : (داع موق ) داع

 514/1 -1041/ - 881/ : ىرمصلا ناملس نب دابع

 مه. , ىضاقلا رابجلا دبع

 04 ؛ ىنيورقلا فسوي نب مالسلا دع

 آم: أيس نب هللا دبع

 ربو : رمخع ني هللا دبع



 سس نم اس

 م1 : غيبص نب هللا دبع

 ٠م : ىروباسينلا ىلع نب دمح هللا دبع
 مم : ناورم نب كلما دبع

 هإان-11١-18-1/ : نافع نب نامع

 نر سي ل لا ا بلاط ىنأ نب ىلع

 74 : قادحولا دحأ نب ىلع

 همم-م<+-19 : باطخلا نب ريع

 مله : زيزعلا دبع نب رمع

 ؟94- 10 - لال : ديبع نب ورم

 مم : قشمدلا ناليغ

 بر, - 0 : ىزارلا نيدلا رخف

 مج : نوعرف

 هوز -#ع -؟م : سنأ نب كلام

 هدو : ( رانلا نزاخ) كلام

 هدم- هز0- 18-19-48 - 11 : (لوسرلا ) دمع

 7 : ( حيشلا ) هرهز وبأ دم

 م1 : رقابلا دمع

 هه- <. بهم دما -م؛ : ىعفاشلا سردإ نإ دمع

 ؟.-19 : ةيفينحلا نب دمش

 م١ : ىرثوكلا دهاز دمحم

 هيلدا" كيا هوم : ءارذعلا مرم

 18-١5 : هيواعم



 مس ا/)

 انو ١4!- ىقيجلا ديعهم

 الهو - 79 , دأبع نب رمعم

 0مم مس : ناملس نب لتاقم

 01 -هدال - ها[ - ؛م- غال - »+: ( مالسلا هيلعز ىموم

 ١# : قرزآلا نب عفان

 ؛ه : ( مالسلا هيلع ) حوت

 هاد ١1 - ن1 - ؟خرز س18 19+ : مجلا نب ماقم

 84 , رفيواك تلله

 ه)١ا : مصيه

 ه1 : رجح نب لثاو

 مود نو الس ل, . ماطع نب لصأو

 مهو : ىوحتلا ىحي



 ىف باتكلا !كسه عبط « هللا كدمحتب مت
 رشنلاو ةماسشلل ةيردنكسالا ةكرش

 52/541 نوقفيلت
 تديحم ميهأ ربآ ديسلا

 ربشنلاو ةعابطلل ةيردنكسالا ةكرش ريدم





 108 م1 - آااثال/ 51 الآالا اانا

 اخو

 1ادسحتت 4مل 11 5ةسسمتت ُمل-]وهدتمتست

 ١٠ 2 ةحساطتع ةءدنر هلقتتعأا هتنلط ةصخم لسد عؤتمدم هس دمع

 طوب

 آم 4. 5. ذكر الة قاتفلتخ

 آظةالكفتم 510231311 03

501141111 11. 111011143 

 ظضانامو ذر: طك ةةطفتلتل" 551111573115171



 قيسلمل 3 قفل ُ ميدقت

 و م م د6 زا

 ةيمالسإلا ةفسلفلا ةذاتسأ

 سول نع ةيبعأبم تأئيلا ةيلكسإ

 هاري ىلحأى ابل وسع ةعّيطب بط
 - رهأاقأ 5



 3 ١ وق مالا يقول

 444+ مل

 او95 سه |عفف





 هلآ ىلعو « نبّيبنلا متاخ دمت انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هّلِإ دجلا

 . نيممجأ هباحأو

 هلاو هيلع هلأ ىلص « هلوسرو هدبع ادم نأ ديشأو « هَل ال[ لإ ال نأ ديشأو

 . ملسو هيو

 ؛ نيمرخلا مامإ ىنبوجلا كاملا دبع بتك نم ىلاثلا باتكلا وه اذيف ؛ دعب امأ
 07« ةءاجلاو ةئسلا لهأ دئاقع دعاوق ىف ةلدألا مل >:باتك دمب هقيقحتب موقأ ىذلا

 : نيثدحلا نيئدحابلا ضعب مامهأ نيم را مامإ ثار لان دقلو

 , "96 ةيماظنلا ةديقعلا » :باجك ىرت وكلا دهاز دمت خيشلا موح رأأ رشن دقف

 معنلا ديع ذاتسألاو ؛ ( هللا همحر ) ىموم فسوي لمح روتك دلا : نم لك ققحو

 9« داقتعالا لوصأ ىف ةدألا مطاوق ىلإ داشرإلا » : باقك ديجلا دبع
 :باتك ةيادب نم لوأ ءزج قيقحتب رفيولكر وتكدلا قرشتسلا ذاتسألا متهاو

 69م ئدلا لوصأ ىف لماشلا »

 سفن ةيادب نم لوأ ءزج جارخإ راشنلا اس ىلع روةكدلا ذاتسألا رشاب اك
 لصيف ديسلاو « ( ةروتكذ ) راتخم ريههس ةسنألا : نيئحابلا نم لك ةنواعم باهكساا
 3 ل وتكد ١ 28 وع

 - قباسأا مجرلا سفن 0( , مدقتلا نم( ؟) هرقف تاقنصملاب في رعتلا رظا 6

 . قباسأا مجرما سفث (4) . قباسلا مجرما سفن (؟)



 دنأ ذإ « مامإلا تافينصم 248 و ملغعأ نم 6« لدجلا ىف ةيفاكلا » اذه انباتكو

 : لوصألا ىف ثعحبلا ىف ةجرد قرأ لثم ىلا « بهاذملا قيقحم لوصأ هيتند نيب عج

 .ثيدحلا ركفلا ىف ثحبلا لوصأ نم ريثك ىلإ هفبسو «لسلا ركسفلا ةلاصأ يبت لاو

 ةساردب ىلاصتا ةيادب ىف تامولعم دنع ىل ثعثو نأ ذنم هب ىناتها ادب دناو

 عرشأ مل ىنأ ريغ ؛ تانيسجلا فصتنم ىف كلذ ناكو « ليلجلا مامإلا تاننصم

 , تانيعيسلا ةيادب ىف الإ هقيقحم ىف

 ةضس هل دحأ ا ذأ « ةديحو ةيطخ ةخسل نم 6« لدحلا ىف ةيفاكلا » فنصمو

 1 ىل ديفت نأ نكي ىتلا ةصتخلا تاهلا فاتخم لاصتالاىلع ىعرح غر « ىرخأ ةيطخ
 ىذلا رمألا , "”فنصملا قيقحم نع مالكسلا ىف نّيبم وه ام ومي ىلع « ددصلا اذه ىف
 ضايبتاحوالا ضءبب رهظ دق هنأو ةصاخ ءصنلا جارخإ طبضا فءاضتي دهجلا لءج

"« - ِ 
 : ةيلخأ نيمو ىل سس

 ملاعم مأ حوضوب زربي هنأ ذإ « انرشأ 6" « ةيهألا ةياغ ىف هتلمج ف صنلاو

 ركفلا ىف ثحبلاا جبمنم ملام مأ نوب ىذلا فتواا كلذ « لسلا ركسنملا ىلَدا فقول
 1 كثردملا ىفعلا

 نيياوصألا ةعالا زرأ نم نأك نام ردا مامإ ىيوجلاو كالد 7 ةيارغ لو

 , هرصع ىف

 نياوكسأل هداسأاب أدبأو 4 ةحارخإ قف ىنواع نه لكل ركشلاب هون أ فإو أله

 ةضسألا ةئيبثب نيروكشم اولضنت نيذلا « ةيبردلا لودلا ةءماجب تاطوطخلا دهعمب

 : باتل طفلا لصألل 5 وصلا

 لك مدققب مهلضفت ىلع « ةيرصملا بتكلا رادب نيلوثسلا ةداسلا ركدشأ اك
 . باتكسلا قيفحتل رداصم ندم هملإ تديتحاأ ام

 ) )1١ميدقتلا نم (5) ةرقق 6« قيفدتلا » سفن .

 سل خخ د



 «فيرشلارهزألاو ةرهاقلاو سمث نيع ةعماج تايتكمب نيلوئسملا ةداسلا كلذكو

 « طوطخلاو اهنم عوبطلا « رداصلا فلتخم ىلع عالطالل نوع نم اومدق ام ىلع

 . هيلع قيلعتلاو باتكلل مدقتلا ةئيبتب ةصاخلا

 « ةبلط ناديز نسح خيشلا لضافلا ديسلا « اضيأ ركشأ فثأ ىنتوفيالو

 اوماقام ىلع هاكرشو ىلحلا ىلايلا ىسيع ةسسؤمب باهكلا عبط ةئيه ءاضعأ ةداسلاو

 . هجارخإ لوبس ىف دهج نم هب

 . نيعمجأ نيسأسملا ةمآل ريخنا هيف لعحب نأ سا وعدأ فاو

 ؟, . باوصلل قفوملا وه هناحبس هّللاو

 ه ١ 54م ثاصضمر

 : ةدددجلا نم دو#  نيسح ةيقوف م ١518 سطسغأ

 د د # سس



 2 دفق

)01 

 نيمرأا مامإ ىنيوملا

 رياريف نم نب رشملاو ىلاثلا قداوملا ه غ؟9 ةنس مرخم نم رشع نماثلا نيب ام

 رمش يره نيرشعلاو سماخلا ةمتعلا ةالص تقو ءاعبرألا ةليلو « م ١٠؟م ةئنس

 ىذلا ليلجلا مامإلا اذه شاع « م ١٠م ةنس قفاوت ىتلا ه 404 ةنس رخألا عيبر

 اهامدأ ىتلا مهحارجل ىقاشلا مدابلاو 6 نيماسلا قيرط رانأ ىذلا حابصملا ةباثع ناك

 . نيدلا ءادعأ نم نيضرغلا تارابعو ءالخدلا يهافمع قشارتلا

 ةماعلاو ةصاخنأ هتكب ثيح نم هتريس لصفللا لوقلا ىلإ ةحاح ىف اتساو

 ثثحتيلاب اذ تضرعت نأ قيس رومأ أملك هذهف ؛ هتناكمو هتاقوو هتايح راوطأو هدلومو

 , ؟9ةيباس تاسارد ىف

 ةدئافلا ثث ىد « ةريسلا هذه نع ةزجوم ةلك تايثإ خه عنع ال اذه نأ ريغ

 اهسم برقيل 4 مامإلا ةريس ملاعم م نع ةحضاو ةيؤرب نسستس نأ دوب ند لكل

 تلا ةلمصلا ثححابأا ىلع بيغني الذإ « اني ديأ نب ىذلا باهكلا فيلات ىعاود نيو

 . ةفورظو هندصم ةيصخشو نّئيعلا عوضوم نيب ةداع ن وكت

 مالعأ ةإباسس ٠ وواعسلا هذه ةءئاك ملقب 6 نيم رحا مامإ ىنيومحلا 0 صو ملا ءدو ىلع رانا ©

 . )م ١ « /ي'ث*٠ ةناث ةعمطو م م ؟_" "هه ىلوأ ةعمط ) ا مقر م رعلا

 قيقحمو ميدقت 6 نيمرلامامإ ىنيوجال » ةعاجلاو ةنسلا لهأ دياقع دعاوق ىف ةلدألا ممل » كلذكو

 ةيرصلا ةسسؤملا « انئارت » ةلملس  ىريضخلا دو# روتكدلا مودرملا ةعحارمو روطسلا هذه ةبتاك
 .م 155ه رسنلاو ءائألاو فيلأتلل . ةماعلا

 بسسعا © من



 نع فشكي هن ووبحم نأ لب ؛ عونذلا أكد نم « لدجلا ىف ةيفاكلا 0 باتكو

 . هقينصت ىعأودل قيمعلا هيعوو« مآمإلا ةفاقث تاموقم ةيتدع

 1 ةامدي هَ ِ . 1

 هب ١ ء 8 1 9

 هيما شو ( ناو 0( وأ 06 نسا وج )) لإ يعبأ ىيوشأ دل لوقو 4 ىلامملا ىلإب ىنك

 2 هتروا 4 4 روخشا أم وكر 0 نيم را مام 0 -_ بيأآو 4 5 نع ةءارولاب

 اضبأ بقل 39 4 ةديقعلا . 3 عهاديو ىوتملا ماد و سرر ناس ميرأ

 . 6 نيالا ءايخض »د

 هدلاوف « ليصأ ىلرع مد نم ىلع هتكمار ءدلوملا ىناسأ رج كاللا ديعو
 لل 5 ص

 عرعر“و اعو روث أسان ىرق نع 3 ق ىو ( ناك -كشد 2 وأ 1 نأفددشدب 0 دلو

 6قورثلا » باتك بجحاص 76 ىنيوملا دمج وأ هللا دبع » وه هدلاون ؛ لع تيب ىف

 «ةلاسرلا حر و « رسمتك رست وف 4 ةرك ذتلا ١ و 6 ةرمعبتلا )( ف 4« ةلسل سلا » و

 .ِ 5 | نو 5 يبي 1 ع 2 كل 1 1
 نع هولا دخلا . نأ رقلل 4 ريم ريسفت 2و ( مومألاو مامإلا فذ وم رصمتطا 2 و

 هدئاو ةافو داع هنأ ىح ( هرصع أشم راك نع ثبدحلا قلتو ع هدلأو

1 

 هنأ ريغ « سيردقلل هناكم سلجو « نينةحلا ةمنألا نم ناك ع٠ /م غم ةنس

 ذاتسألا قيت ىلملا ىنايلا ىسيع ةعبط فو . 515 : © : ىكبسال ىركلا ةيعفاشلا تاقبط )١(
 مدج : ١ ناكل نبال نايعألا تاقو »  #*ه٠ ص غ ج : واحلا حاتملا ديع روتكدلاو ىحانط دوت

 خيرات ف ملغ نمل 7 4"”مهركل ” # .٠ دايعلا نال م بهذ ند راخأ ف بهذ ند رامخأ ٌق تهذلا تاردش دع

 م 6 قد رب ىرخذل نبذل ةرهاقلاو سصسضد كوأام ف ةرهازلا مودعنلا هس أم. 5 ىزومخلا نال همألاو كولملا

 بذك نييبت  ؟مه لا ق ” > (خ )ىرمعلا هللا لضن نبال راصمآلا كلامم ىف راصبألا كلاسم 0 ١
 ؟ق ١١ ج ( خ ) ىهذلل ءالبثلا مالعأ ريس ١44 ل قاعمسلل بالألا ب 3078 رك اسع نبال ىرتقلا
 . ىف ؟ 5 6 ل بس

 . ميدقتلا اذه نم ١ ةحفص نم ١ مقر شماه راغنأ (؟)

 دلل إ ء سس



 ؛(ما٠؟ه / م ه٠ ةئس فوتملا ىنيارفسإلا سااجم رغم ناكف 98 هيه لصاو

 . اهريغو م ٠١6 [ه 559 ةنس قوتملا ىزايااو

 ةنئقفلا تسل ىهو ما .6م [ م ؛غ* ةنس ىلاوح روب اسن ةنت) تعءقو امدنعو

 ىلإ جرفن ؛ ندلا هذه نع ةرعاشألا نم هريغ عم حزن «هرصع ىف ثبشن ىلا ةديحولا

 ؛ ىتفيو رظاني تاودس مبرأ اهب ماقأو زاجلا ىلإ ل>ر مث دادنب ىلإ اهنمو ءركسملا

 لب ءهللاىدي نيب ًادبعتم ةفيرشلا ةبعكسلا ىف انءاط هليل ىْغَتِب ناكو . انركذ اك

 . هاكبب نب رضاحلا كبي ناك هنإ ليق ىتح ةيفوصلا مواع ىف ضاخ

 بلأ كالا سواحي روباسيتب ةميشلاو ةنسلا لهأ نيب بصعتلا ةب ون تبا الو

 مجر م48١1[ عه١ ةنس ىلاوح كسلا ىسرك ىلع ؛« بهذا ىنسلا « نالسرأ

 ىدحإ ىهو « ةيماظنلا ةسردملاب سوردتلل سلجو روب اسن ىلإ هعم نهو ىنيوجلا

 . ىنسلا بهذأا ةرصنأ نالس رأ بأ ريزو « كالا هلاظن اهأنب عسأ سرادم

 بيطخ ناك 5 فاقوألا رومأ هيبأإ تدنسأو ,بادعألا ةءاعز هيلإ تلا دقو

 . ىعينملا ماجا

 . بهذلا نع مفاديو سردي قبو ؛ ؟'”هتافنصم بلغأ ةرتفلا هذه ف فنص دقو

 لمعي نأ هيلع ناكو « اثيدح مهملإ تلا دق ةطلسلا تناك" ةرتف ىف ةنسلا لهأ رصنيو

 ةرسن مهل رسيتيل رومألا ةالول ةنيكسلاو رارقتسالا نم رح قلخ لجأ نم

 . نياسأل ةماعل ةحاصملا قيقحم و نيدلا

 ؛ رتفيال دئاقعلا لود مالكسااو ءانرشأ 5 « ةينيد نيف رصع رصملا ناك الو

 ؛ هلا لوةع ربمتفءاهسفنب ىتأت ةليخدلا تافاتثلا رصانعو «ديازتت ةنحاطتملا ءارآلا و

 ةيورلا حيضوت ةيماظنلا ةسردملا رينم ىلع سلا+لا ؛ لوكسملا مامإلا اذه ىلع نأآك دقو

 : ميدقتلا اذه َْق تافدصملا نع دروأه رظنا )010(



 تاغ ؛ ةنسلا نع عافدلا بيلاسأ نايبو ؛ مطوصأب قلعتي امف « نيماسلل مامأ

 ةليصأ رداصم « فالطاو لدجلاو؛نءدلا لوصأو هلوصأو هقفلا ىف هلاوقأو « هتافنصم

 . دئاقعلا تدثيو «ريديو ريئتسيل نمؤلل اهنم لهني

 سمالا ءامبرألا ةليل « هللا هافوت يح ىوهذلا مدقيو « رسفيو رظاني ىتب دقو

 لاصنلاب ةلذاح ةايح دعب ان رشأ 5 . م غال ةنس رخآلا عيبر رهش نم نب رشعلاو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ىفطصلا هيث ةنسو « هللا بادك ةرصن لجأ نم

0 
 هنام_ةزصم

 ىلايأ ىف ةسارد مضوم هتريس تناك اك « نيمرحلا مامإ تافنصم تناك دقا

 ,*7هئريس ىف مالك لبتسم ىف املإ ترشأ ىلا ةتباسلا

 ؛ هيحاص ةربس ماعم مأي فيرعت نود اذهك فنصمل ميدقتللا زوال اك نكلو

 تروظ دق هنأو ةصاخ « كرم بولسأب هتافنصع فيرعتلا لانغإ اضيأ زوجيال هنإف

 . تافئصلا هذ» ضعب لوح ةديدج تامواعم ضع

 : ىف ةسّمح تاعوضوم ىف نيمرحلا ماهإ فانص

 تائتصمو « فالخاو « لدجلاو « نيدلا لوسصأو « هلوصأو « هئفلا

 : ىرخأ مولع ىف

 : هقنلا ىف تافيصم ؛ الوأ

 ةدع نم مسد فنصم وهو | طوطخم ] : بهذا ةيارد ىف باطلا ةياهن 2

 : ىهف هخسأ امأ خسنلا فالتخاب اهددع فاتن ءا دج

 . مدقتلا نم ( و) ةحفص رظنا 0 )١(
2 6 



 . مالم ومس وو عش. ىرخأ خساو 2 ب ؟١؟8١ بتكشلا راد : ةرهاثلا

 . ىعفاش هقف 44 : ةيردنكسإلا

 . 16٠٠١ : ايفوص ايأ

 . غ8 ىشمدي ةيرهاظلا

 .(ز) ١١٠ : كلاثلا دجأ

 تاعءومجتو 4١148 نم ةدحك ف: ةيبرعلا لودلا ةعماجم ةرالصم مخسأو

 .5١١و باح ةبدمحألا نع ةروصم خساو ٠ مدل

 ليف جاهوس ١١17 ١

 : تارصتخلا

 449 مقر اطوغ « ىلسلا مالسلا دبع نب زبزعلا ديعلء«ةيابنلا راصتخا ىفةاذلا

 ه؟؟ صا ج ديدجلا سربفلا اضيأ رظنا  ؟45 صاع ديدملا سرمهفلا : ةرهاقلا

 1١55- .٠ مقر ٠١4 ص ١ حج بهذلا ةوفص : انا

 رهاظلا ىتف لح دمحل « ةياغلا تدب مظن ىف ةيافكلا » : لوبنتسا « هللا راح

 . ديدجلا سرهفلا مه مدقلا سروفلا 98 4 امسوه « ادنالوه « ليرب  ؟ابرس

 ٠ - ىعفاشلا بهذم ىلع | طوطخع | : نيهجولاو نيلولا ةفرعم ىف ةاسلسلا .

 ١م6غليفلا مقر ةيبرعلا لودلا ةعماجم ةروصمء١؟١<ثلاثلا دمحأ ةبهكم ةديسن

 دلاو فنصملا اذه نأ « ىبسال ىربكلا ةيمفاشلا تاتبطب درو دق و ؛ ىمعفاش هّقف

 اذه نأ ثحبلا دعب انحجر دقو . ( ىلوأ ةعبط ) ٠١8 ص # ج رظنا « نيمرحلا مامإ

 . انتيثأ ام ومن ىلع نيم حلا مامإل فنيعملا

 تاقبط » باتك ىف ترشن ١ ةعوبطم 1 : ةلدقلا ىف دابتجالا ىف ةرظانم ب

 .ةيناثلا ةعبطلا نم "هه ص عد /ىل وأ ةعبط ) باه صا مس بسال «ىربكلا ةمعفاشلا



 ةيمفاشلا تاتيط » باتكي ترشن | ةعوبطم ] : ركبلا جاوز ىف ةرظانم - ع

 . ةيناثلا ةعيطلا نم ”ه5 ص غ ح ) ل وأ ةمبط ) 07 ص مس بسلا « ىربكلا

 .ةمب اسلا ةلاسرلا "8 تابجاأ ةسردم لصوأاأ ةطوطخع | :هقنلا ىف لاسر - ه

 ١/١ نك دلا دابأ رديح ةينصألا : | ةطوطخم | :داهتجالاو ديلقتلا ىف ةلاسر -

 ٠١ ؟ة15 مثر انتاي « ةلاسر ةرشع فاك اهب ةعوم

 : هتفلا لوصأ ىف تافنصم : ايئاث
 اهو نورس

 714 ةيرصملا بتكلا راد «ةرهافلا | طوطخم ]| : هتفلا لوصأ ىف ناه ربلا - اب

 . ( هقف لوصأ ) ها سب ةيرهزألا ةيعكسلا (  قف لوضأ )

 ةخسأ |[ ىلاتكلا ةبتكم | ةيبرغملا ةكامملاب طايرلاب ةماعلا ةنازكتاب دج وتو

 . ىلاتك ممم : هشر « ناهعربلاب ىمسأل ل وصألا ىف قيلعتلا » : نأوتع لمح

 تشمل 4 1١ مش ر ثأأثلا لمحأ 1ك 1 باتكدات ْى رح ةداكسأ كد وزاو

 ؛نيج زس داو روتكدلا ذاتسألا الذ رك ذ دقو ءةحنص ١م ىف ىهو؛ مب اسلا نرقلا ىف

 . "”تامولعم نم هب ىفدمأ امف اينالأب دروةكتنارف ةماجي ةيمالسإلا ةراضحلا ذاتسأ

 : حورشلا
 نايبلا بلاط ةبافك : مسا 2455 2 ١مةن/ مث نيب ورق ساف ىف حرش

 . ايرك ز نب ىحمي ىبأل « ناهربلا حرش د

 ديدللا سروفلا « م0٠ ممر امستوهءادنالوهب حرشلا اذهل ىرخأ ةدكسأ دج ور

 : حورش ةثالث فنصملا اذهل "”ىكبسلا رك ذدقو

  لضفتلا اذه ىلع هل ا ركشف . ةباتك ىلع درااب نيسزس داؤن ر وكدا ذادسألا لصفت )١(

 .(ةيناثلاةعبطلا نم)؟ه 7صائدسو (ىلوأ ةعيط) 759 صان ىكيسلل ىردكلا ةيعفاشلا تاقءط (؟)



 ع همن و م | 1/ هم ةنس قوتلا ىرزاملا د كل مأمإلا حرش : املوأ

 . « لوصألا نادرب 9 لوصحلا حاضبإ » : ءامس هنأ دروو

 ما / مع ةنس قوتملا ةيك'أملا نم ىرابمإلا نحل ىأ محرم : ىلاثلاو

 .(ىرايمإلاب فرع ) ىلاك املا ىحابنصلا ليعاممإ] نءىىلع نسما وبأ:لماكملاب همسا و

 تيتك دق «باتكلا اذه ةضس' نم لوألا ءزلا نأ ثحبلاب نيبت دقو ل

 ءابقفلا ناسا ىف اشذ» : ةلأسم حرشب ىعتني سيفن ىلرغم طخم م 1؟؟6 /م 514 ةنس

 . | الا« 1١6  هقف ؟ 7١50/٠ الم دارم ] . ةلأسملا رخلآ ىلإ رثكي عامجإلا قراخ نأ

 . نيقباسلا نيحرذلا نيب عم ( ىفرغم ) ىح نب في رشلا حرش : كلاثلاو

 ةرهاقلا  هقفلا لوصأ ىف صيخلتلا نم | طوطخم ] : نيدهنلا باقنك دى

 .( لو وراكيم )هاف لوصأ مك مكر ةيب رعلا لودلا ةءماحم تاطوطخلا دهعم

 صيخيلتلا نم هنأ : ىليام لهتسم ىف درو دق هنأ نيبت باتكلا ىلع عالط لابو

 بيوصتىفلوقلا رك ذ ىف هنأو « هللا هحر ىنيوجلاىلاعلا ىف أ مامإلا نيلأت هقفلا لوصأ ىف

 .« ةيمطقلا لئاسلا : ىلإ سق دق مالك نم بانكسللا ىواه نأو معلا ىف دوعتجلا

 لال دتسالا ىلع مطقلا ةلدأ اهيف تماقىتلا ةياتملاو ؛ مطقلا ةلدأ نع ةيراعلا ةيداهّجالاو

 . ةقرو ١" نءودهو خلا .. عرشاا ريدقت ىلإ راقتفا ريغ نم بلطملا ىلإ ىغفتو

 سراب  ةمل8» نيلرب | طوطخم | : 02 ل رايتخا ىف قلألا ثيغم 185 ظ

 : ةيردنكسإلا 3 ىلوألا ةلاسرلا__ ١١١ قحااملا : ىلاطيربلا تحعأأ . ةم6 ( ةريكك

 ا م 5 ةدعم ص ١ 2 مدقلا سرعمُفْلا - ةيرصملا تتكسللا راد ةرهاقلا _ لوصأ

 خسن ثالثو (هق لوصأ ) :هر: موه ةحئص ديدج+لا نما جو « ال١٠٠ ةحفص

 : روعي 65 عيم أجي م ” اب أ 429 لوصأ م عد مقرب ىرخأ

 رم كت د  ةسه ممممم سسسس و ال درو دس ممم كل

 لاطبإب قملا قاقدإ 2: هباتك ىف فنصملا اذه نع ىرثوكلا دهاز دمت خيشلا موحرما بتك )١(
 . ١514٠ ةرهاقلا « قللا ثيغم ىف لطانلا

 كك 6 ١-١



 ةددهتم ةيطخنا هعغسنو « هلوادتم ثاعبط ةدع عبط ١ عوبطم / : تاقرولا ٠

 ( ةسماخلا ةلاسرلا "ب ب سارأب 5م جربمأه م2556 6 مهو ضيأرب : قو اضأ

 ةعومج نع ىرخأو «؟ه؟ ةثلاثلا ةلاسرلا ) ةعومم نمض ةخسن : ىتاطيربلا نسل

 ىرخأ ةخسنو '( ةثلاغلا ةلاسرلا ) بس رثادملا هدب مقرب ( ةثلاثلا ةلاسرلا ) اًضبأ

 1١4:1١ ديدجلا سربقلا«لايروكسإلا اينابسأ هدب مقرب ةثلاثو - هو مقرب

 ظ ( عبارلا باتكسا ) هقف ؟15 انايز وربما - ( كلاثلا باكا اا مكر جزعيل

 ةرهاقلا - ١؟هذ ىرخأو . ميارلا باتكلا ةعوجج نه ١١55 77 ناكيتافلا

 لوصأ_و# ٠١4 ميم ايما هه : ةيلاتلا ماقرألاب ةديدع خيسأوء١ ج ديدجلا سروفلا

 . زوعدت عمي هاج 518 ©« رودي ميم أ |ا/ك ( 11/8 رومي

 : مورذلا

 فلتخ ف ةقرفتم عسا ةدع حرش لكس و « احرش رشع ةسم> لع ديايأم هل

 , ”911علا نادإب

 لودلا ةعماجم ليف وركيم فعلا اذهل دوي : ىلالقابلل داشرإلا رصتخم ١

 6 ناةنيص بائكدلا ناوئعاو .أ١ نم مل“ ١ رب ومقلا مقر 0/84 نم ملا“

 )ع نيهرألا مامإل داشرإلا تاتك رهتخ 2 © فو 6 نع ١ مقر ةحوأب ىلوألا

 4.3850 مقر اهو | س هناخبتك ىدتفأ صلاخ ] ةرابع ةحنصلا نبع ىلعو

 ركب ىأ ىضاقلل داشرإلا بتاج رصتخ » ىو ؛ لامش و مقار ةحولب ةءناثلأو

 . لوبنةسإ تلكم مخ 3 . 6( ةّمع نأ ىدر نيمرخلا مامإ راصتخا 6 ىبالفأبلا

 11١+ ةحيفص قحلملا فو 48١ ص ١ د ةيبرعلا بادآلاإ خيرات باتك » : نالكورب رظنا )١(
 ئيدلا بابش نب نيسح فيلأت « تاقرولا حرش تاق.ةحتلا 9 : مساب سل حورمغلا هذه نيب نمو

 دأ) فلولا طخ اهباعو ليشقيلتت طع م ١489 / هاهالا ةنس ف تبتك ةخسا ب اليكسا ناوفلا
 . (مسام 6 ١؟ق +1١84 +1١١ ثلانلا



 .(ى؟ ل) :هلوأو

 . ىت#ث هبو محارلا نمرلا ا -

 هءايلوأ رك ىذلا © زيزءلا « هيقرعم رونو هيقراع بولق نيز ىذلا هل ل دجلا

 يعلم ادم صخو « هك الع مهرمصل و هناك هدم و؛هتلاسرو « هتوبنب هءايذصأو

 دهشأو « هثمأ ءاملع ءايبنألاك لس ؛ هيمارك و ةقحح لضفأب«هتقيلخو هئوفص نيب نم

 هلوسرو هذبع ًادد نأ دهشأو « هتنح ىلإ ىنئلبت ةدامشءهل كي رشالءهللا الإ هلإال نأ

 : دعب امأ . هتمأ مركأ مه نيزللا هباحصأو هلا ىلعو ٍةتككَم هتيرب ريخ وه ىذلا

 نايبتو مالكسا لع ليصحتب فوخشم ساىلا باتكسا اذه مج ىلع ىنا> دق

 .بيترتلا نسحأ ىلع ماهنإلا ىلع قوفوتلا هللا نم الئاس اهاإ تدصتف ؛ مالعالاو ةلدألا

 . بآملاو عجرلا هيلإو . باوصلل قفولا هنإ ؛ ماظتنالاو

 : ماس أ 5 رأ ىف باعك د وصقم رصحتيو

 .نذلا قرفلاو ةعاملاو ةنسلا لهأ ىوس ةمألا هذه قرف نايب ىف : لوألا مسسقلا

 .|[ ى ب ل ] ةمألا نم نودعي ال

 . [ ىال ل ]| ةعاجلاو ةنسلا لهأ داقتعا ىف : ىناثلا سلا

 . [ ى؟٠ ل ] حورلاو ناسنإلا ىف بهاذللا نايب ىف : ثلاثا مسقلا

 . [ شا“١ ل ] فلسلاو فلخلا نيب ةيفالخلا لئاسملا نايب ىف : عبارلا مسا

 لوألا : لوصفب باتكلا ماتتخاو ماسقألا مامت اذهو » : ىا٠ ل ىف لوقي م

 ةمامإلا ىف ثلاثلاو ء |[ ى 5؟ ل ] ضفاورلا ىلع ٌدرلا ىف ىناثلاو « جراوخلاا ىلع درلا ىف

 . [ ىأ5 ل ] ةمبرألا ءافلطاو ةباحصلا لئاضفو اهماكحأب قلعتي امو

 .تالذ ىل و: هئيفو"نسحو هللا دمحم رصنخلا مم لحن ثيح شاله ل ىف ىحننيو

 . فاعنم طخم ةفاضم ىهو [ ىال* ل ] ربعو ةيعدأ

 سل اال

 ( لدحلا ىف ةيفاعكفا  ؟م )



 رباب اهمنعو ريك أ طخ ةبوتاكم نيدانعلاو « حضاو ليمج خس طخم ةخسنلاو

 ظ . رجألا

 ٠ - لوصألا ىف صيخاتلا :

 / موق ةنس تيك ةيكسأ هلم عروس كح ولا وأ مب رعأأ لودقا ةعماج سروذب درو

 دقو -_[مم ؟1 زك |ا/ ةقرو اه نم 0 مم ثااثلا دمحأ ] 0 مس طم ما 7ع

 « نيردهتجلا » باتك نيبو هنبب ةنراقملل ءنجلا اذه ىلع عالطالا دي دشلا فسألل رّذمن

 . انثبثأ اك «لوصألا ىف صيخلتلا نم » هنأ هنع درو ىذلا

 ناكأ نيأع كالذو 6 نس 5 م» بايك وه ْن ركب نأ عج را انام ىذلا رهألا

 . هنم دوجولا ءزطا اذه لع عالطالا

 مجرنو تايتكملا سراأيف ف هر د 00 ا ؛ هقذلا لوصأ ُْف داشرإلا بل مب

 . قياسلا باتكسلا سفن وه نوكب نأ

 : نءدلا لوصأ ىف تافنصم : اثلاث

 : [ عوب م ] 12 ءاعألا لوصأ ُْف ةلدألا مطاوق ىلإ داشرإلا - 9

 ديخ ادع معنا 6 /ديسلا و ؛ىسموه افسوب لمح ر وك دلأ قواعتو م دقتو نين

 ىلايسول قرشتسملل ةيسارف ةمجرت عم ىرخأ ةرشن هقبسأو م6 / هالسال ةرهاتلا

 . م اة /ماعول سيرأب

 ةن ارم ىل رغم طخ «داقتعالا مولع ىف داشرإلا» ناونعب ةيطخ ةدؤسن اندجو دقو

 باتكلا مدقتلا يف هاك ذ 55 / ىلالالا١ ؛/امقرب اضأ ىرخأ و .14مرب نييودرقلا

 . قنا

 راتسلا دمع نب دمع نب ديحل « ىنيوملاو ىلازالا ىلع درلا 3 هناونع باعك ىلع ثحبلا ءانثأ ائمقو )١(
 .( لمك ريغ)؟4/1١ا// م85  ىلالال 84م ىداع خن طخ تيك ةخسن ؛ ىدركلا ىداعلا

 - لازذلا هذممأتو نيمرحلأ ماهم لاوقأ صضعإ ص هوذدر ذ ود وأ ًاريدقت اذه ل سأ نانو



 : حورشلا

 م اماذ[ه 41 ةنس ىفوتملا ةأرما نب دم نب فسوب نب مهأربإ حرش 01(

 . 188 ص ١ حج ديدجلابو « هم ص ؟ ح مدقلا سرهفلا « ةرهاقلا

 تفيضأ دق نكت مل بتكلا رادب ةعدق ةطوطخم ىلع ثحبلا ءانثأ انرثع دقو

 . داشرإلا ىلع ةأرما نبا حرش نم ءزج اهنأ انيبتو « دعب رادلا ديدر ىلإ

 . 7 مثار رثازلاب ىعفاشلا ىلع نب رفظملا نن عل 6 حرتقملا » ناونعب حرش 69

 ١9174 مترب نييورأ ساف ؛فورعم ريغ فلؤأل «داشرإلا ىلع داعسإلا» حرش (*)

 ها ١ متر لمحو لوهجي فاّؤأو داشرالل حرشدنأ نيبت ةنانثعا ىلإ عوجرلابو

 . ىسادنأ طخ وهو

 حرش ىف داعسإلا باتك » ناونع لمح حرش «نيبورف» ةناركلا سفنب دحويو

 ما مارس ه1 ةنس قولا هأ'وس نب ميبحا رب] زئزءلا دبع سراف ىلأ فيلأت 6« داش رالا

 نوكيو . لوهج بودل رشا بحاص سرأف وبأ نوكيو يا ا ٠؟ا/؟ ةر 0

 .٠ نييورف ةنازخم ناتخسن رشا 5

 نع رود ١ع مكر ملف ةيب رعلا لودلا ةعماج نوءهم نب ركب ىلأ حرش - (4)

 . مم اا ا 51 هتراطسمو ةقرو 5١1 نم وهو امك٠ ثأاثلا لمحأ 7 ةحس

 لمت نب فسود نب مي»أرب| قاحعسأ ىلأل « داقتعالا ىف داشرإلا تكد 0 (ه)

 مقر ةيدرعلا لودلا ةعماج م1551 ا ه 15 ةنس قوتأا ىلا ىسوألا فاهد نا

 . ف ؟؟* ليقلاو مالك لع 5 بتك رادب ةخسن هنم دجونو . 3م مفلا

 ناماس ىساقلا ىلأ نيمرملا مامإ ذيماتل احرش كانه نأ نونظلا فشكب درو ©

 ةخسن هل نأ ثحبلاب نيت دقو م١1 /ه61* ةنس ىفوتملا ىراصنألا رصان نا

 ما 7“ ا م ه١ فود ىراصنالل «داشرإلا حرش» ناونعب سافب نييورقلا ةنا خم



 ]4٠/700[. رقرب ىرخأ ةخسن دجوتو ءالاه هقرو « ةنازيللا سرهف ىف درو ام بسح

 ةينكم « داقتءالا لوصأ ىف داشرإلا حرش » : هلوأ عودت نم ةدعسأ دجوتو

 نم ةحاص7؟4ىف وهو؛ىلرغم طخ ىلاتك 497 هّقرو ؛طابرلاب ةماعلا ةزانكتاب ىلامكسلا

 ( حالصإإلا حابصم» باتك عومجما أذه ىف ةيلبو ع ”“ ايا ةةرطسمو طسوتملا صا

 . "518 ةقرو رثازملا ىف رصتخم داشراللو اذه « ؟ت٠ ىلإ ؟؟ه ةحفص نم ىواضيبلل

 ةسماخلا ةلاسرلا ) 887 سيراب [ طوطخم | : نيدلا لوصأ ىف ةلاسر ب

 00 . ( ةعومت نعي

 ةلاسر » ناونعب ةلاسر « تاطوطخملل ماعلا سرهفلا « بتكلا رادب دجويو

 . سيرابب ةدوجوأا ةطوطخطا سا: ىف نوكت اءلملو ٠ متر « ديحوتلا ىف

 ىلالألا قرشتسملا رشن دف ( هنم ءزج عبط ) ؛ نيدلا لوصأ ىف لماشلا - ١

 قواحتب ىرخأ ةرشأ ثروظو م 9١ /ه انا ةنس باتكلا نه اءزد رفيولك

 ربدب لصيف / ديسلاو « ( ةروتكد ) رات ريهس» ةسنألاو ىاس ىلع روتكذ مدقتو

 ةخسألا امأ . م هد /ه ١1*رح ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشذم «( روتكذ ) نوع

 . ( مالك لع ) ١؟5« مقر ةيرسعل بتكسلا رادب ىهذ باكا ةيطخلا

 .بتكسلا رادب ب 45 اهقر ةئباسلا نع ثيدح طخم ةلوقنم ةخسن كانهو

 ىهو لماشلا نه لوألا ءزجال ع 885 لوبنتساب ولورب وك ةبتكم ةخيسنو

 . نيتقباسلا نيتخسملا- لصألا ىه ىللي ربوك ةخسنو . رمي واك اهملإ مجر ىقتلا

 لماكلا » ناودعب نيدلا لوصأ ىف لماشلا باتكل رصت# دجويو

 5-5 0 ر ثلاثلا دمحأ ةبتكمي جملا ريمأ نيا وأ «ريمألا عمال < لماشلا راصتخا ف

 ٠ 144 ليف ةيبرءلا لودلا ةعماجمو « ةحفص ؟7؟ ىفو « فلؤأا طخ هو

 .ديحوت ١ قر تحن «لماشلالئاسم ىف لماكلا رصتخم» :رهزألا ةبتكمىفو

 ميس ا" ننس



 ١1١ ىف ها/لهو هخيرات فقو اهوأبو «صقن اهرخآبو ةضرأ لكأ اهم ةخسذلاو

 .١9 / ةيصوصخ مسإب لماكلاو اهشرو ] ١و < «ع ًاراطس "م اهمرطسم اهفرو

 . | ةيموم

 ناونعب "ه٠ مث ةيطخ ةشسا كازه نأ ًاريخأ ىملع ىلإ امنت دقو اذه

 ةيزك رأل ةبتكملاب وهو «نيدلا لوصأ ىف لماشلا وه هنإ ليق « مالاحرش »

 . نآأروط ةعماجل

 ريدم ىرهاظم رصان / ديسلا تامواعملا هذه انل مدقو ًاروكشم لضات دقو

 نيسح روتك دلا ذاتسألا ليمزلا«ىبلط ىلع ءانب هيلإ هلسرأ باطخ ىلع ادر « ةيتكلملا

 رسفتسي ؛ رهزألاو سثنيع ىتعماجي ىكرتلاو ىسرافلا بدألا ذاتسأ « ىرصملا يي

 ؛ ةرقوملا نارهط ةبتكمب ةدوجوملا نيمرملا مامإ ىنيوجلا تافنصم نع اروكسش.. ةيف

 . هيد ثافنصم نم نيمرحلا مامإل دحوي اع تاموألمملا عيش د ر نمضصا كلقو

 دلال وصأ ىف لماشلا »باتك وه انه دورعتلا نأ اص اذإ هنأ ظدحالبو

 6 ةعاملاو ةنساا لهأ دئاتع دعاوق ىف ةلدألا عمل » باتك وه « مالا » نأو « هسفن

 ىلع 6 نيدلا ل وصأ ىف لماشاا د رك ذ اهف د رب ةرم ل وأ ىه هذه نوكستف ؛ فاؤنال

 . « عمللا » باتكلا هسفن فلؤملا هب ماق؛ ةادألا ماا حرش هنأ

 ؛ لماشلا ىف ةضافإلا قراف مم دحاو نيفئصملا ءانب نأ انه رك ذن نأ انث قحبو

 ىنبوجلا نوكي اعرف «اترشن نيتالا نيتخسنلا ىف ةطقاس 6 لماشلا » ةيادب تناك انو

 نيبتي اذهو . عملل حرش هنأ ىلع لماشلا رمأ ةينحي طقاسلا ءاملا اذه ىف حرص دق

 ةخسأ هنأ نيب وأ ىربك ةيمهأ هل ن وكيس ىذلا ناروط طوط ةخسن ىلع عالطالا دعب

 . لماشال ةلماك

لماعلا ةطوطخم رووصستل راح ىعبسأ )010(
 هد رعلا لودلا ةعما قيرط نم -_ كأروطإ 



 :ةرهاثلا (طوصضخم): ؟!2غلا ثايتلا ىف ,هألا كايف باتك وب

 سرهذلا شم اذ> روب كنب « 0 خيرات ةب ردنكسإلا « روعيت عامججا مم تكلا راد

 . ١١ ص رشاعلا

 (طوام#) :ليدبتاا ند ليجإلاو ةاروتلا ىف مقوام نايب ىف ليلذلا ءافش - اه

 ةخسأو ؟؟4" ايفوص ايأ ١59 مف ركيم  ةيبرعلا ل ودلا ةمماجي تاطوطخلا دهعم

 . "2437 مهد ىرخأ

 ىرثوكلا دهاز دمت خيشاا قيلعتو حيحصأ ( عوبطم ) .ةيماظنلا ةديقعلا - 5

 ةكرش مباطمب ةيناملا ةججرت عم رفيواك اضيأ هرشن م 1948 /ه 1١م5 ةرهاتلا
 0 رسمك تانالعإلا

 ,. 1! ١م لوبنتسأ ثاأثلا د جأءامذ6١ لاير وكسألا : ىه ةيطذنأ هخسو
 ةه11:1 ةلامرلا

 «ةيردكسإلا ىف هث# رب 2 74١ مهر ةروصاطلو (ةعومجم )*م5ةيطخ ةدياإ س

 ليعامسأ ةيةكع ةروصلا هذه لصأ و (زارهط ةيتكم نمل سرما باطخعا ىف درو انكم

 ٠.258 مثار ايك رتب بئاص

 ةخسأ كانه نأ ديفي اع ىل ينكدف نيجزس. داؤن روتكدلا ذاتسألا لضفت دقو

 دك يام اذهو:4؟ اهقر ىتلاوءةقياسلا ىلإ ةفاضإلاب ١ 6مبق ربىرخأو امم تر
 . رك ذلا ةدلاسلا ايكرتب بئاص ليعامسإ ةبتكم ةخسذلا دوجو

 ؛ ىهو نآلا قح اهب فرعي مل باتكلا ناك نإو « هفنصم هل اهدارأ ىرخأ ةيمست ط وطخملا0)
 «.. ىئايغلاب رهتدياف. لظلا ثايتلا ىفيمألا ثايغ مت اذإ اذهو...» : هنم ه ةحفص رْخآ ىف لاق « ىلايغلا »
 تايغ نإ » : لاق نيح ةيماظنلا ةديقمال هعدقت ىف ىرثوكلا دهاز دمحم خيفلا ةليغفم رك ذام مجاري )
 6. ىئايغلا ريغ رخآ باتك عمألا

 : وه ىنيوجال ريبك باه؟ نم ةديقعلاب ساخلا ءزجلا وه ةيماطنلا ةديقعلا بانك نأ ظحالي (؟)
 . اقياس انرك ذام و ىلع « ةيمالسإلا ناكرألا ىف ةيماظنلا ةديقعلا د



 رشن ( عوبطم ) : *'”ةعاجلاو ةنسلا لهأ دئاقع دعاوق ىف ةلدألا عل - ٠

 . ىريضألا دوم روتكدلا موحرأل ةعجارمو روطسلا هذه ةيناك مدن و قونحتب

 رشنلاو ءاينألاو فياأتلل ةماعلا ةيرصلا ةسسؤملا « « انثارتأ» ةلساس رظنا)

 . ا6"55 ةئس

 (طوطخم) : ىلاءملا ىلأ مامالل اهتيوجأو ىلقعلا قحلا دبع مامإلا لئاسم ح ؟١

 وناقيزيد وتربما روتكدلا ذاتسألا اهتساردب متها دقو « كلام هنف 1١ بدكتلا راد
 . 1968 ةئس رصع سم“ نيعو ايا اطيإب امور ىتمماجي ذاتسألا

 ت 9 اأو هلوأ ىف هفأ وم مما دار : مه ىسلا نأ , اىسأ 0 تاك مس 5<

 هللا انلذدأ ةنسلا لثم نيمرلا مامإ ىلاعملا بأ وهو » : اذكه باتكلا ةياهن ىف

 . 4 هاكر ّق

 مو 654 مر ثحن طابرلاب ةيكدملا ةنازإطئاب باتكلا اذه ةخن دجوتو

 : خسأنلا بك هرخاو هلوأ ىف ضايب هب ؛ ؟8 7< ؟6 ايثرطسمو ةحنص امك ىف

 هقخس ىتلا ةضسنلا ىف ناك هنأل لاطأ هنم انعنم هرخناو هلوأ ىف ىذلا ضايبلا اذهو »

 | ١85 ل رظنا ] اهنم

 . ١ ةحنص هلوأ

 . محرلا نمحرلا هلل مسب 2
 : ىتالاك رطسلا لوأ ١ مالكسلا أدب 32 ًارطس رشع دحأ رادتع ضايب ]م

 . دهاشلاب ايلماح ىمس ةداهشلا « دا هلو هناحبس ديهشلا »

 . مالكلا فئأتسي مث [ تالك ثالث رادقعي ضايب مث]

 حرش هنأ درو دقف « نيدلا لوصأ ىف لماشلا » نع دروام انه نابسحلا ف ذأ نأ حصيو )١(
 راظأأب نارم أب نأ رهط ةعم أع ةب زك رأ ا ةمكلا ند تاموأعم ند انمل] لص 1 اقءط « هوه ةلدألا عملل 9

 . مدقتلا أ له نم 5 حجب ورص



 : لوصفلا ىلاوتت مث هع(” ء”١2 ص ضايبلا لاختيو

 خفنلا نأ ىف لصف «ربدق ءىش لك ىلع هنأ ىف لصف « ةداهشلا ىف لصف د

 ةين أ ةعاسلا نأ ىف لصف «روبقلا ق نم ثسبب هللا نإ : لصنو « قح روصلا ىف

 . خل. . قح هللا ءاثل نأ ىف لصف « اهبف بيرال

 : ىلاتلا وحلا ىلع طوطخللا ىهتنيو

 تاك عب رأ رادّقع ضايبو . . . نآويدلا مي "م . , ىنلا ىلع ةالصلا دع

 . [ 185 ةحنص رظنا | نيمرحلا مامإ مسا هيف درب و « ةحتصلا سفن نم ١4 رطس مث

 نأل كللذو ؛هدلاوا امبإو نيمرحلا مامإل سيل باتكلا اذه نأ نظلا بلغأو

 دمح خيشلا هدلاو مالك نم ًاريثك برتقيو « هبقك قابو قفتيال باتك-لا بولسأ

 . ىنبوجلا نا دبع نبإ

 : لدحلا ف ثتانزصم - أعل و

 . انيديأ نيب ىذلا فيصلا وهو : *!'لدجلا ىف ةيفاكلا ب ع
 : فالخلا ف تافنصم ؛ اسما

 : ةينزدأو ةيعفاشلا 9 ما فالخ نم مقاو مذ ةدبعما ةردلأ سس 2

 . 78؟4 قرشلا مسقلا - ىفاطيربلا فحتملا

 نافتصم انيديأ نيب مقو هل أل حتسأ ايد نيب وهىذلا ع لدحلا ىف ةيفاكلا باد مذ ةسانع 600 ١(

 : ناهق نافتصم امهو . نيبو رق ةاارغ هاوصأو لدحلا ىف

 قوتملا ىرببألا لضفلا ني رمع نب لضفملا نبا نيدلا ريثأ مامإلا فيلأت : ةيلدجلا حداوقلا : لوألا
 نال ١ / ا مم ىلإ ب / هذ نم ةعوم# نوض «ىل رغم ءطاخعب وهو م ١١ ١ 4 / ره ه1“ كلل

 م نا ىح نإ يح نب دمع للا دبع ىبأ ىفنملا حعيشلا .ط# ةشجاسأ نم م ١هازل /هال 45 ماع هخسأ

 ١ "1! قر ىرفاعملا بابحلا نبا
 ل 5

 ىواهبلا ىعفاشلا دعس نب دمع نب دمع روصنم ىلأ فيلأت « لدجلا ف حلطصلا ىف حرتفملا» : ىلائلاو
 كيس كم عارفلا م و داوسلاب بوتكم « نقت» ى مل دن أ ام وهو ع ١ ١ ايا ره / ه نق كال ذأ كعب ١ قولا

 .م١ 16١ :هقرو ماا 4 / م لح



 عسا هل سيلو 00 نبا هرك ذ : فالمخلا ىف نىدشرتسملا ةينغ - ؟ه

 . نالا ىتح تامولءم نم انيلإ لصو امل اًنيط «تابتكسلا ىف

 - ىرخأ مولع 7 تائفئعم : اسماخ

 . ) طوا# ) مساقلا هذأو ىلإ ةيصو صفو همأقن نهم ةددصفق سم ”5

 . 7591١ ةثلاثلا ةلاعرلا نيلرب

 : ايءاطمو

 ةلظقي ريغ ىلإ مونلا اذكه 1 ةلفغو رورغ ىف دام 1 ىلإ

 ( روسكم : اذكه تيبلا نأ ظحالي )

 : سفنلا باتك - »ب

 هل سيلو *'”ةيماظنلا ةديقعلا باتك ىف هلاوقأ قايس ىف هسفن ىيوجلا هركذ

 . تابتكلا سراهف ىف خسن

 : ةرطذ :+ نآوبد ل ”ر

 خسأ هل. سيلو ”9ىربكلا ةيمناشلا تاقبط ىف بسلا ىدل هركذ درو

 . تابتكلا سرابف ىف

 )١( س1 > :؛ ناك-اخ نبذ نايعألا تايذو 51١" .

 دهاز دم خيشلا ميدقتو قيقحم ىيوجأل « ةيماظنلا ةدقعلا » باتك نه هذ ةحفص رظنا (؟)

 ٠ ىرتوكلا
1 

 ٠ )َ ىلوأ ةعرط 51١6 ١ ص ؟ تت يىكسسلا ىريكملا ةدعفاشأا تاقرط 69

 سل 9# دس



0( 
 لدحلا ىف هيهذم

 6 لدجلا ١ أو ريتع نأ ( ةئسافلاب محم نيلهتشملا ةصاخو ركفلا لهأ داتعا

 ثارقلا وه ثراوتم ىنساف ثارتب كالذ ىف ني رثأتم « ةينيقي ريغ ةفرعم ليصحت بولسأ

 فالتخا ىلع « ىطسولا روصملا ف برعلا نأ مهل ىءارتو«ىتان ويلا ركذلا نم ىليسرألا

 رابتءا ىلع هيف اوضاخ مهمأو ؛ىلانوولا ىركفلا ثارتلا نع « لدجلا » اوذذأ دق مهتائف

 ٠ 10 تو ند ةينظ ةينارد الإ لد اي فرأعم 2 لص وت هلو 5

 باتكلهربدص# ف روكدم ميهارنإ روتكدلا ةاتسألا هب حرصام ةحضاولا ةيملعلا تاقيلعتلا نم )١(

 ؛ ةحفص رظنا ) » ... ةيادملاو ةينيدلا ر ومألا ىف .. لدجلا ةيمهأ ودبت » : لاق . انبس نبال « لد »

 ةرهاقلا ىلا وهألا ناوف دج ر وتل دلا ذادسألا قبقدم' ( لدحلا مق _ « ءافعأأ ه «' تاتك_) ردصتلا نه

 ةرابعمدبف ( سيئرلا خيال ةيفلألا ىركذلا ةيسانع ىرقلا داشرإلاو ةفاقثلا_ماق- هله اوم

 : ةقلحلاب اهساع تا قل امهم ىلا مدنإ كر ىد مقاولا تاعوضوم هيلع نوكا > نأ نك ام ىلإ رعشتت

 ده 9 كنت ةرا.ءلاو 1 مل ه6. ةسيسات قا ) ةيل كد ( ةمعامدسأ ق'اقس وذ أم أم ةسقاولا تائزااف

 . لامتحالا تاحردو ل ةدشأا 9 موو ” ند همااعتام ىعرو ؛ أمس ند هأعو ىذلا ؛ فالتخالا

 « ىوئيدلا لدجلا صختت جئاتث نع ثحابلا هيلإ ىهمني نأ نكع اءو قفثت ةقيفملا هذه نأ ىرأل إو

 رأت ركفت ووف . ةنا.صتقمو س وجم أ راقت ثيح ئد ة.مالمإ لوصأ نع أنيس نأ هف زياصا ىذلا

 انالعوا فات هلعوأم وهو 4 ةقراعلا تان نع لصودم ىدجراخ موح-و 03 كلمت م ةيهالسإلا لوصألاب

 هملإ . دوج ولا را نيكل هبه دم ل هما هيل هياذ ٌّق مقاولا نادت ع فرصا ىذلا ٠ وطسرأ 0 اي ردح

 ه 6ممنغع ىشالتملا سوا أب ط.ترألا جم ممملا 5 ةريظ 1 تبا انه ندق 1 يل وموأا 1 ىق كاسم ةدذأم

 ةيلعق هئتأمدقم ىذلا ناهربال الخ ةءئظ ه.: أمدقم نأ ةىظ ةف رعم 2 قدا وطسرأ كاع لدحلا 3

 .٠ نمل ةدئاتتو

 : ىلو أم ىف واطسرأ لدحل ةيسنأأب عوجرلا نكمو

 8قل1ةاما116غ : 02عحطم ]ا7هقواعتساما» قولا نقر '1'هزد103 [ امنل)
 ©“125516801 ًاياط1 3197 آ010013 0

 روتكدلا ا رعلا 9 هجرت كل 12500 ياس 11101 وكي رأ مس مأق ةءسأ رف هةر اة واطالو

 .١ة144 ةرهاقلا ؟ - وطسرأ قطنم ناوئس ىودب نعرلا دبع
 : سييلاو اهم ماق دقف اقيبوطلل ةينيتاللا ةجرتلا امأ
 41151016115 101216010123 01غ6 (نماحتتت ءاد1 251510 نأ . ا[ .الأ 1165

 [7هز"]12» 1
 -ج« ]10192166116116 » «لدملا» نع ىنسافلا هسوماقيف دنالال اهب ماققلا ةساردلا اضيأ رظناو



 مهطاشن ةيادب ذم اوذختا هقنلاو مالكسلا لهأ نم « نييلوصألا » نكسلو

 تحرق جاتن نم وهو « « لدجلا » .ب تفرع فراعملا ليصحم ىف فقاوم « ىركفلا

 نم « لدجلا » .ب فرعت لاوقأ كللذ ىف مهو « نيدلا مولع ةصاخ « لال مهتاسراممو

 هذهو « اهملع لدجلا موقي ىقللا سسألا نيبتو ؛ حالطصالا ثيح نمو ةغللا ثيح

 : ةصاخ ةينيدلا مولعااو « ةماع مولعلا كرادم وأ ةفرعلا ىف مهبهاذع طبترت سسألا

 ىضتقي « لوصألا 01 لهأ نم ةيصخش ةيأل ةبسنااب لدجلا ىف مالكا نأ دجن ثيحب

 ةيادبلا ذنم مدنع « لدجال » لعجم ىذلا رهألا « لملا ىف ةيصخشلا هذه ءارأل ضرعتلا

 . ةينظلا ةفرعملا نود نيقيلا ىلإ ءادألا ةمس

 ةيفاكلا د هباتك ىف لدا صخم ءارآ نم هب ىلدي امف « نيمرحلا مامإ ىنيوجلاو

 نم ريثكلا ضارءتسا لع صرح اك ؛ ىلدجلا فقول تازيف م نيب © لدخلا ىف

 : لدا لوصأ نع افشاك « مهفقاوم نم هل ىءارث ام ادقان « هيلع نيقباسلا لاوقأ

 لوصولا ةيلمع ريس نسح ىلع رثؤي نأ نكع للخ ىأ داعبتسا لجأ نم كللذو

 ٠ نيقيلا ىلإ

 هتيمهأ هل رمأ ليلجلا مامإلا اذه دنع لدجلا هانم ىف لولا ليصفت ناك كلذ

 كالت ضحدلو ؛ ةصاخ نيمرملامامإ ىنبوجلاو « ةماع للسما ركفلا فقوم ةلاصأ زاربإل

 ركفلانأ ىهو الأءنيثدحلا نيثحابلا نم ريثك لودع ىلع رطيسن ىتلا « ةقبسملا ةركدفلا

 نيكس ام و ىلع ىتيةح ريغ ردهأ ادهو . وطسرأ نع ©« لدا » لا# ىف لقا ملسما

 , ”"”ةفسلملا وأ نيدلا مولعب نيلغتشاا نم ركسفلل اذه ناك ءاوس « دعب
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 ١ <« /”؟ سيرا 6 وطسرأ د'ع دو>ولا ةلكفم » كناب وأ باعك اضيأو تح

 م1162 016 : ]ع ظصما]ةدتع لع ارا (باطع#ت ةتتاقاماع .
2 ]1 

 نم ١ مقر شماه ىف هيلإ راغملا انيس نبال « لدحلا» باتك سن ىلإ الشم اذه ىف مجرا )١(

 : قد املا ةدحفصلا



 «لدجال» ةبسنلاب ادج ةمبم ةقيقح ةيادبلا نم ربظب ىنيوجلا نأ ثحابلا ظدحالي

 . « رظن » هنأ شو

 00+ ةكءاثم و ىف لا 6 ةرظانملا » و 6 رظنلا » نع هثيدح دفع كلذ حرمت

 للا لهأ رظن ىف قرف ال هنأو « ةلداجم » ظنا هريدقت ىف ابفدارب ىتلاو « رظنلا » نم

 ةدارم هلمج ىذلا « لدجلا » حيصأف *'76 لدجلا ١ و « لادجلا » و « ةلداجلا » نيب

 لك نأ ىرب ال ناك نإو « رظل » 6« ةرظانم » لك نأ ريتعي وهو 4( رظن » :ةرطانمأل

 «رظن » هنأ ىأ رظنلا بيلاسأ ند أب واسأ «لدحلا» لمح ام 0 رظانم » 6« رظن »

 حضتيس ام وحن ىلع ىفانتلاو مفاددتلا بواسأ ىلع ىأ « ةلعافلا » بواسأ ىلع نكلو

 2200 , كعمل 6 لدحلا » ىنيوحلأا في رعل نم

 لصوم (« رظنلا »و 6« رأثن » هز اع 6« لدحلا نأ ىف نكت ةقيقحلا هله ةيهأ و

 ديزبال ىذلا مفادتلا ب واسأ ىلع ناكلاو ةئيقملا ىلإ لص وم « لدجلاف » ؛ ةتيقحلا ىلإ

 اميل لك غبي نينا نيب كاكحا هنأل « احوضوو « ةوق الإ ةئيقا ىلإ لوصول

 ةقممد هذهو ." لدملا بادآ «ق كللد فيولا ها أم وحن ىلع أ هج وأ ةقيقألا

 نيدسلاءااع دنع «لدجلاف» اذإ . نيدسلا نر كفل نم هريغ مم ىنيوجلا اهيف كرتشي
 ةصاخو ءالؤد» دنع لدجلا نأ ذإ ؛ 6« نيينانويلا » دنع هريغ ؛ ةصاخ ىنيوحلاو ةماع

 , *0كللذ ىلإ انرشأو قبس اك ةيئظ ةفرعم ىلإ الإ ىد وي ال « وطسرأ

 امبنم الك نأ ىلإ هبني اتإو « بسحو امهنيابت دكؤي ال نّيِب فالتخا اذ هو

 بهذم ىلإ مجرت سسألا هذه نأو « رخآلل ةفلاخم سسأ ىلع دمتعي هنأو دبال

 , ©« لوقملا كرادم » وأ 6 ةفرمأا » ىف قيرف لك

 . قباسلا محرما سفا (8) . قباسلا محرملا سن (؟) ٠ صنلا نم ( شه ل ) رظاا )١(
 ٠ 6 لدمحلا بأب 2 لذ طوطخلا ند | ى 31 لز رظنا 60

 : مدقتلا أد نه ؟ 1 ه دعؤرم ند ١ مقر شماه رافنا )0(



 سسألا هذه زاربإ لجأ نه «لدجال» هلوانتف ىنبوجلا عببتتن انلعجي ىذلا رمألا

 . « لدعلا » ىف هلارقأ ابملإ دندسا ىتلا

 قاعق أم أمم 3 م هرم أع 6 رظنلا 2 َْق 2 طا يد و صخ أم أهم نأ ن4بئاسو

 7 ةيقريفأا 44 رعألا بسك ىف قانقلا و عفا لولا فق ودم وه و ؛ ةصاخ ىلدعلا فق ولاب

 ىنيوحلا دنع حتوجرتلا و ٠١ 6 همم ركلا 2 وأ . عطقلا 2 ليبس ىلع هقرن يد تناك ءا ودس

 ٠ «ىقاطملاو موجمام ْنَع ءادقنت ا( ةئيعم ف ردم تاءعءوضوو بسأني و 6 رظنفلا 0 هيل ىدوي

 نب ركسشملا نم هريغك « نيم رخل مامإ نأ ثحابلا هيلإ تفتأي نأ بجيام زربأ نمو

 هل هس ةدعأق هدذهو . 30 را لوادم ضو نع يعقل لو فال ىأل أمسح تالدو

 فلت ىلعلا ءادألا ف حوضولا نم ريبك ردق ىلع نيركفملا نم اهقبط نم تلعج

 , "2هارأ

 ةقيسم ةفسصب رومألا مضو ىأ«تارداصاا ليبس ىلع سيل « نوسمملل ديدحتلا اذه نأ ظحالي )١(
 تداف/ن يعم نومضم ديدحم ليبس ىلع وه امنإو « امزو ىراجلا عفاوال ميقيال « صلاخ ىراظن لمأتل ةجيتنك
 لهأ نبي نومصم نم رتكأل حاطص# ظفللا نأل , هريغ نود هيغرب وهو 2« تاسرابلاو براجتلا هب

 ساسأ نالثع. ناذللا ام « نومضمال دوصقلا مقاولا مثء انه ةسراملا وأ ةبرجتلاف « نامزلا كلذ ىف رظنلا
 . دملا هليتش 1 ينيرجلا رارقخا

 نودضم ددعت نع جننت ىلا تانالخلا مسح ىف حضاو رثأ نم فقوللا اذهلام ثحابلا ىلع ىنخيالو
 نيببوروألا نم نوثدحلا راشأ بقلو « مهنم نيرظانتاا ةصاخو « ملعلاب نياماعلا نيب دحاولا حلطصملا
 1 ةدام اذه ف رانا ١ اظافلألا ثومصم ليز كيو ةمدق ل ةسقاولا ةسردما باجصأ ةيصاخو

 . دئالالل فسلفلا سوماقلاب
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 ربررخشل هب م رصوأم اذهو 0 لدجلا 2 َّق مالك! هلم رإ باعك سصتعإ ىيوحلا نأ امدالي 6

 « لادجااو رظنلا انمدق اعإو » : كلذ يف لوتب « ملعلا 2 ىف مالكلا ىلع « لدجلا » ىف مالك_لاب قيبستلا

 نم ملعلا ىف همالك نأ ظحاليو . ( طوطخللا نم ش م لرظنا ) » هبتلو باتكلا اذه دوصتم هوك

 هباونأو هلوصق ببقرأ تح نم تاعك ءانب تإ لوقت نأ انك كللذإ 1 لدجلاب هدم قادتي أم عيصو' لجأ

 ج ركذب قيس هلأ دحم ةدام نم هب دروامو باتكلل هئانب دنع اعفقو اذإف » .لدجلا» حيضوت هب دص# دق



 2« ةصاخ ىرخأو ةماء اسسأ لدحأ نأ صنخال هتسارد نم ثحابلا نيبتيو

 . لدحللا بواسأ هيلع قبطملا ثحبلا عوضوع طبترت

 ؛ اهبلع دمتعت لب « ىلوألا نع لصفنت ال ءةصاخللا سسألا ىأ « :ريخألا هذه نأو

 . اهم قلطنت ىهف

  ) 1١لدجلا ىف هيهذمل ةماملا سسألا :

 ةقي رعت ثابثأب أدبن نأ بيف ؛ هيدأ ةميقلا هذه دودحلاب 10 رعثال نآك اذإف

 حيضوت ىف زيمم صاخ لق اذ هلمحم ناعم نم فيرعتلا اذه هلمح ام نايبو « لدجال

 . ةصاخ ةيوثنلا ةيلدا ةفرعملاو ةماع ةفرءملا لوصأ

 : وهف فيرعتلا اذه امأ

 نيعزانتملا رابظإ » هنإ ( زدناب ياي م لاث» نأ معيدمصلا » :ىني وحلا لاق

 ةراشإلا نم اههاقم موقيام وأ « ةرابعلاب ىفانتلاو عفادقلا ىلع امهترظن ىضعتم

 . ( "كلالدلا و

 1 حالطصالا ةيصأل نع لدحلا ُّق ةنأر لثع ناسا اك في رعت أرزهو

 « املا و وق راظنلا # و 64 ديلا 5 داع ةلصقم ةمقو فقو 0 لدجلا لها نب كليمح ملا دوددأا ح

 احضوع « اهب قاعتلاو ىلاءلا نع لكتف ؛ ةيعرمشلا ماك>ألا ىلع لوصحلا ةيفيك نيب مث . «ىلدجاا لاؤسلاهو
 : نيمصخلا نب نيلصأ نه ةذو+ ألا ةلملا, جاجتسالا ةيفيكو « مضولا داسف نايبب سايقلا ىلع ضارتعالا ةيفيك
 دوصقلا حرشو ىل وألاب قاتلا ةيكو « ليلَق دمي كلذ نيبئرم ك٠ نيمصخ نو هدنع لد»علا نإ ثيح

 ليح نم رذحأا ةيفيكو لدجلا بادآ نايب ىلع هضرع ماع ىف صرحو ' هماسقأو ههوجو انيبع حيجرتلاب
 هئم اناعمإ صع ىلع مهضعي لدجلا لهأ يدعت دنع مك و لاثمأ نم لمء:ديام لحس مك ؛ نيرظانتلا

 . ىلعلا ىف ةقيقألا رايعت هنم ةيئزح لكل اءيقتو . لالا اذه ىف لءفلاب راج وه ال ةينقاو ةروص ءاطعإ ىف

 نوكي ال ممل رظنلا قيقحم - هنأ ملأ ه١: ىلإ اع بتاتكلا اذه لهش.م ىف ىناوحلا حرص )١(

 ىلع ةفرعم صيصختتلاو ليصفنلا ىلع اهقئاقحو تارابعلا لاءم ىف رظنلا لهأ نبب ىرجيام ىلاممل ايقوئسسم
 عوباطملا نس ١ ص ىأ طوطخلا نم ى 4 ل ) . بوصأو قحأ اهرك ذب اذإ ةيادبلا نوكش « قيقحتلا

 . ( انيديأ نيب ىذلا

 . ايديأ نيب يلا ةعومطلا ةخسلا نم ؟١ س طوطخنلا نه ىه ل (؟)

 مصس 1429 هيج



 دوصقملا انيبم ةغالا ةيحان نم © لدا » ظفلل ضرعت نأ لعب هرك ذ دقو

 اليصفت هنيبلسام وهو ؛ ""لعءافنم ىف ىلا « ةلدالا » و 6 :رظانملا » و رظنلاب

 , ليلف دعب

 « دا » نع ثدحم نأ دعب الإ ىبوللا دنع درب ا في رعثلا اذه نأ ريغ

 لع فرعتلا دعب الإ هدامبأ نييثت نأ نكي ال فيرمتلا اذه ىأ هنأكف «هماكحأو

 ماعم نه ريثك نع فشكي « دحلا د ىف همالك نأ ذإ 4 دحلا » ىف ىنيوجلا ىأر

 . « ل. للا » ىف هترظن

 :د_ خللا

 : ةفدارتم اهنأ لع ةثالث اطافلأ تابثاب « دحلا ١» ىف ةمالك ىنب وحلا ليثسإ

 لع » ةمالثاا طظافلألا هذه نإ : لوقيو 0 ىنعملا » و « ةقيقلا » « « دحلا»

 © ص'صقخأ » 52 ابخنم لكل نأ فتوضأ 9 . « دحأو لوصألا ءاماع فرع

 فثكلا ىف ةنستسم ى رحال » : الشم 6 دحلا» ةلغفل نأ رابتعا ىلع برعلا ناسل قف

 , 96 هئافصو ءىش لك نأيب نع

 : لوةيف كالذ نيبيو

 : لاةي نكدلو ؟ هتردقو هع دح امو ؟ هلإلا دح ام : لاقي نأ نسحال هنإف

 نأ رابتعا ىلع 96 هلعو هتردقو هلإلا ىنممام » وأ . "”هتافصو هلإلا ةتيثح ام

 . هتافصو ناب قياي الام اذهو (« ةباهنلا » ىلإ ةراشإ نمضتب ةغللا ىف « دحلا » ظل

 لودأب ليو ةغالا ءارثث فرعي ىبرع لسم ىلوصأ نع رودصلا ةيجاو ةئفل هذهو
 . ىريكلا ةينيدلا قئاقملا نع ءادألا

 . انيدهأ نيب ىلا ةعوبطملا ةخسنلا نم ١ 4 ص طوطُا نم شال ل (1)
 . انيديأ ىلا ىذلا صنلا نم ؟ ص طواطخلا س قى 3 ل(؟)

 . قب اسلا مجرلا سفن (0) . قباسلا مجرما سف:(4) ه٠ قباسلا مجرأا سفن (؟)

 سل اسط



 ةقيةملاو دحال هفيرعت مدني ؛ ىلاعلل ظافلألا ءادأ نيب ةئيقدلا ةقرذتلا هذه دعبو

 : لوقيف

 هفصوبدودُلا صايعتخا : انهاه وه ةتيقطاو دال ىنعم نايب ىف تاراعلا حصأ

 ' 602 صلخم

 : لثم ةروهشم تافيرعت ةدع ضفري هنأ اذه ىنعمو

 . « ىنعملاب طيحلا زيجولا ظفللا وه »و « مثالا عماجلا هنأ »

 :لوقياهرك ذ ىلا ىلو ألا ةرابعلل هرايت>أ ببس « هزاربإ بحنأم مأ ندهو

 هتنصو . دودحلا نيع ىلإ مجري دلل نأل ؛ ىلوألا ةرابعلا انرتخا اعنإو »

 , 06 ةيئاذلا

 , "2تايعرشلا نم ربثك ىفو < تايلتملا » ىف كللذ نأ نيبيف فيضيو

 زم نأآل ؛ لدا ىف هيهذم وأ دا ىف هيهذم تامس نم ةمم ل وأ حضن انهو

 هنأل ؛ مقاولاب طايترالا وأ « ةيمقاولا » : ىه ةمسلا هذه « دودحلا » لدا تاموقم

 « دودحلا نيع » ىلإ هب عجرب دملا نأ نايس متي اه راتخا ىلا ةرابملا هذه ىف

 . هعقأو ىأ اع وأ هةةيق> ىف دودٌلا نبعو ( ةيتاذلا هتفص »و

 هيثك ىف « ةنصلا » ىف همالكل اًنيط« ىع ىتلا ةيتاألا ةفصلا ىلإ ريشي هآرتو

 مطاوق ىلإ داشرإلا » و « نيدلا لوصأ ىف لماشلا » ةصاخ « !هفالتخ! ىلع ةيمالكسلا

 ةمزال « سفنل تابثإ ةفص لك » : لوقي « ةلدألا ما » و « داقتءالا لوصأ ىف ةلدألا

 , « ؟9فوصوملاب ةئاق ةلعب ةللعم ريغ « سفنلا تيقب ام

 . ايديا نيب ىلا ةعوبطلا ةخسألا نم ؟ ص ىأ طوطملا نم ى 4 ل (1)

 . قباسلا محرلا سالث (؟)

 . قباسلا عجرملا سفأ (؟)

 . "5 س ةرهاقلا ةعبط « دافتعالا لوصأ ىف ةلدألا مطاوف ىلإ داشرإلا : باتك الثم ظنا (؟)



 ةلصننم ةنصر قتحتم ىجراخ مثاو نع اديمب روصتم وهأم ذبني هنأ ىنمي اذهر

 . ةرودصتم طقف سإلو المف ةدوجوم ةنيقح لثميام ىلع ليقيتو « ةفراعلا تاذلا نع
 اعأاو ُِ 4. 2م هدم وطه م را ملقا ص ناموتوال و لويقلا هم ىل ايفل ا ناكللا نافيرعتلاو

 سرا ىن 4 © 4 - 5 3 ىزس 1
 ةلزعملا مج اه كال ذل وذو 4 7 مقاولا ند رك لظذالأد ناقلعتيو 6 اذوح ناموح

 , تاغاناو تارابعلا ىلإ الإ ةئيقح الو ةنص الو مسا ىقاومحر ام مهنأل ةيرذقلا

 * 8 دال 0 ىأا,هتساو قلمي مو نيلاع ددحت ىيوجلا نأ طوساليو

 نأ كاسل هلءأو 06 تايعرشأا م2 و5دو : ىلاثااو ع 0 تاماكعلا ) وهو : لوألا

 . لك هلم أم انه كامن

 ىه امو ؛ةءقاولا ةنيقطلا نع اديس لتءمتم وهام تسل هيدل تايلقعلا نإ

 ريدا » ىلع ةمدقملا ىف دمتعن ىلا ىأ عرشلا اهاع ىلا ع 6 تايعرشلا » لباقي أم

 ةرادصلا ناكم هل نأ ىأ « ىعرشلا » ىف ةئيقحلا ردصم وه لزنملا ريهعاف ؟ « لؤمملا

 . ةقيقما ىلع ةلالدلا ىف ةولوألاو

 ىلا ف رعملا تاعوضوم ىشف 4 تايعرشلا نع ىنبوحلا هزيم ىلا تاياقعلا امأ >

 فرعتلا لجأ نه هركف أبمف لمعي نأ تح أمل قل ىلاعأ أبو 3 لزم ريو أم 0 م

 . ةنراعلا تاذلا نع ًادمعل اهئاذ ىف اهةيثح نع فشكلا : وه هفدهو « ائنيقح لع

 : ىلا ام دحلا مح نع قىيوعتلا دنع درو

 . ايس وأ دا ناك ايلّثع ؛هتلع دودحم لك دك ؛ ريغ ال ةلعلا هنأ هكح نفد

 . "76 عرشلا للع رثك أك ثالذك نوكي ال ام للعلا نم ناك ن إو » : لاق مث

 . انيديأ نيب ىذلا ع وبطملا نم * ص وأ طوطخلا نم نبع 4 ةحول رخآ رظنا 00(

 1 ائيدب | ىلا ىذلا صنلا ند 5 0س طواطخملا نم يف 6 ل راغنأ 2(

 .( لدجلا ىف ةيفاكلا م * )



 ىلإ هبليو . 4 دوجوم وأ تراث وه ام » : هدح ىذلا 6« ءىثشلا » لاثم ىطعو

 . صن هيف درب ملام ود هيدل ىلقعلا نأ ىنمي اذه لك . « ليلعتللا مال » ةميق

 : لاق نيح اضيأ ىنيوجحلا نع درو ام كللذ رربو ام م

 ؟ عرشلا لاع سكع ىف هلئم مناف الح د

 ادح نوكي نأ حلصي مل امو « اذه هيف ىرجأ « دح كلذ نم حلص امف : ليق

 نيح هل هلع « ةلملا تراصو « ةلعلا نع رخآت اير هيف مك-1لا نالف « هيف ازه رع :

 اهماكحأ لقعلا للعو ؛ 5 نيح نم ؛ هل هلع ا ع رشلا لمح ؛ أمك ع رشااي ثدث

 ؛ اهسفنأ تفلح نيح « اهسننأ تابجوم ابنإ : ءالثملا لوق ىنعم هو « اهسقنأ

 , (١7 ريغ ال وه ىه هسفن نإ : هانعف « هسفنل هنإ هيف ليق ام ذإ

 : دحلا امل بلطي ىّتلا ةفرعملا تاعوضوم ةيعون نع فشكي اذه هنأكف

 درو امو « تايعرشلا نم هوأذن « ىلقملاب هامس ام وهو لكم ريخ هنع در غم

 . ىعرشلا وهو « لزعم صن هيف

 فالتخا هيلع بترتي تاعوضوملا ةءيبط فالتخا نأ ثحابلا ىلع ىن# الو

 : 0 وحلا هيلع صرح رمأ أدهو « ليصحملا جيهأنم

 :ةقيةلاىلإ لوصوال ققعتلا فئاوم نم فقوأ بساذملا جبنما وه ؛الثم ؛«لدجلاو

 ودبي اهب نروق ام اذإ « نأك نإو ةئيقحلا ىلإ لصوت ى رخأ جهاتم بناج ىلإ

 دفع رمألا هيلع ام وحن ىلع « اماع اجبتم سيل ويف كلذلو . ةيويح اهرثك أ

 . طءاملاو دعاصلا لدحلا ىف هتيرظن ىف الثم 0 ن وطالفأ
 ملل 46464 3

 )١( ائيديأ نيب ىذلا صنلا نم ص طوط#لا نم شه ل رظنا .

 هسا رم مالعأ ةلسلاس . نيهرحلا مامإ ىو بالك نم ىبوُخا دنع ةفرعلا لصف الاثم رظنا (؟)

 1١51٠١(. ةنس ةيناث ةعبطو ١531 ىلوأ ةعبط ) 1١ مقر
 . رطم ىماح ةريمأ ةروتكدلا ةينانويلا ةفدفلا يا باتكب ىنوطالفألا لدا رظفا (9)

 .٠ رواعستأأ هده تاك لقب



 ثلا فقاود ند كذ رجع وأ ةعزاتماو ةعفادأاب قاعتد رهألا ناك ءأودسو

 ىأ 6 ةيئاذلا هتفصو دودحلا نيع » ىلع فرعتلا ود ىنن وحلا فده نإف ؛ ةئيقملا نع

 ٠ 420.4 لع

 ىلإ انرثأو ىبس 17 ةصاخ ةب ردقلا هل زمعملا هيف ىبيوحلا فلا فقوم ا|ذدهو'

 , ثالذ

 هل رهعملا عم هر فالقخا ةيحو ناب ىف لوقلا ليصفت ىلع ىنيوملا ص رخو

 . ىف و 0 لأسم شا أنف 5 دم لأ 7 هبأر داعب أ ناممل ةيردقلا

 ؟ ةقيتحلا مأ ظنالا : قوسأ امبسأ

 ؛ ةئص الو م-ا ىف. وعجرام » ةردقلاو ةلزمملا نأ تابثإب أدبي هنأ ظحاليو

 . 04 تاغللاو تارابعلا ىلإ الإ ةتيتح الو

 طيملا زيحولا ظفللا وه » : دحلا نأ وهو هنيز ىذلا ةلؤئعمللا فيرعت نأ نيبيو

 ارمأ لفني دا اذبف « ةتيقللا وه ظفالا هب طاحأ ام ناك اذإ اع فشكي ال « ىنملاب

 الف ظذالا امأ ؛ ظذللا نود نوكي « ظنالا هب طاحأ ام وأ ظذللا نومضم نأ وهو اممم

 (9هزود ديف

 . اهنع ربعيل ءىحن ظنالاو الوأ ةدوجوم ةقيقملا نأ ىأ

 ألح 02: نأ ريع ةخالأ 1 ةديةلا نع تاددع# نه ع درلا لع ىيوحلا صر# و

 . « ازا كاذلو « ةئيثح اذهل مما ظفللا
١ 

 )١( نيئدحملا لاب تافش ىثاا لئاسملا رثك أ نم ةلأسلا هذه نأ ظحالي .
 ايديا ند ىأ ةعومطلا ةحيستلا نم ؟ ص ىأى 4 ل (؟) /

 )*( قباسلا مجرأل سفا ,

 بسم م يو سنس



 رانلا ضغب دوجولا ىهو انه اهمنعي ىتلا 4 ةقيقملا» ريغ ةيوئللا ةئيتملا نأ نيبيف

 ىف 4 : وخلا ةقوفدلا نأ : ذأ ( ةئع راعي ىلا ةرايعلا نع

 ناك املصأ ىف اينأ ىأ «“

 فزع فدملا انوكي نأ نيد فرثو 6 نيمم مصو نع رجبعتأل لاوتسالا لجأ نم أيءعضو

 '”عضولا لصأب هل تعضو امف ةامعتساا ةرابعلا »

 هنع ربعلاب ثارتك الا هثارو نم دصقلا نوكي نأ نيبو ؛ عضو نع ريبعتلا : !م ارمأ

 . تودع عم وش تريح نه

نأ لواةيف زاحلا للإ ريشا هن وغللا ف. نأيب كعبو
 ىتلا ةرايعلا ه
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 8 4 يلا ند ب رسأ ةهربع ىلإ 4 زوم

 )/ ءىش ُْف 1ةيةطا أندتع ىلا للملا ند أله سلو 2 لوقي م 2

 همأوف هب ىذلا هلدهشمو هةماعامو روك ذملا ىح 00 ىف ةةمقرلسأ نأ كالذ >6 نيدو

 . 0و

 «هب وذللا ةقمودس-أ ) نع نول 5 فات وثو «ةغللا 7 ةقرقلا قىمعم) ذو (يوسنو

 ؛هاوس انع زاتما هتلعب لواعملا نأل « © ةلعلا » : ىع ةغالا ىف ةيقحلا نأ ىنمي اذهو

 . 0اس أمع مطقنيو لصنني مو

 « "هلمأأ ١ىه ىلا ( ةثيثأالأ » نيب 0 ُض ءاوضألا نم كيم ءاقلال 4 رك ذو

 ةيسااب اذه هلصتمو ءىلأ مام : ةقيذألاب تثدا رأ برعملا نأ ؛ هب وغللا ةقيقللأاو

 هعاطقم لولعلا ةلع » اهنإ : اولاق نيذلا ءافعلاو وه امنعي ىتلا « ةقيقلما » ىنمل

 . ءاماعلا ىدل ىحالطصا ىنءملا اذه نأ نيبي اذهل وهو 26 لصنمو

 )١( انيديأ نيب ىتلا ةعوبطلا ةخسنلا نم ؟ ص ىأ قباسلا مجرأ| سفن :
 قباسلا مج لل سفن (؟) . قباسلا مجرما سنن (؟) .

 + اميدبأ ني ىلا ةعوبلتلا ةخسنلا نم ؟ ص ش + ل (:)

 ٠ ائيديأ نب ىلا صنلا نم ع(“ س ىأ ش 3 ل (ه ١

 د يسال



 ؛ ةصاخ مهنم ءاماعلاو ء ةماع برعلا ركف غيصيام « هيلإ ةراشإلا اني ردجم اممو

 دعب نوكي اماصفمو ةلعلا عطقم نأب حرصي هنأ ذإ  ىنارقتسالا مهنلا تامس نم

 طافلألا ىتح "76 اوقرف امو اوعمجام نيب » ةئرافمو ةيراقم لحارم : ىه لحارم

 ةبراقما ىف ةلثمم ءارقتسأ لح ارم دعب نوكست اعإو 6« نوميعم لي م الأب مضونال مدنع

 ديدحم ىف ثردحلا ىملعلا ريكفتلا لءارم مأ نم نيتلحرم نالثمت نيتللا ةقرافملاو

 . ةيماعلا نيناوةلا ىه ماكحأ نم ةيرجتلا ىف ةدوجوملا تايئزجلا كحيام

 نون اقلا ةباثع ىه ؛ دا » ىه ىتلاو « ةثيقمللا » ىح ىلا انه « ةلملا » نأكف

 :وهانرث د 3 هذنع دحلا نك كثالذلو د ردحملا دا رأأ 5 مظتنت ىلا ىفعلا

 ©« هل صلخم فصوب دودحلا صايصصتخا »

 , ةقرافملاو قب راقملا : ثايلمعب مايقلا بجوي ىنبوجلا دنع « هل صلخم » ريبعتف

 . انيب ام وحن ىلع ةيفملا نيناوقلا ديدحت ىف ىااعلا ءارتتسالا لحارم نم ىه يتلا

 ة:ي:١1 ىلع ًاريعم هلم ام ةفرعملا ليصحم ىف ةناكملا نم هل« هدمع دحلا نوكيو

 . نوناق ؛ ىأ ثيداا ىلملا موبنملاب ةقيقحلاو اهتاذ ىف

 « ةةينطا » نع ثدعتتي امدنع رثك أو رثك أ « دا » ل نومضملا اذه نيبتيو

 ىه تاروك ذملا قئانلا نأل : لوقيف ءاملعلا فرع ىف دحاو امه نيذللا « ىنمملا » و

 , 0 ىنءم كالذل ةقينطا تيمسف «ثارابعلاب ةيفعلا

 «تاروك ذملا مارتحا ىلع هساسأ ىف موقي ةقيقحلل مهف نع حيت ريبعت اذهو

 ةضرن ساسأ ىه ةبئاص ةيملع ةيعقاو ةرافن الإ هذه امو ءابتاذ ىف ةيئزجلا قئانملا ىأ

 8 ءأرةنسالاب ىأ هو راملاو 1ةرافملاو مائهالا ةيحأت ند ثددحلا ىململا ثحبلا

 : قباسلا مجرملا سفن 60

 . انيديأ نإ ىذلا سنلا نم 4 ص قباسلا مجرأأ سفن (؟)

 كلا 00



 « عئاملا مماجلا وه هنأي 6 دللا » فيرعتل هضقر ببس تابثإ ىنيوجلا توفيالو

 هنإ لوقف ؛ ةيوخالا ةقيقحلاو « ةلملا م ىنمع 6 ةقيقطلا » نيب ةقرفتلا ةرورض وهو

 يك 96 دسعلاو مج لمف للعلاو تافصال سيل » و « '2كرتعملا زاجلاب ديدحم »

 تارايعلا ىنامع مق اعإو ء تارايعلاب مي ال 6« زايتمالاو رصخحلا» نأ نايب هتوقي ال

 فشاكلا ىف تارايعلا تدافأ امل « تاروك ذملا ف تافصلاو ىتاعملا كالت الول هنأو

 .] 0 واعم الو « رثأ ايلهأ نيب اهماع ةعضاوملل تناك الو

 تاءاعدا ىلع ىذتي لاثع نيدتس « ةةيقطأ » نم هنقوم معوض وت ىف اناعمإ و

 :كالذ ىف لوة.؟رسب ةقيقحلاب دوصقملا نع فشكبو ؛ اهتميقو ةرابعلاب قلعتي امف ةلزتعلا

 «طةسو هفصو ىنل « هيف داوسالو « دوسأ هنأي ءىثلا فصو نم نأ ىرتالأ »

 , 26 هانعم نع جرد الو غلي ا ؛ الصأ فصار هثيعي مو داوسلا هيف ناك وأو

 : وه لوتي ا وأ . ةذللا لبث دوجو اطل « ةقيقطا » نأ نيبي لائم اذهو

 تارايمأا "”ءورطو ىلاعملا توبثا «تاحالطصالاو تارابعال ةقباس ىلاعلا نإ »

 . "4 دمحلا 2 و 6 1 2 1 فدارم هب ل 2 ىعأل )2

 : لو أم كزنص ؛ أنأب اصفار ةبرذدقلاو هل 'معملا فقوم صضقورب هأرأ ىلاتاا»و

 ماو هيأ م لمح الو 6 ةياوقد عى ندد هَل مأول ا أم لعب نأ الط مصل 0 ١

 ا ةقيمح هنود

 رياهخافف وم دز رايتعأ ىلع تارايعلا نم مهةقوأ 1 1 ردقلاو هل ردمملا مجاهي هآراو

 . تاقيعلا سفن ىلإ مهب ىدأ

 )١( قباسلا محرملا سفن (؟) ؛ قباسلا محرأا سفن (؟) . يب اسلا مجرما سفن .
 انيدبأ تيب ىذلا صنأأ نم ص ىأ ش 14 ل(4) .

 ) )0قباسلا محرما سفن (5) . قباسلا مجرأل سن .



 .٠ ىلةملاو ىعرشلاب لصتي اعساو الامم 6« دملا » ىف همالكل نأ ىرن انهو

 ةيعرشاا ةئيقللا ةلزعما ابمق فلاش ىتاا ةيدئاقملا روهألا نم تافصلا سفنب لوقلاو

 . ةيديتملا لوصألا ىف

 : "0ىلاّيلا وحنلا ىلع مهفقوم حيحصت مهيلع بجوي هارئو

 )١( اهمتةرعم ىلإ ةرايعلا فرص بجي .

 لوتلاك ىنءملا نود ةقيدالا ىه ىنعملا نع ةنشاكسلا ةرابعلا نأب لوقلا نإ (0)

 لوآ اذ هو 4 ىنءلا نود ةقينلا اه ىنءملا نع نيتئشاكسلا ةراشإلاو ةيابكسلا نأب »

 . هريظن هرلاق امو « لطأاب

 لبق ةيهلإلاو هلال ةذص الو ةقيقح ال : لاقي نأ حص « هولاق ام حص نإ (©)
 . ةرابعلاو لوقلا

 ةرايعلا نإ لاقي لوقعم لقد الو مهني ملءقافنالاب ةفشاك ةرابعلا تناك اذإ (8)

 . هتويتح وأ هنع تنشك

 ذئدنع ليدتسف ؛ ةمواعم ةئيقح ةيمسنلاو ةرابذلل نوك: الأ بجو هنأ (0)

 . ةنشاك نوكت نأ

 ةةشاك لا ةرابعلاب ملا قبس « زييعلاو ةثرفتال ديدحتتلاو قيقحتلا ناك انه نمو

 . اهنع اهل عماسلا

 .فراعملا بيسك ىف هل ىذلا رودلاو 6 دحلا »ب ىنيوملا هديصقي ام عضتي اذببو

 ةقيفحلا نم فاسلا فوم مْرَملي مدقي امف وهو . ىلقعلاو اهنم ىعرشلا « ةماع ةنصب
 « فراعم نم عرشلاب قلعتي ام ليصحت ىف ةراد.ملا ناكم هدنع اه ىتلا ةيعرشلا
 ءارةتسالا ىلع مئاقلا ليصحتلا قافآ لسم ركفك همامأحتف ىذلا وه مازتلالا اذهنأو

 . اذني 31

 ٠ انيديأ نيب ىذلا صنلا نم + ص ىأىهل(1١)



 «دحلا كح » ب هامس ام هل مضو دقف «دحلا» ل ىنيوجلا اهلعج ىتلا ةيمهألل ارظنو

 ايعرش ةلاحم ال سكملاب اطورشم نوكي هنأو « ريغ ال ةلعلا هنأ : هكح نم نأ نيبيو

 .(كلذك نوي ال ام عرشلا للع ند ناك نإو ) « ايلقع مأ ناك

 : لوقيف تايلقءلا ىف دحلا مكح ىف لوقلا صصنخم مث

 هنإو ؛ لصاح ريغ راظتنم ىلع فتي ال هنإو « لثملا للمك ةدحاو ةفص هنإ

 . دحأاو رمأ دودحلاو

 ركل ريصت ال عرشلا للع ذأ نيببو «لقملا ف دعلاو عرشلا ىف دحلا دنع فقي مل

 انه نمو . للعاجلا رايتخا ىلع كلذ فيو « ةعبرشلا بحاص لعجي نكلو « ابسفنب

 : ىنبوحلا انيب 5 اهمضرمن ىلا ةيلاتلا قورنلا امهنيب تناك

 . هرايتخاو اهل لعالا لمحم ىرخألاو اهسسفنب دلع ريصت ةيلثملا ةلملا : الوأ

 . بجوم ريغ ىعرشلاو بجوم ىلثملا : ايناث

 . ةئيثذ-اب ةبجوم ريغ ةفشاك ةلالد ىعرشلااو « ةقيقملا ىف ةلع لقملا نأ : اثلاث

 . ىعرشلا نود ىلتعلا فو ساكملا طرش بوجو : اعبار

 ىعرشلاو ©« ةرورغلا ىلع ىنب امم وأ ةرورض لع امم ةع زخم ىلثعلا نأ : اسماخ

 . ةلمتحللا ريغو ةلمتحملا ظافلألا نم ةعزتنم

 . هانيب ام ىلع ىلقعلا فاصوأ نم عرشلا للع بيكر“ زوي : سداسلا

 ؛ ىعرشلا ىف كلذ زوحيو « طرش ىلع باجيإلا ىف فتي ال ىلقعلا نأ : مباسلاو

 . ناصحإلا طرش ىلع مجرلا باجي ىف فتي ىلزلاك

 . ىلقملا نود مكسحلا ىلع ىعرشلا مدقت زو# : نماثلاو

 . ىلثعلا نود مكحل نود نم هدوجو زوج ىعرشلا نأ : مساهلاو

 . ىلاءلا نود كسا قافتا عم لاعلا فالتخا ىعرشلا ىف زوجي : رشاءلاو

 سم هك لا لمس



 قرلاو ضيحلاك ةنلهخم ًاماكحأ بجوت ةلء ىعرشلا ىف زوي : رشد ىداحلاو

 . ىلةعلا ىف كالذ زوي الو « قسفلاو ةيروكّذلاو ةيثونألاو

 :قافزاب كلذ ىلقعلا ف زوجي الو «موق دنع ىعرشلا صيصخم زو# : رشع ىتاثلاو

 . ىلقعلا نود ىعرشلا ىلع خسنلا دورو زو : رشع ثاثلاو .

 . عرشلا لاع ىف كالذ بحي الو « لقعلا ىف ةلع اهنوكي للعلا بجي : رشع عبارلاو

 تاياإلا ىلع ىفنملا ركحلا و ىفنلا ىلع تباثلا ركحلا قولعت زوي : رشع سماخعاو

 . تابثالاب تايثالاو ىننلاب ىفنلا قلعي ىتح « ىلقعلا ف كلذ زو الو ىعرشلا ىف

 ةلعلا نوكت نأ نم ديال اتابثإ مكعلا ناك اذإ « ىلثملا ىف : رثع سداسلاو

 ان وكي نأو « رخآ كحل دلع ركحلا نوكي نأ زوجي عرشلا فو «ةدوجوم ةيئاذ ةنص

 . 00 الو نيدوجوم

 دحاو لصف ىلع اهلكى نينت اهبنإ لوثيف دوعي هجوألا هذه نايب نم هني نأ دعبو

 نأل ؛ *7تريذ بج ال ىعرشلا ىفو لقعلا دودح ىف كلذ يره دبال ا « ةلملا وه

 !| مكحلا ريغ اهرثك أ ىف

 . ىنيوحلا دنع 6« دحلا مكح » نيبتي أدبمو

 قرفي فيك فرعي هنأ وهو مهم أدبم ىلع موقت هيف هلاوقأ نأ حضاولا نمو

 ىزأ ىطعي دملا ماكحأل هناي ىف وبف« ةفرعلا تاعوضوم ىأ تاعوضوملا ةعيبط نيب

 . قورف نه كلذ ىلع بترتي امو( عوضومو ع وضوم نيب ةقرفتلل لاثم

 عرشلا ىلاجم ىف ةيئزج فقاول ةسراممو ءارقتسا ىلع موقت هتقرفت نأ ظحالي اة

 . انيديأ نيب ىلا ةخسشلا نها ١ 07 ىالل()

 ٠ قباساا مدجرملا سفن (؟)



 مالكسلا اذه طابترا ىدم ىرع فشكي « دحلا» ىف مالكا نأ نيبتب اك

 رانلا ىف هلاوأ لالخ نم رثك أو رثك أ نيبتي اذهو « ةفرعمل ىف هيأرا ةماعلا سسألاب

 , لملاو

 هارن انإف ؛ةفردملاف هيهذع انيدت اك «طابترالا مام طبتري دحلا ىف همالك نأك الو

 . هتايضتقمو رظنلا ىف لوقلا ىلإ جرعي

 ؛ رظنلا

 هنأل ناعم ةعبس هل تبثيو ؛« ةغللا ثيح ن4 (« رظنلا » ظفل ىنيولا ضرعي

 0 ىش ىلاءعم نيب كرتشم ميس 0

 1 3 ... رظن : فاعمتلاو ةمح رالو « رظن : راظمنالل » : لايف

 : لوقيف هباتك ىف ظفالاب دوصقلا تبثي م

 ؛ امج هك فرعيل ؛ رواظنملا لاح ىف هلمأتو باقلا رك_ف انيه رظنلاب دارلاو »

 6 امسقت وأ «( اقرف وأ

 « هعقاوب ىأ روظنملا لا طيترع رظنلا نأ نيبي هنأ ذإ ةيهأ هل فيرعت اذهو

 ىوتسم ىلع نكس و 0 ضخما لقعتلا وأ ليختلا ىوتسم ىلع سديأ رظن : اذإ ورق

 ةساردلاب 1 ىلع فرءتلا وه رظنلا اذه نم فدخلا نأ رك ذي هنأو ةصاخ ؛ مقا ولا

 : لوقي ذإ هيف روظنملل ةنراقلاو ثحبلاو

 نوكت ميسقتلا و قرذلاو عْجلاو . © 00م وأ اقرف وأ امج هككح فرعيل »

 )١( قياسا مجحرأأ سقأ .

 ىنباسلا محرلا سفا (؟) قباسأا مج رملأ سا 4

 لامي ىف ةحايسلاو مقاولا ىلع ىلاعتلا ىلإ وطسرأو ن وطالفأ : نييفاتويلا نيطاسأ ركفق هجتي ( )
 ةقيسم ةفصب اهنوجسني ةيرك_ف ةقسأأ لالخ نم مقاولا ريمفت نع خانلا سلا لقمتملا وأ ليختلاو روصتلا
 . ةبرجتلا ىلع

 انيديأ نيب ىذلا عوبطملا نم ١١ ةحفص ىال ل رظنا(5)



 كاس وج وو

 ىعامتجالا مقاولاك : اسوم ادرجم مأ ناك اسوس : هيف روظنملا ناك ام ايأ ةئراثلاب

 . سائلا لاوحأ ىأ ىسفنلا وأ

 ى» هل 0 ةذع رك ذي هنإف ؛ ظفللا نومهم ايم لا# ىف هنأ اعو

 نأ ارك از , “م لالدتسالاو « رابةءالاو : ريدتلاو «ركفتلاو ؛ لمأتلا 7

 : ائنهاه ,ظنلاب هيئعن ال ادد نواآكي نأ ملص اذه نم دحاو لك

 رب د1 ردغ ركذلا نأ رابتعأب طظاناألا مله نومصم هدأ ف رفد ند ىلع درو

 رظنلا ىف مدقتلا ردق ىف طقن وهف قرف كانه ناك ول هزآ اننبم . لا . . لالدتسالاو

 . هلالده_سا ودب ىف ءرلا نوكي وأ « رثكيو رظنلا لقي دتف « هسنج ىف سلو

 . رظن ميجلاو

 أريثك ٠ هن أو م سعإ توبح 4 ةفرعملا ُْق ىنيوخجلا بهذ لصتت ةموم ةركف هدهو

 ) 0 رقلا ةدح فالتخا » ىلإ هرصق وأ رظنلا ل وْط عج رب أم

 اساج ركفلا نوكي نأ ضفربو « رظن « ركدف لك نأ ىر هنأ نيب أ.أومو

 باب نم رظنلاو سفنلا ىف مالك-'ا ليبق نم سنج ركفلا نأ رابتعا لع رظنلاو

 . ويلعب ام مع ل | بهعتل صل ىلع مولعلا يصل تتر

 . مالكب سيل ركفلا نأو ركسنلا وه رظنلا نأ نيبي نأ ىلع صرح ىني وجلا نأ

 9 لالخ ند ف رعأل 71 اها رظنا 4 أملا سسألا معمم 'ىراثلا عصي نأ دعن و

 وهو رافنالا نه ةلعافم وه صاخ عون ىلإ انإ لقتني « © رظن » ظفل نومضم

 0 رظانملا »

برملا مالعأ ةلساس نيم رألا مامإ وحلا تاعك رظنا ا(؟)
 ١ ةكفف كنس كفوا ةعرط 5 مقر 

 ٠ دو# نيسح ةيقوف ةروتكد ماقب ١51١ ةيناث ةعمط

ش ال ل لوأو ىا/ ل رخآ رظأا (4) « ع« (ع)
 انيديأ نيب ىذلا عوبطملا نم ١ م ةحفصو س

 انيديأ نب ىذلا ع وبطما لرد ١5 ةحفص « ةيلعخلا ةخسلا نم شل ل رظنأ (ه هز

 كل ا



 نأو دب الو « نينثا نيب رظن ©« ةرظانملا » نأ نايب لع ةيادبلا ذنم صر“ و

 . افرك ذ اك  ةلءافم ابنأل نيدثا نيب نوكسل

 تيباتا « حالطصالا لاع ىف وهو ظنال ىوذللا عضولاب مزتلي هنأ ظحالن انهو

 . رظنلا ىف نيثرط دوحو ىضتقت ةلعافم هنأ

 ةيحان نم 06 لدجلاو ةلداحلاو لادجلاو ةرظانملا نيب قرفال » هنإ لاق اذكعو

 لدجلا نيب قف نإ و . 7( عورفلاو ل وصأألاب ءاماعلا فرع ىف » ىأ حالطصالا

 .راغنلا هنم قتشا ام ريغ نم ةقتشمةملك ةذللا ف لدجلا نأل :ةغللا قيرط ىلع ةرظانملاو

 قاقتشالا ىف ةنللا لهأ ىأر ىلإ ريشبنأ مضوللا اذه ىف وهو ىنيوجلا توني الو

 لوألا ىأرلا لهأ نأ انيبم هوزاجأ نم مهو الصأ قاقتشالا اوبأ نم مهنف

 , "96 ضعبل اعرف اههضعب سيل « لوصأ ابلك تاغللا » نأ ىلع نودمقعي

 كالذ ريغ رمألا نأو ءةئللا ف لدلا نم ةلعافم ةلداخلا نأ ىلإ هبني اك

 امام نبنثا ني الإ نوكي ال انضيأ « لادجلاو « لدلا» نأ ذإ ؛ حالطصالا ىف

 . راظنلا فرع ىف اذه « ةلداغلاك

 رظنلا نع اهب درفني ىتلا هسسأ هل « رظنلا نم عون ةرظانملا نأ كلذب نيبتيو

 ا رظانم رظ لك سالو « رظن ةرظانم لك نأ ىنيوألا نيب نأ قيس ىقك . ةماع

 ليلق دعب اليصنت اط ضرعنس ىلا هماكحأ هلو هقيرعت هل لدا ىأ رظنلا اذهو

 . لدجال ةصاأتا سسألا هيلع انقاطأ اذ

 اهم ىنيدلا لع تالاج فاتخم ىف « رظنلا » ةميق تايثإ ىلع ىنيوللا صرحمو

 ممتالماعمو مهنايدأ َْق ةرظانملاو رظنلا ىلإ ءالقولا عزابو : لو# دإ . ب دلأ ردعو

 . قباسأأ مجرما سأل 0 .: قباسأا محملا سشن 00

 , قباساا مجرملا سفن (4) . ىباسلا مجرما سفق (؟)



 تارورضلا قرط ىف ءالثملا كارتشال . .» : كالذ نأ انيبم « "9 ا و
 م2 هنادبلاو

 باّلاو لئءااو سحلاب فرتمي هنأ ذإ ةفرعملا رداصم ى هلاوقأب ةرك ذن هذهو

 ©0فراعملا ليصحم قيرط لهتسم ىف ةهادبلا ىوتسم ىلع تارورضك

 مذهو راغنلا ةرم هنأ رابتعاب « لعلا » ىف مالكسسلا ىلإ كلذ دعب ىنيوجلا لقتذي

 . ةفرهملا ىف ىنيوجلا يهذم سسأب لدجلا طابترا دك و ةثلاث ةءاعد

 : معلا

 هنمو « راثنلل ةرث وهام هنم نأ معلا ةثيقح نايب ق ءدبلا لبق ىنيوجلا محض وإ

 ةرم وهو « ىبسك ودام ةنع ىلغلا نأ دصقي ؛ هيلع قباس هنآل ؛ رظنلاب قامثي الام

 ةيام ىف هيلإ راشأ ام اذهو . "2تاهادبلا ودو ىرورض ىلوأ وهام هنمو رظنلا
 . رظنلا نع هثيدعع

 : معلا ةقضح امأ

 هل مواعم ال لع هيدل دجوي الو هب لعب أم وأ « مولعلا هب للعي ام ىهف

 ؛ لثعو « ةياردو « هّمْقو « ةفرعم » : لثم لع ظفلل تافدارتم ىنيوجلا ركذيو

 . « مع عا طفل ىو هللا لع ىلع ىري الأ ىلع صرحت هنكلو ؛* 6 ةنطفو نيقيو
 تطال ورب يس وينو ال اوم

 . انيدبا نيب ىذلا عوبطمألا نم ؟ ٠١ ةدفص « ةيطألا ةخسللا ئه ش ال ل رظنا(١)

 . قباسلا مجرأل سفن (؟)

 ١9١56 ةنس ىلوألا ةعبطلا 4 ٠ مقر برعلا مالعأ ةلماس ب نيمرحلا مامإ ىيوجلا باتك رظنا (؟)
 , دوم نيسح ةبقوف ةروثك د ملقب ؛ ةفرعملا ىف هبهذم 6 لصف 5 ١61 ةيئاثلاو

 ىف ناهربلا ةناعك ةصاخو هئاقنصم ضعب ىف لوقلا هذ لصف « ىرورمشلا 3 ىف ىأر ىيوجا (؛)

 ىأإذ ىف رافاا ٠) : نيقملا ةحرد 9 لصي أامدنع ايرورسذ دعب ىلا ماع لك 8 لاق ثبح 6« هقفأأ لوصأ

 اوال. ؟ ةعبط ء موده ١ حطو مقر برعلا مالعأ ةلساس ( نيمرحلا مامإ ىيوجلا باتك
 رد طرة 1 ذأ لر .أ وف زاهرعا مل :5 م أه آو روطسأا هذه ةيئاك مأَقإ هه رعملا ق هيهدام لصف

 . ١4 ل ( هفف لوصأ 754 ) مقر ةيرمصلا بتكللا
 . انيديأ نيب ىذلا عوبطملا ن م7" ص شمل (6)

 اكاقلا 1 ١ كالا



 حصبال هنأ ىرت الأ » : لوتيف ىنيوللا نيبيو «ناسنإلا 0 صخم ىهذ تافدارتملا امأ

 ,. "06 تاقع ام وأ تف رعأم وأ ؛ تءردأم وأ ثميف امو ثماع : لوقت نأ

 تافدارتملا هذ-لل لامتسالا فرع هيسك أ ىذلا ىنعلا كلذ دعب تبثي هنأ ريغ

 ؛ « هتف » ظءال ال ثم ىحالطصالا نومضلا تبثأف « عون نود عونب اهم الك صفت

 ةقرعم )2 ىأ « ةنطف » 9و « مالكا ىنعم ةفرعم ةعرس» ىأ 4 مه » ىظفل, دوصقأملاو

 . « قناقلا فئاطل

 لكم هنأ ىلع ةفرعم ظفلل رخآآ فدارم تابثإ ىلع صرح هنأ ركذلاب ريدج وه امو

 لاعلا تايضتنع ةفرعلل » هنأ نيب ىذلا « بط د وهو فرادمللا نم ةصاخ ةيعون

 نكمي ملأ عوضوم نأ نيت ىنبوجلا نم ةقفل هذهو . ةيودألا صئاصخو ضارمألاو

 6« لدملا » لاع ديدحتل ةبسألاب ةيمهأ هل رهأ اذهو . ىيد ريغ وأ اهنيد ْن وكي نأ

 ليبس ىلع ناعزانتي ننثأ نيب فالخ هيف عوضوم ىأ ىف ن وك نأ نكك ىذا

 . ةعئادملا

 عوض و منيب ةلدعاا نع فشلك. لأ ةقيقح » نع هثيدحم ىنيوجلا نأ نيبتن اذببو

 بدترتلا قدىف بجاولا ناكو » ددصلا !ذهىف هلاونأ نمو . امومم لعلاو باتكسلا اذه

 ' روك لهو مودعم دوب ود لك نأ ثيح نم 4 لصألاك نإ معلا 150- ورك ذب أدين نأ

 . 7 هل عرفلاك هادع امو تامواحلا نم هنع ربذتو مولعمو

 سدأب ىبوعلا دنع « لدحعلا » طابترا نع فشك ىلا دودحلا مَ ىك هذه

 . ةفرعملا ىف هيهذم

 لدجلا نأ نيبيام 6 لدجا بادآ » نمض دكوب نأ لع ىنبوجلا صرح ام

 . رظنلا عاون أ نم هريغ م. اهيف كرتشب ةماع بادال مضخم رظن ه1 ثيح نم

 . انيدبأ نيب ىذلا ع ورطلا نم "١ص شملل(1)
 . قباسلا محرلا سفن (؟)

 كل ا“



 ىلإ ب رقتا | لبصفي نأ رظانلا لع هه همق ءىش لوأت 29 دم كاد 7 ىيوحلا لوقي

 فورعملاب رمألا نه هو رمأ و هن أدعو هرمأ لاثتما ُْف 4 اضردم بلطو هن ادعس نأ

 دفا ردق غاابيو 4 هيف ريد اعو 6 لطايلا نع قطلاىلإ ءاعدلاو 6 ركذملا نع ىمملاو

 هراغنب دصتي نأ هللا قتيو « لطابلا قيسعو + قحلا قيقحم نع فشكلاو نايبلا ىف

 لأ باع ملأ رذحمو «ءايرلاو ؛ كحلاو « ةاراملو « بسكتلاو . هاجلا بلطو ةاهابملا

 بأد نم هنإف « ربقلاو ةءبلغلاب رورسلاو مصختاب رفظلا ؟12هدصق نوكي الو « هن احبس

 . « "'”ةكيدلاو شابكلاك ةلوحنلا ماعنألا

 ىح هب وص عقر ردح نأ لكم 0هميعوز سخن تادأآ ند هلام ىإإ ةقاض الاب أله

 بادألا ند ك5 رع ىلإ : قدم أدصات عضاوتلاو عوشملا مزأيو )ع رحيصلا ترو ايإ

 ابملإ نكسترب ىتلا ةمادلا سسألا لمحي ىذلا رمألا ؛ لصفلا اذه ىف اهرك ذ ىلا

 : ٍشس )0 لددلا 0

 ديدحم ىف ةيولوألا هل نوكي قيسم ىركف قس نود مقاولا نم قالطفالا

 رينعو أم سو.سحلا ةةيقطا قباطب أم وه )1 ىنءملاف 2 6 ةيحراالا ةمقاولا نه سر ادي أم

 . سوسحلا

 7 قبس لاهقم بدل ند اقالطن | فتروكيال ةة.:4- ماعم ىلإ لو نأ سمس

 لع دكودم) ة(.ية1ك فشكلا با جعرمم لوصأل عض هئك أو ىجراخلا دوجحولا ريسفر

 : ثدعملا طاسا ىلع ّح ع رطل عود ولا ةعيبطل اميط ل االدوسالا وأ ءأ رقتسالا

 ثيح نم ةرورمغلا ةحرد سقن اه ساوحلا قيرط نع ةينالا ةفرعملا نأ رس

 ذخأي هنأ ىأ ةيلقءلا تابمدبلل ةبسنلاب ةيلقعلا ةفرءلاك « ىجراخلا دوجولا تابثإ

 , لدمحلا بادآ لصف ش م5 ل رظنا 0 )١(

 . قباسلا محرملا سفن (؟)
 7 قباسلا مجرملا سف وفا

 م غ7



 ناميإلل بلقلا بناج ىلإ . ةينهذ ةك-اك لقعلا بئاج ىلإ ةفرعملل ردصك سحلا

 . دعب نيباس ام وحن ىلع ربخاا تالذك و «دوجحولاب

 وهام اهنمو « لتمتم وه ام اهبنمو « سوسحم وه ام اهْنم تاعوضوملا نأ

 ف رمألا وه ا ع طقف لقعتملا ىلإ در“ الو . قيدصت لح اهلكو ناعإ عوضوم ىلق

 . ىرخألل ةقراقلا اهّسيبط ا ةئيقح لثع اهنم الك نأل ءالثم ىطسرألا ركنلا

 . هدمأ لاط اموم ةئيقحال لصوم راظبلا نأ ل

 هبلطي نأ معلا ىف ثحس» نم ديال نأ ىمع « ىلاعت هلأ هحول بلطت ةقيقحلا نأ -

 . هيلإ ىعسإ امف ابر ةيشخ عم

 . ناسنإلا حلاص لجأ نم ةيسالسإلا ةمي رشلا هب تفرع بدأ اذهو

 لدسجلل ىنيوجلا مامإلا ههصخ ىذلا عوضوملاب قامتت ىرف ةصاخنا ىسألا امأ

 . < هلوصأو هّمْنلا » : وهو فنصلا اذه ىف

 : ةصاخلا لدحلا سمأ اب

 هانتيثأو قبس ىذلا لدجاا فيرعت عقاو نه نيب سسألا هذه نم ريثكسأا نإ

 : وهو ةماعلا سسألا نأيب دنع

 مودقي ام وأ ةرابعلاب ىفانتلاو عفادتلا ىلع امهترظن ىفتقم نيعزانتلل راهظإ »

 , "0. ةلالدلاو ةراشإلا نم اهماقم
 -: مث سسألا هذهو

 !ذهو ؛ نيفرط نيب نوكي نأو دبال « لدحلاا » نأ نيبب فيرعتلا اذه نأ )١(
 ضارعتساب « لدحلا » ةئيقأ- ىنيوعلا شاقن نم رثك أو رثك أ حضتب ديكوتلا

 . اهدننو لدجال عورفلاو ل وصألا ءاماع تانيرعت

 ائيدبأأ نيب ىملاا عويطملا نم ؟ ةحفص وأ ش # رظنا )١(

1 



 قيهانو ( قا قديح هنأ هدح » ب : لاق نه لوق تافيرعيلا هذه نيب نمو

 : هلوتب ىنيوجاأ اهدقن دقو . « لطابلا
 « ىلا قيقحتتب دحاولا دارقتال ؛ ةرظاتملا ىنمم اممف سبل ةرابعب رازتعا اذهو و

 ٌقهاي الو « هرظني قدلا قاحم ال دقو » : لوتيف فيصل 9 . 0006 اطايبلا قي 'ثو

 :ةلءافم ىأ ةرظانم هنأ مكحب ىغقني لدجلا نأ دمعتي . 76 الداب ىمسيو « لطابلا

 . علا ادحيو لطابلا اقهزي مل ولو ىتح « نيفرط دوجو

 دك ؤي؛هلداجم هيلع امل فلاخم هيف رواظنللنم فقوم هل نيفرطلا نم الكن إ مث (0)

 : لوقي ذإ .٠ ةرظن لك تايضتقم نيب عزانتلا موهفم ىلع ©« لدجلا » دح ءانب كلذ

 . 6 امهمرظا ىفتقم نيعزانتملا راهظإ »

 . 6 فانتلاو مفادتلا » ىلع « لدحلا » ني نأ « لدجلا » سسأ نم م (0م)

 كرتشم رظن وه د : لاق نم لوأ ىنيوجلا ضفر دنع رثكأو رثك أ كلذ نيبو

 .قفاوتلاو نواعتلا ىف اكرتشي نأ نكمي نيفرطلا نذه نأ رابقعا ىلع "26 نينثا نيب

 هياط ود » : لاقنأ ةبسالاب لثماب ر ملا و ؛ هذنع لدجلا ىف ةرو رذ ىفانتلاو مفادتلاف

 ةتفاوملاو ةنواعلا ٌيرط نع نوكي نأ نكم كلذ نأل« « مصقلا عم ر ركسفلاب حلا

 . الدج سل اذهو

 . « لدح » : وه ىذلا راثنلا عون ةميبطب قاعتي مف اذه

 : 6« لدجلا » عوضوم نع امأ

 لاحم صقخ ال « لدجلا » عوضوم نأ نع فشخ لدجلا فيرعت ةسارد نإف

 © نيترظن ىفتقم » كانه ّْنأ تابثإب « فيرعتلا دنع مامإلا ىفتك | دقف . لاهم نود

 .نيلداجتملا نم لك راظن ةهجو ىأ رظنلا تهجو فالتخال «عزانت لحم وه عوضوم لوح

 . قباسلا مجرملا سقت () . انيديأ نيب ىذلا عوبطلا نم ٠١ ةحفص /؛ش ال ل(١)
 . ائيديأ نيب ىذلا عوبطملا نم ؟١ س / ش ؛ ل (<)

 ن

 « لدجلا ىف ةيفاعلا 4 م) | 0 خل 5-7 '



 فنصلا اذ ىف « لدجلا » نأ ىنيوجلا مامإلا تاحيرصت نيب نم هنأ نّيبتيو

 . هل وصأ و هقفلا : اهو ةيليدلا م ولعلا تالاهك يره نيلاجم ىلإ تك لئاسع قلعتي

 : نواداجتملا اهلإ جاتحم ىثلا دودحلا فات درس دعب لاةذإ

 , ؟04 هلوصأو هقفلا فرع نمل اهبف فرصتلا ةيفيك ليل باتكملا اذبف د

 دودح نأيب ق لولا امأف » : ع دحلا» ب دوصقألا نايب نم هتانأ بتع لاق 1

 ©0« ءابقفلا نيب لا-جلاب ةصتخلا تارابعلا نم عورفلا ىف رظنلا لهأ هيلإ جاتحم ام

 هقفلا : وع ملاجو « ءاهتفلا د ةّئف ىع فنصلا ىف رك ذلاب ةص وصخلا ءاماعلا ةئف نأ ىأ

 | . ان رشأ ك6 هلوصأو

 نيمصخلا نيب عازبلا د نأب 6« لدجلا » فيرعأ نع ثيدللا ضرعم ىف مس 9

 / هلوصأو 4ققلا لجأ لمح نم اددهو لل مكحلا ه2 ىرخأو مكحل ىف ةرد

 , "27يهذملا ميحصت لجأ نم الذ نأ ادكؤم

 اهبلغأو باتكساا امم الهتسم اهلج ىلا دودحلا ةعوم ىلإ ةفاضإلاب اذه

 . *هلوصأو هقفلا لاجم ىف لمعي نم ىوس هيلإ جاتحيال

 نأ الأ همومعع ىف صيصختلا مدعإ مس ناك نإ و 6 دحلا ةقيقح » ىف الكسلا 9

 رمألا قامتي ام دنع ةغللا تايضتقم نايبب مايهالا و ىنيوخلا اه دومعشدسي ىلا ةلثمألا

 . تايعرشلا نم وه 6 رظنلا » هيلع بصني ىذلا عوض وأ نأ نيبي ؛ الدم للا تاذد

 ىف مالكسلا نإ مث ٠ انعيثأ اك لدا فيرعت ىف روقي ال صيصختلا اذه نأ ريغ

 رظنلا نم نوللا اذهل ةماعلا سسألا مدي 4 للا م» و « رظنلا » و 6 دحلا ةقيقح »

 . ائيديأ نيب ىذلا عوبطملا نم ١ هدةتق ىدالل01)
 . انيديأ نيب ىذلا عوبطملا نم ١١ صوأ ىالل رظنا.(؟)
 . انيدرأ نيب ىذلا ع وبطلا نم ؟؟ ص/ ى مه ىل(؟)

 | . انيديأ نيب ىذلا عوبطلا نم ؟5 ص / ش م ل رظنا (4)
 . انيديأ نيب ىذلا عوباملا ىم اهدسب امو 14 ىلإ ٠ ص /ىدال ل لإ ىال ل نء (5)



 عوضو» نأ ىلإ ىهتنن انلع# ىذلا رمألا « هلوصأو هئذلا ىف لدحلا تايصوصخ نود

 معي سمعا بولسأ لدحلا نأو 6 بمن أعمو تايعرثلا نت اسم 0 رسهتفإ ا لددحلا

 . ىفانتلاو مفادتلا ىلع ؛« نامهخ هيف عزانتي ىلسأف عضو لكلا

 ند عسوأ هركتمعا ىنيوحلا نأو 1 لدحلا /( عود ود نع ثيدحلا ةيسانعو (5)

 لاجم ىف رظنلا ن٠ نوالا اذهل مامإلا ةسارد نأ « هلوصأو هتفلا ىلا ىف طتف قبطي نأ

 ةنسأأو ميركساا باتكلا ىف لدجلا ركذ درو دنف « ةحضاو ةيمالسإ روذج اهل ندلا
 س7 77و

 ىني ودءأأ صرح ام وخلا ) دولا لد1او مومدما لدجال حيضوت مع ةفيرشلا هن ١ ويشلأا

 كالذ ىف ثيداحألاو مكسحلا ركذلا ىآب ادهشتسم هنايب ىلع

 : ىلاعت هأوف مامإلا تأ ل

 ع ىتلاي ميلاد داَجَو ةئسحلا ةلفعملاَو ةمكحعلاب كبَر لبس ىلإ عدا)

 ظ 1١(. 05 ) (نَسْحَأ

 : تثأ 1

 : (؟/111) ( َنيِقِداَص *ن 5 نإ كبتاه'ر اوتاع 'لق)

 : 1 ةأوق نمو

 لاحتناو نيلاخلا في رح هنع نوفني « هل ودع فاح 4 1 هلا اره لمحت 0

 '7« نيلهاجبلا ليوأتو نيلطملا

 دنع ةصاخ لدحلاو و ةماع رظالل ةئمالسإلا روذجلا نايبل اهتيمهأ امل ةئيّتح هذهو

 . نيماسملا نب ركنا

 « هتفلا » هنأب بايكلا اذه ىف لدحلا عوضوم ىنيوجلا ددح نأ دعبو (5)

 . حيحصتلا ود بولسألا اذه قيبطت نم فدهلا نأ نيبي 6« هلوصأ دو

 )١( انيديا نب ىلا عوربطملا نم 59. ؟؟ اتحفص /ى مل .
 ٠٠٠ انيدبأ كل ىدلا عوبطملا ىنم

 ص نم ؟ مقار شماه رانا 6 تاداهش - ىراخبلا هآور (؟)

 ب ماء



 ] : كلذ ىف لوني

 هيلع بجو « عورفلاو لوصألا نم ءىث ىف 'ىطخمو لزب هلثم حلاها ىأر اذإف د

 ىلإ هةيرطو 'لطابلا نع هؤاعد ركسملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا بوجو ثيح نم

 هتربش ىلا ىلع ىوقو « هباطخ ىفرلل اذإف « هيف باوصلاو دشرلا قيرطو « قألأ .

 قب رط نم هنكمأ ام « هئطحخ نع هل فشكلاو هلطاي نع همفد بيصملا ىلع بجو

 هنم ادب دحي ل ثيح نم ةلداحلا امهنيب  كاذ ذإ  لصخل « لادجلا نسحو ناهربلا

 , ©؟06 لطابلاو ةبشلا وه ام.قيحمو « قحلا وه ام قيقحم ىف

 : لوقي م

 رظنلاو . تابجاولا ريك أ نم « لادجلا «ىنءلا اذهم  كاذ ذإ  راصو »

 #0 تامسأل ىل وأ نم

 ةصاخ ءبهذملا حيدنصت ىف اهريغ نم رثك"أ ةحجانلا ةليسولا وه لدجلا نأكف

 ةليسولا نايحألا ضعما ىف ىف لب د قُل ع ىوقو هب اطخ ىف "ىطخلا 04 م ام اذإ

 2 : لوقي ىنيوجلاف . سبللا ةلازإ ىف ةيدجْلا ةديحولا

 ةببشلا وه ام قوحمتو قا و» ام قيقحي ىف هنم ادب ادجم ل ثيح نم. ..»

 #0 لطابلاو

 نأ نع ةديعب ةفرعم « لدجلا لوصح ىلع ةيترتملا ةفرعملا تااك انه نمو (2)
 ىه لب دل ويلا ىركسفم دنع ةيادجلا ةفرعملا هيلع أم وحن لع 6 ةينظ » نوكت

 )١( اغيديأ نيب ىذلا ع وبطلا نم ؟4 ص / ش م ل لوأو ى م لرخآ .
 : افيدب | نو ىذلا ع وبطملا نع ؟4 ص شاه ل(؟)

 . قياسأا مجرما سكن (4) . قءاسلا مجرما سفن (؟)

 « نائويلا دنع ةغسلفلا خيرات » باتك : اذه ىف رظنا . وطسرأ ةفسلف ىف ةينظ ةيلدجلا ةف رعلا (0)
 قل ةساردلا ئع ىف وألا ةحفؤفص نم ١ مدر شماه اضيأو .٠ ىطسرألا لدوأا 2 رطم ىماد ةريمأ ةروتكدلل
 . مدقالا اذه ىل « لدجلا 2

 دسم ماك سس



 ركذلا ةئلاسلا ةماعلا ناكرألا فلتم كلذ ىلع نيعب « هدك و نو ىلا لثمت ةينيقي ةفرعم

 ظ . لدجلا ىف ىنيوجلا بهذم ىف

 ؛ ىنيوجلا دنع لدجلا ىلع ةبئرتملا ةفرعل نيب ىرذ+لا فالتخالا ناك انه نمو

 الثم وطس رأ دنع لدجلا ءارحإ ىلع ةبترتملا كالت نيبو

 هتيم بواسأو ىلدحعاا ركفلا ةلاصأب قلعتي ايف ريثكسلا اهيلع بترتي ةقيق>هذهو

 . ةنسااو نآرقلا مولع نع جرخي ددم لك نع هلالقتساو « نيماسملا دنع

 ةلتخم ىلع قهبطتلا ةيحالصل ةبسنلاب ىدم مسوأ هلعج ىذلا رمألا 7

 نايعتسن نكس و ( ىلعس رألا سايقاا ) دودحم ٍقاطنم قسنب ديققبال هزأل ؛ تاع وضوأما

 . !بواسأ لمي اذهو؛قاذتلاو ةمفادملا بولسأب همازتلا مغر اهفالتخا ىلع ثحببلا بهل اسأب

 لدملا ناك كلذاو . ابملع قبطي ىلا تاعوضوملا ةعيبط تايضتع فيكشلل البق

 وحن: ىلع ئه هءوضوم ةعيبلعأ 4و أولا 4 امضتنمو در أم هل لدج ؛ هلوصأو هوملا ىلا ف

 ١ كعذ ايه حضيتيسأم

 هدهو 6« ناهربلا قطنع » ىمسام لمشي, ىنيوجلا دنع « لدجلا » نأ نعي اذهو
 يوسوس سعوا اسس

 مس دق ةماع نيم ملا ع لدجال يسب اسلا نيسرادإا نم ريثكل حصتت 1 4 لية

 اس7

 . صخأ ةحاوب قىاو طاو؛ ةصاخ مهتنسالفو

 . اه انشث أ ىّتلا تا ديما هذه نع فشكُي ةمفأا ةعفادملا ىلع ءودب هر لدا فيرمتف

 «  هلوصأو ةئذلا ىلا ىق لدجلا عوضوم رصح تايضتقم نم ريثكسلا نأ ريغ

 . « ىلدجلا لاؤسلا »د هايسامع ىنيولا هرك ذام ةسارد نم حضتت

 4 « ءاعدتسالا 0 :وه لا وسلا نأ ىنيوملا نيبب ىلدجلا لا ولا ىف ضوملها ليقو

 لاؤسلا نأو . 6 رابختسالا » وأ « باوجلا ءاعدتسا ١ وأ « بلطلا » هنإ : ليقو

 . انيديأ نيب ىذلا عوبطمللا ئم ١7٠١ ةرقف /ش د4 ل (1)

 -_ موال“ سل



 2 نم تايآب ادهشتسم ؛ "76 خيبوت وأ هيبلت وأ ريرق7» لاؤس نوكي دق ةغللا ىف

 رداصم نم هقالطنا اذ ادك وم ؛ © برعلا راعشأ نم ثايبأو يكمل ركذلا

 . ةصلاخ ةيمالسأإ ةيبرع

 هفي رعل مك 6 لدجلا » نأ ىلإ مجرب « ىلدجلا لوا » هضرعت نأ تبثي اك

 ةفاضإب ؛ ماسفأ ةثالث ىلإ همستي نم ىأر تشير 26 باوحو لاذ قس ىلإ مسني

 أل« لاؤسلا ىف لخسب « مازإإلا » نأ ىرب ذإ ؛ ىأرلا اذه ضفريو ؛« مازإإلا »

 ظ . '2لاصفنالا بلاط » لاؤسلا

 : شو ودعنلا لحأ رووح لاذع فو رح ةرشع ىف ىلا« لاؤسلا تاودأ تيا 9

 . "65و نأو «فيكو « ىتمو « ىأو « نمو ء امو ؛ مأو « فاألاو « له د

 . 62 « مبر 4 معو # ل م : ةمثالث املع ممم دأز نذل ءامقفلا ىأر فرضصاو

 . افرح رشع ةسّخ عومجلا نوكيف « الأو ءامأ » : اضيأ نينثا داز نم مهنمو
 نأ نورب مهن دإ « ءايقثلا تادايز ف وحنلا لهأ ىأ ر تابثإ ىلع صرح و

 ىلإ ىراقلا دربو 94 فلألا » : نب ريخألا نينثالاو ؛ 4 ام » : ىلوألا ةمثالثلا لصأ

 ةيوحنلا سسألا هذه ةفرعم نم لداجللل ىأ هقنتملل دبال هنأ ثيثيو « ونلا بتك

 ةيحالاطصالاو

 . قبأس 1 مجرملا سقت 060

 )١( برب 1 5 » : ىلاعت هاوقك ريرقتلا لاؤف » ىنوجلا لوقي : قباسلا عجرللا سفن )

 »ا ./17) © قومي كنيميب كلئامو » : ىلا هلوقك هيجنتلاو
 لا ةيآلا نم ٠

 1 .(((04 ةيآلا نم )؛ هللاب نورفكست فيك » : قلاع لرقك خب :وّتأأو

 . انيخيأ نيب ىذلا عوبطملا نم ١/9 ةرقف / ىا١٠ ل (؟)
 . قياسلا مجرملا ست (5) قياسا مجراا سفن (4)
 . ائيدبأ نيب ىذلا ع وبطملا نء ١78 ةرقف / ىا6٠١ ل(7)
 : قباسلا مجرما سك )7/0

 سل 68 سس



 ضرعتي مث .لدجلا ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا سسألاب هطايترا ىرخأ ةرم نيبتن انهو

 . ةصاخ ىوغللا لاعتسالا ىف « حرشلاب فورملا هذه نم فرح لكل

 ةلثمأب هباوج نايبو لاؤسلا حرش ىف هاههشتسالا عم هباوج نوكي فيك تدبثيو
 . برعلا نم ةخالا لدأ لامتساو يكسحلا رك ذلا ىأ نم

 تاودأ ةمئاق سأر ىلع دجوت ( له » نأ ثحابلا رظن تفلي نأ بجي امتو

 نحو أملع باوآلاوء4دوحو» ديك وت بال ةص أد 55 ءادألا هلو نأو ماهفتسالا

 ريغ وأ سوسحلا سمانلاو ةرشابملاو رمألا ديك وت لولدلاو ) اي 1 ..أ )ب مع 2 ١

 'آ . سوس
 ىمل.لا هثمب ىف قلطيم لسملا لداجلا نأ نايب ثيحنم اضبأ اههتميق ال ةقيقح هذهو

 ايفل

 اًةيط ةفراعلا تأذأأ نع ألمع ايحراد قدحوملا ىعفاولا دوجحولا رب طغت ند ةة.:4- نع

 نول رورجس ورسول اسس اوس

 ه ةماعلا سدسألا 1 هأندب ]ل

 « صيصخمو نيوعل » باوملاف؛«مأو هلو أق اذإء4«بفنلألا» وهو ىلاثلا فرخلا م 02

 . ماهفتسالا تاردأ قاب ىف اذكهو . مقاوب امايثرا نع ربعي اًضيأ اذهو

 باوملا نوكينأ «ىفانتلاو ةءفادملا ىلعماقلا ماهفتسالا ىف دعاونلامهأ نمو - م

 ناصقنوأ ةدايز نييعت ريغ نم لاؤسلا هاضتقا اذإ» : كالذ'ققحتيو « لاؤسلل الباتم

 ظ 06 ل ودع وأ

 ةيمال إ ةيب رءاهلك نيبقناك ىهو؛لاؤسلا اهم «قلطني ىتلال وصلا نايبلا اذه دعبو

 روهشلا وه اذهف «ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقني هنأ تيثيل « ىلدملا لاؤسلا » دنع فتي
 لاق نم مهنمو « ماسقأ ةسمخ ىلإ همسقي نم مهنمو « نييلوصألاو ءاهقفلا روهمج دنع

 نامسف بز َْ

 . ايديا نب ىذلا ع وبطمللا نم ١8٠١ ةرقث /ىدذم ل(1)

 . انيديأ نيب ىذلا عوبطملا نم ١85 ةحفص / ش ١٠١ ل (؟)



 : ماسقألا هذه نع ىنيوجلا لوقي

 ؟ ال مأ بهذم كل له ىنعي « بهذلا ةيله نع لاوس هلوأ » .

 جورخما نع مث « ناهربلا حيحصت نع م « ناهربلا نع م « بهذلا سفن نع 9

 , 06 مازلإلا نع ىّصْفتلا

 ؛هدوجو نع ىأ بهذلا ةيله نع لأس دقق بهذللا نع لأس نم نأ ىلإ ريشي مّ

 لاؤسلاربغ « ةلالدلا هجوو ةلالدلا نع لاؤسلاو ءاهريغو ةلبانملا مازلإلا نأ نيس اك

 :نيمسق ىلإ ىلدجلا لاؤسلا مسقي نمع هدز ضرعم ىف كلذو 276 بهذا حيحصت نع

 . هحيدصت نعو « بهأملا نع

 اهني « باوج لاؤس لكل باقي نأ ىضتقي « هفرعام وحن ىلع لدجلا نأةدك يو

 ددعتب اهدحأ ددعتي ثيحم « قانتو هعذادم » كانه تناك ال الإ و ءادساف أ ناك

 ١ ظ .* "« رخألا

 واااو نس سس سس
 روت "اا ورسول

 . هالعأ ىنيوجلا هتبثأ ىذلا وحتلا ىلع وه بيترتلا اذهو . ةيهمدي ةرورض ءرومألا

 : لوةيف بي»ترتلا اذه تارربم نيبو

 لاؤسلا ىلع بترم بهذلا ةيهام نع لاؤسلاف :ببترتت ةلئسألا هذه نأ لعا مد

 ؛ بهذلا ةفرعم نع لاؤسلا دمب ةلالدلا نع لاؤسلاو . هلاق نم لوق ىلع بهذلا نع

 ةفرعملا دعب اهريخو ؟هلباقملاب مازلإلاو « ةلالد هيعدي امب ةفرعملا دعب ةلالدلا هجو نعو

 . 90+ ةلالدلا هحوب

 , انيدبأ نيب ىذلا عوبطلا نم ١48٠١ ةرتفغ / ش ١6 ل(١)

 قباسلا محرمللا سنا (9) . قباسلا مجرما سفن (؟)

 . ائيديأ نيب ىذلا عوبطلا نم ال١5 ةرتف / شده ل(؛)

 مل #5



 « اهريغو ةلب اقملاب مازلإلا » ةلحرم ىف الإ قباسلا نع فلتْال رت ايأر ثيسو

 . ةلالدلا هجو ىلع سدلو بهذملا ىلع نوكست نأ نكمي ىتلا

 حضوي مث . ةلالد وه ام 1 عب قرفلا نأل « ةلالدلا نع لاؤس اذه نأ نيببو

 ةقيرط نع مالكلاب جر اذه ن أذإ ( بهذملا لع مازاإلاب » ذخألا مدع ىلوألا نأ

 رمألا رصحتي نأ ضورفلاو ؛ عساو بهذلا نأ دصتي . رومألا طاتخم ثيح « لدملا

 . نيلداجتملا راظن اتهجو امف فلق ةددع ةلأسم ىف

 ام سيا ىعابرلا مسقتلا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتلحرملا نأ نيبتيو س ٠
 لاوس

 نيتاه نأل كلذ ؛ 7 رلاو ثلاثلا نيمسقلا ف كلذ نوكي امإ و ء«داسفإ وأ نمط

 ٠ ةلالدلا فرعي نأ دعب الإ نمطلا نوكي الو ء«بهذلا فرعيل اتعضو دق نيتلحرملا

 نء لاؤسلاب لئاسلا ادبي ثأ افورعم لوثسلا هذم ناك ام اذإ حصي كلذل

 , 9 ةلالدلا
 ١ - ىلد+لا لاؤسلا هوجو كلذ دعب ىنيوجلانيبيو :

 اببمو ءضيوفت لاوس وهام اهنمو « عتمو رجح لاؤس وه ام ةلئسألا نم

 ىلاثلا لاؤسلا نوكيف ؛ نييعئلل لا وسلا ةداعإ هيلع بترتي اذهو . المح نوكي ام

 ٠ لفاع هيف هبتشرال أم ناك اذإ . هةيلإ تفتاد ال ام ةلئسألا نمو ٠ . لوألا ىف انعط

 اذإ جصي الو « قلطم وه ام ةلئسألا نم نأ اكو ةيبقف ةلثمأ ىطعي هلك اذه ىف وهو

 . . رهألا ناك

 2 ىلع ةباجإلا نوك_: نأ ىلإ امئاد هبني ىنيوملا نأ رك للاب ريدح وه امو

 . انيدنأ نب ىذلا ع وبطللا نم ةدفص / شاو ل(١)

 ٠ قياس 1 مجرملا سف )6

 . ائيدبأ نيب ىذلا ع ومطملا نم ١51 ةرقف/ىدذك ل(+)

 هس مهايب ا



 لجأ نم كالذو لاؤسلاب ةقلمتم تناكاذإ الإ ةدايز ةيأ كافه نوكست الأو . لاؤسلا
 ظ . اهملإ ان رشأ نأ قوس ةدعاق هذهو « *””ةرزادلا طبض

 ةماعلا ملا تناك اذإ ١ :لثم ىنيوجلا لبق نم لئاسلل اصنلا ىلاوتتو - ؟

 هيف ةياع مالكلاو .رثك أ هيف هيأع ةبمثلا نوكت ىذنأ عض وملا نيعي نأ هب ىل لاف

 #0 لوبسأ

 نوكي نأ بجي امو رومألا قئاقد ىف حصنلا هيجوت ىنيوجلا لصاويو - ١
 « ريظناا » نم لقأ دشرتسلا ةبترمو . . .الئاس ًادشرتسم ناك اذا لئاسلا هيلع
 قلمتلا هحو فيك م : الثم لوتي دشرتسااف . دمب ىيولا ثيدح نم نيب ا] انيلع

 ليلد نم ةلأسملا ف له : لوي وأ ؟ ىنالفلا بئاجلا حيحصت هجو ىأ ؟ ىلالفلا لوادلاب
 ©« ؟ سايقلا وأ ؛ عامإلا نم اذك عون نم وأ « ةرتاوقلل ةنسلا نم وأ ؛ لثملا
 «!دشرتسم» ىنيوجلا هنعلاق كالذلو ءلدإ ا ىف دعب همدق خسرت مل 'ىدقبم ةلئسأ هءاهو

 ظ . ىحاونلا ضعب ىف لقألا ىلع واو
 دمبلاو « تامدقلا عم قاسنالا ةاعارم ةرورض ىلع حئاصنلا بصنتو 6

 نك ةئاماخ :دعاق ةيأ نأو « عو رغلاو ل وصألا نبب طلغنا مدع ةيضأ و ثنعتلا نع

 . هيلع تين ىذلا لصألا مدل الو مدهت نأ

 باقني ام دنع نوكي كلذ نأ اهنم ؛ لوئسلاو لئاسال عاطقنالا عضاوم نيبيد ظ
 بهذم فالتخا ةرورضب ىنيوحلا لوقيو اذه ٠ الثاس لوئسملاو الوئكسم لئاسلا
 . لوثسملا نع لئاسلا

 : مالسلا هيلع ىثلا باوجك » : ىنيوجلا لوقي ثيح عورطملا نم ١59 ةرقف /ىا5 ل (1)
 نيب هنأل « ةيضرم ةدايز هذبف « هتقيم لملا ٠ هؤام روهطلا وه : لاقف ردبلا ءاعإ روطتلا| نع لثس نيح
 لاقن ؟ جح اذهلأ اهجدوه ع هتمفرىذلا ىصلا نع ةأرملا ثلأس نيحو 3 . تاسام هيف تام نإو هريبطت
 .0 6 ةدعدح مام قل هرمأل ةيلودلا ايأل م هيو قلعت اهرحألو ع رحأ كللو مقل مالسلا هع

 . قباسلا مجرما سفا (؟) .. انيديأ نيب ىذلا عوبطللا نم ١55 ةرقف رخاوأ /ىدذك ل (؟)



 مالهم :لئاسلاف . هرود نيفرطلا نم لكلا نأ ىيوعلا ءالك نم معصقويو - ١

 نع لياسأا بهذم فالتخا ةمعأ نول وتي نذلا نم ىنيوحلاو . ىنبي : ل وئسملاو

 . ان رشأ 6 ع لوكسلا

 ةرظانملا ريغ هقفلا ىف ةرظانملا» : هتايضتتم عوضوم لكسا نأ نيبتب اك س 1١

 ىنيوحلا نأ ظحاليو "3 « ... رخل سلجم كئاوألو ساي ءال يلف » هتفلا لوصأ-ىف

 . اههجوو ةلالدلاب قلعت ىذلا كللذ وه لاؤ- مأف . ىلدج ىف ”"* فلسلا سر عباقي
 تابيجوتف « ىلدجلا لاؤسلا نم فدهلا ود ىذلا حيحصتلا نوكي عضوأل اذه ىفذ
 . ةّيتْلا ىلإ لوصولل « ىلدجلا لاؤسلا طبص لجأ نم املك ى نيوحلا

 ىلدجلا لاؤسلا قئاقد حيضوت لجأ نم باتكلا لودف سركي هدم كالذلو

 . كلذ ىلإ ان يثأو قيس اك « هلوصأو هتذلا ىلا ىف

 ىنيوحلا دحتف؛ههجوو ليلدلا ىلع ةصاخ بدني ىلدحلا لاؤسلا ناك امو ح ذاب

 | ٠ نيةيرط نع نوكنت ةيعرشلا ماكحألا ةنرعم نأ نيبي

 . عاجإلاو ةنسلاو باتكلا جردني ثيح : ربخ

 . باطخلا عاونأ نم ةموبفملا ىلاءملاو سايقلا عاونأ ثيح : رظأو

 صوصن : ةمدقلا ىف مضيف « اهنيقي ةجرد ةهج نم.ربخلا قرط بتريو -

 ؛.دعاوت أو ههوجو فالتخا ىلع عاجإلا مث « ةرئاوتملا ةنسلا صوصن مث ؛ باتكلا

 ةباسصلا ليواقأ مث « ةنسلا رهاوظ مث « باتكللا رهاوظ مث « داحألا صوصن مث

 . " ( ةجح اهآر نم لوق ىلع )
 0 ريم اب » ىقاعت اذإف 6 رظنلاب » وأ ( ريلاب » امإ قلعتي نأ انتيغأ 5 لوكس و

 . انيديأ نيب ىذلا عويبطلا نم اؤ؛ ةرتذف /شاحك ل(١)
 . قباسلا محرما سفن )١(

 . انيديأ نيب ىذلا ع وبطملا نم ا ةرقذ / ىااا/ ل رظنا (5)

 هع م د



 باعكسلا نم ناك اذإ الإ ء؟”هتابثإب لغتشي الف مركلا باتكلا نم نكي نإف

 « تايألا رئاس قرط هقنمَأ |اذإف . هتمني نأ هل ل دنع « بيرغ » هنكاو مركلا

 ربخلا ةلماعم لموع « داحألا قيرطب هتبثأو « كللذ هل رفوتي مل اذإف « لوبقم اذهف

 ١ عطعقلا لهبس ىلع هلوق نوكي الو : دحاولا

 ليلا لوهمد . صن هنأ لوثسلا ىعدأ اذإ هنأ ةيمملا لع ىيوحلا صرح و

 . مطقنا ء« صن هنأب لامالا ىوعد ةلازإ عطتسي مو

 ع جرخ هنأ مطقنا « اص' سلو همومعو هرهاظب لياد هنأ لاق اذإ ةز أ 3

 . كيسين فر مزلأ

 , 0 لامع ال عاطقنا ليلد ىلإ ليلد نم لاةةنالاف د

 : كلذ ىف لوقي ؛ اهمابثال سايقىلإ ةدع 5 الو اماع ةلأسملا ىطغي صنلا نأ ىلإ ةبلق 3

 رخأتم صن هعطقب نكلو « ممسي سايق هفالي ضرتفيالف «© صنلا عم امأف »

 ظ ْ ه 4 بخس

 . اهئازإب نيلداحلا فقومو . صنلا تالاح نع ىنيوجلا نابأ دق نوكي اذببو

 :  ةنسلا امأ

 . 9 دانسإلا ىف رظنلا الوأ بجيف

 . اموصعم ناك اذإ الإ ؛ علا دوغي ال دحاولا ريذ نأ معضوب و

00 
 صنلا قيفحعتب مود نأ هيلع 3

 ."”امعاون و امهوجحو فالقذا لع سند ا ىبَأَ كاد دعي نمو

 )١( ائيديأ نيب ىذلا عوبطملا نم ا 419 ةرقف /ىداال .

 قناسأا مهر ألا سفن (؟) .

 ل(؟) ١ ةرقف / ش ١5 8 انيدبآ نيب ىذلا عوبطملا نم .
 ) 4انيديأ نيب ىذلا م اروبطملا نما 55 ةرقذ رخاوأ / ىاه ل ,

 )*( قباسلا مجرملا سفن .

 ل نينا د



 ةلوصأو هقنْلأ فرع نْل ماكحألا قرط قفرمعتلا ةيفيك نعت لل لدحلا موغهيو

 حي»مت وه لدجلا نم فاما ذإ عطنلا ىلع قرطلا هذه نايب لئاسلل ربظت ثيحب
: 2 

 .انرك ذاك مذلا

 :  سايقلاب قلعتي نل فرصتلا بواسأ ىنيوجلا حرشب
, 

 ناكرأ نأو ,ةمي رشلا قيرط نم وأ « ةرورضلا قيرط نم امإ سايفلا نأ ناني

 ظ "7فصوو « عرفو « مكحو.« لصأ : ةعبرأ سايقلا

 ناك رألاةحص ىف رظنلا ىف ءدباا لجأ نمءفاصوألا هذه عامجأ ةرورض دكؤيو

 - : لوتي ذإ ضارتعالا وه اذهو « اهداسف وأ

 .*96 اسايق هاعداام ليصحم دعب الإ ضارتعالاب لغتشيالف د

 - ىو « ةرباكمو ةديامم:لك داعبإ ثيح نم اهتميق اذ ةرابع فيضيو

 ىلإ وعديام كايه نأ صخقعقلا كعب نيبت وأ ىأ 2 اليبس هيلإ دحو نإ »

 . « ضارتءالا » قيرط نع حالصإلا

 حيدعصل لجأ نم نكلو ؛ « لدحلا » درجن سبل « لدحلا » نأ دك ري اذهو

 اهيرتمي نأ نكمي ام لك نم بهاذملا ولمم ثيحب . طبضلل صخغو ةعجارم ىلإ جاتحام

 .٠ بباوش نم

 ذإ اهقيبطت ةسرامم دعي اهمدقي نأ نيبتنو « ضأ رتعالا ه وجو مدقي هلأ ىرت و

 ١ -: كلذ ىف لوقي . ىرورض بيترتلا اذه نأب حرصيو « ةبترم اهضرعي

 الو هريخأت بجام م دقت زوحنال ء ضءب ىلع ةبثرم . . . » ضارتعالا هوجو نإ

 ظ ا هيدقت بجأم ريخأت
1 

 . انيديأ نيب ىألا عوبطلا نم 559 ةرتف / ش ؟* ل(١)

 0 قباسلا مجرملا سف 0 : قباسأا مجرأا سهل 6 . قباسلا محرما سل )20



 : يش هودحوأا مزه امأ

 . للمال هيعدي امي كلا قامت ىوعد مث عضولا داسف ى وعد مش ءةمئامللا » <

 .فصولأ نم دحأو لك ليدبت ىوعد م ةلملا ىد ع لولا 3 3 صقلا 9 م . املعكم ٌْ

 مكسحلا لصف ّ 1 مكملا 36 عم ةلعلأ بم دش اند 8 د ودحو اى عد 9 م كرو اصل يكحلاو

 سس هاعدأ ا 6 لصألا مك بدحوأ ةقرافم ىوعدب ةصراعملا 7 6 فصولا (ى وعد نع

 , « ؟2ةلباقملا خير ريغ نم ةلباقلل مث « عرفلاو لصألا ىف بجوملا

 ايكحو هلك ايكحو ؛ هلك ايلقع نوكي دق » عرشلا للع نأ ىنبوجلا نيبيو

 , 0« ايرغل نوكي دقو « اممضمب اياقعو ؛ ةدحاولا ةلعلا ضع

 . امهماع اعونمم وأ م نييهذملا لع ووف . املقع نآك اذإ فصولا نأ تمد 3

 سا وأب كردم و٠ امم لقعلا هطةتاب ىذلا فصولا اند « ىلتعااب » دصقي نأ نيبو

 وه ىزلا هأر لإ ه0 4 امهملع اعونم وأ نيه ذملا لع هنأ لود 8 سوسحلا ندم ىأ

 تددحم ىتلاو رضاحلا انتقو ىف ةدئاسلا ييهاقملل اًعبط امومع ةفرعلل سسأ زرنأ نم
 اذ» . ثيدحلا رصعلا لبتسم ىف تراكبد ةثيدحلا ةنسلفلا ىلأ تاحيرصل بقع
 : وه ىأرأاا

 5 درا ساوحلا بايرأ سصعل ه9 رعع صن ال سوسحملا نذل 0

 : ومذ نورث ةدعإ ىنب ولا ذافو دعي هب حرص ىذلا تراكيد حر رصأ امأ

 , 294 سانلا نيب ةمسق ءايشألا لدعأ لقملا د

 ةينضث انلا وأ مدولا داسأ نامنإ سايقلا لع ضارتعالا ةمذيك ' نايا ءايذأ هنأ طظحاليو

 . انيديأ نيب ىذلا عوبطلا نم ؟١؟8 ةرقف /ش ؟8 ل(١)
 . انيميأ نيب ىذلا عوبطلا نم ؟"ه ةرقف /ش ؟5 ل("؟)
 ٠ قباسلا مجرما سفن (؟)
 . ةجرت تراكيد 1215عمان15 0ع ]آه 11611006 جهلا ىف لاقع د بائئك رظنا (4)

 ظ . ؟ه16 ةيئاث ةعبط ىريضحلا دوت ىونكدلا موحرملا



 حيضوتل ليصنتااو ةقدلا ىف ةياغ ةلثمأ قوسي هنأ ضارتعالا هوجو نم كلذ ريغ وأ

 ("0لدصأو هتفلا رومأ فئاطل

 هدقلا ىف لدجلا هب كرمام ىلع صرح هارت « ةبكرملا ةلعلا ١ ىلإ هتراشإ دنعو

 لوي رييغت نم تاعاجلا لاوحأب ةلصقلا هلئاسم لخاد ام ىلإ مجرب روطت نم هلوصأو

 : كللذد ىف

 لثاسأل ىف فالطا لدأو « نيفلاخلا ةيمستب نولغتشي اوناك ام فلسلا نإفو

 لاؤساا قيرط ىلع هبشاا نم فل'خهل نوكي ام دروب و لئاسملا رك ذد قيرف لك نكسلو

 , 04 با وملاو

 : لوقي اك

 مهنم حيرمعتلا ام عقي ناك ام ةفلتخلا بهاذملا نم للعلا بيك رب نإف اضيأو د

 حعيعصا ىل» نوردثةيو ؛ موصشلا ءامسأو ؛« بهدذملا ربرشت نوري ؛ ذال ؛ء وناك مهل

 . "76 ةبوجألا قيتح و ةلئسألا مق مفدي لئاسملا

 ؛ موصحلا لع تايغقأن لا هذه لك نورثكي اون اك ام فلساا » : نأ.رك ذه لي

 7« ةليخلاو ةعدبلاو « طبرفتلاو جملا ىلإ اهل ركتاذلا بسأي نأ بديف

 هنيبيأم ىلع ءانب ىح ىتلا لدا لئاسم ةقيتل ةبسنلاب اهتيهأ اهل ةتيقح هذهو

 ةايدلا عقاو وذ « ىح < ءارث هنيعب ءارثلا وه اذهدو « رمتسم ددحن ةلاح فق « ىيوملا

 طبضلا ىلع ةمئاق بيلاسأب همظفتل ىلاعنو هناحبس هندل نم ةلَرنلل ةعبرشلا تءاح ىذلا

 . 6 حوجرتلا » داتعا ةبسانم تناك انه نمو « ةيملا ةنورملاو

 . « ىلوألاب » ل وقلا ىفنن» حيجرتلاو

 . انيديأ ني ىلا ةخسنلا نم اهدعبامو هاو ةرقف[ ش هو ل الثم رظنا(؟)

 ٠ انيديأ نيب ىذلا عوبطلا نم هد ١ ه رقذفإ ش هال رظنا(؟)

 ٠ قباس || مجرما 06-2 0 ٠ قباس بأ م٠ ملا س4 0

 كلا 01 ل



 *اةيكحم ىلو أف لتخلا اذهو : لوقت مث « هيلع اقنتم ركن نأ : وه «لوألا» و

 ظ , 6 هله

 ىنملا نم قافتالا مقو ىذلا نأ ىلع « هيبنتلل عض و » : لوقيف رثك أ حضويو

 .*"”« رثك أو رهظأ عازنلا مضوم ىف وهف « ركذنال بجولل

 . كعب نم ءىم 6 معيجرتلا 9 و هبني ( ىلاوآلاف 02

 لأي قلعت نأ نكميف  ةلدألا رايتحا ةيردح بيلا وهو لوئسماا ود اه

 ظ . انرشأ اك . رظنلا وأ ربطا : نيقيرطلا

 طبغل صخفلا وه لداغا بجاو نإف ؛ رظنلا وأ صنلا وه قيرطلا ناك ءاوسو

 .  ىوعدلا ةحص تايثإ تاوطخ نم ةوطخ لك

 «ارتاوت اصن هاعداام هشنوبث « ىنبي ىذلا فرطلا وهو « لوئسلا عدا اذإ : الثف

 .ارئاؤت ةنوك نع هل فشكي ّىح هيف لئاسلا هداني

 «لالدتسالاق بي رط نم» وهام هنمو «رهاظ» ودام رتاوتلا نم أ ىبب ولا نيبيو

 قيرط نم ارئاوت لئاسلا ىلع ىعدا اذإ هنأو 6« "9 ىنءلا قيرط ) نم وهام هنمو

 '. للا . . دحاولا ربخ ىف ىعاربام هيف ىعارب نأ بجيف . داحألا

 عاطقنالا و عاطقنالا ىدافت ةيفيك نيلداحتملل نيبب هنأ ظحالملا نمو سل »+

 . هترصن لداملا ىعديام ةرصن نع زدتملا ود

 . هنع باوجلاو عضولا داسف نايبب نوكيف سايقلا ىلع ضارتعالا امأ

 طاقسإ ىف ةحيحصلا ةقيرالا ىعف « ةضرامللا ىلع اق لدجلا نأ نيبتي - ١
 : ىيوحلا لوش ٠ مصل مالك

 .اثيديأ تيب ىذلا عوبطمألا نم ه4 ةرتث /ش 5؟ لراغنا )١(

 . ائيديأ نيب ىذلا ع ويطلا نم ه6 ؟ ةرقف / ش 5؟ رظنا (؟)

 , انيديأ نيب ىذلا عوبطلا نم ١95 ةرقف / ش ١1 ل رظنا (؟)

 كل 1



 5-5-2 رم ضيم ىلع « هدصقم ف معخلل ةأواسم هنأل )

 < لوقيف كلذ رسديو همعدب أم ضيقت ىلع مصل هلال د عضوم قنوكس: نأ ىأ

 هضراعي نأ زي مل « حاكدلا لئاسم نم ةلأسم ىف ةلالدب لدعسا اذإ تح ... »

 . "76 تابانجلا وأ «بوصغلا وأ « تادابعلا ماكسأ نم ركح باجي ىف
 .ثرثأ الو « هدارم نم هعنع مل « هدصتم ضيقن ىلع نكي مل اذإ هنأ تبثيو

 . هتلالد ىف

 ةحم ةحد ةضرأءدم وأ ؛ىوعدب ىوعد ةضرامم نوكت دق ةضرامملا نأ نيب 9

 ظفت وأ ء«صنب صن وأ « ظفلي ظفل ةضراعم : تايعرشلا ىف هوجو لع عونلا اذهو

 تبي ال امب امطق تبث ظل وأ « سايقب ظنا وأ « باطخ ليلدب ماع ظفل وأ ء عامجإب

 . امطق

 .ةعجار ةئيقللا لمحت تارربل ىلؤألاب ذخألا ثيح «.يجرتلاىلإ مامإلا ريشي انهو

 : ىلي ام نيبن مدقت ام ىلع ءانبو

 ةرابعب ىهو . تاضراعلا ماكحأ ىوقأ ىع لب « ةضقانملا نم برض ةضراعلا نإ

 ©9 اتايثإ وأ ناك اهنن# مكحلا ىف امهننب ةيوسنلل نيرمأ نيب عجبا مازلإ » : ىنيوجلا

 « ةضراعملا ةع تابمإل باتكلا نم ةلدأ 5 ولا مدقيو . حييحص لاؤس ىهف ىلاتلابو

 4 ممةيألا نم) ( ر هلثم نم روس اوتأ 0 :ىلاعت هلوق لثم «مضوم ريغ ىف ىف كلذو

 ةندعملا مت ُ ؛«ةلدألا كن ىعدي أم داسنإ ىف ةحيد ةضرامملا نكست و و 3 » : لوشي

 < ةضراعملا امعم رذعتي نأ ةحيحصلا ةردسملا ناكرأ دحأ نأل « ةلاسرلا ة لع ةلالد

 ا هلالد ريغ ةق 0 < انأ مع: رذعتب ل اذإ ىَح

 )١( ائيدبأ نب ىذلا عوياملا نم هذ8 ةرقف / ى تمل رظنا .

  6قباسلا مج رمل سؤ :

 )©( قباسلا مجرقأ (؛) . ائيديأ نيب ىذلا عوبطملا نم 508" ةرقف / ى 59 لرظنا

 « لدجلا ىف ةيفاكلا  ه م) بس غو



 ةنأل ةنسلاو نآرقلا ىف رظنلا سسأب ايمو اطابترا طيترب لدجلا نأ نيبتي اذبمو

 . امهنم ذوخأم

 لوقلا ىيوحلا هب هبمخ ىلا « هلام فى لدحلل ةزهمملا سسألا زرأ نمو دس ؟؟

 ؛ ةماع للعلا لاجم ىف نئاك « ح مجرتلاب » لوقلا نأ ودبي ناكنإو «« حيجرتلاب »

 : كللد ىف ىنبوجلا لوي

 مدقت ىلع ءاماعلاو ءالقملا قافتا نم ررقت ام « ةلجلا ىف هتوبثو هت ىلع ليلالاو »

 , "04 اهدحأ اهب صت“ ةليبعفب هريغ ىلع رمألا

 : لوقي اك

 باوصلاب اهصخأو «هابتشالا دنع بولطملاىلإ رومألابرقأ نورثؤي مارت الأ »

 ؛ اربخ مهقدصأ » ناك نم ىأرب ذذأت ساتلا نأ تبني اك « 29« سابتلالا دنع

 "6 حيجرتلا فرص الإ أره امو 1 الاد مدسأو 6 ال وق مبقثوأو

 نسح ىف « تادايزلا قئاقدو « تاصاصتخالا » ىلإ عجر لوصفتلا نأ نيسو

 ساتلا نأ و « « حيجرتلا نيع ىلإ . عزفلا وه » اذه ل نأو « "26 لاملا لاكو ؛ لضفلا

 ؛ اهنم دمبألا لع تادهاشلاو تاسوسحلا ىلإ ب قألا ١> ومدتب نأ ىلع اوجرد دق

 , 90( اهنم ىعقألا لع تارورضلا ىلإ برقألاو

 لوصألا نم هنأب حرصي « ءاماعلاو ءالقعلا دنع هتحصو حيجرتلا ةقيقح نايب دعبو

 دعب هيلإ ليوبس الو 4 ةلدالا نيناوفو م من أرشلا لصأ وذ 1 عشد « ةكةعنم فو 2

 606 ةعيرشلاو ئدلا ررقت

 . قباسلا مجرملا سفن (5؟) . انيديأ ني ىذلا عوبلطملا نم 1199 ةرقف/ ش 7؟ل (1)

 - قياسا معجرْ سفن 2( . ةحوللأ سفأ ن م 1 هر 2( 5 قياسا عجرلا سما 9

 بس ثا



 ةيمالسإلا ةيرك فلا ةايشطأ ند ةلثمأب 0 معيجرتلا ةمدش ناهمأ كلذ فكدعل نيمكسل و

 مدقتلاىلإ نوعزفي »ا وناك مالسالال وألا ردصلا ىف « ةعب رشلا بأب رأ نأ نيد ثيح

 نم ىوقألاب قاعتلا ىلإ اليبس اودجو اذإو « مهتادأو مهن امم ىف ىلؤألاف ؛ ىلا ألاب

 . 076 ةيترلا ىف ىندألاو فعضألا هل اوكرت ةلدألا

 نع هزيعام هيلع ىفْضتف « لدجلا ىف ابسفن دك ْوَ: ةيمالسإ تامس ايلك هذهو

 . ىناسنإلا ركسفلا خيرات ىف لدجلا عاونأ نم هريغ

 تبي ال هنأ ناتب ىلع صرح ىنيوجلا مامإلا نإف حيجرتلا رود نع امأ - م

 : لوقيف كلذ حرشيو « ةءزانلا عضوم حيجرتلاب

 هصاصتخال « اهاوس هب طّقسيف « اضعب ةلدألا ف ضراعتلا دنع هب مّلَتن اننكل د

 , "96 هضراع ام اهنع درفنا ةدايز

 6 عطق ال ثيح لخدي امإ معيجرتلا نإ . .. » : ىلي ام محرصتلإ هنأ ريغ - ؟؛

 ابنه ثدحم لاو « اهمسقنب ةيجاولا ةيقطنملا ةلدألا دصتي « 52 وفعلا ىف لخدم هل الو

 . *”6 دحلا » ىف هلوق ماتخ ىف

 ةنيعم ةيعونب اهصتقخم « حيجرتلا لا نأ نع فثكي هنأ ذإ ةيمهأ هل لوق اذهو

 ثيح نم اهنع لقت ال تناك نإو ءالثم تايفطنملا عوضوم نع فاتخن قئاقللا نم

 َِ وطس رأآ ققاعنم ف لدحلا نع ىف وعلا ىلع لدحلا ف رقي رم أره و ةدعصلا ف 0

 ويه ىذلا ناححرلا قطنم 6م ناهرلا قطنم وطسرأ دع (ىهك بعل أم فبناج ىلإ مصل هن ذل

 . ةيبسنلا مووجقم لع موي ىذا وهو ؛ ةصاخ قىيوحلاو ةماع نيءاسملا ىزع ةفرفد

 1 هوس ولا سقف نم #5 ةرثق )01(

 . انيديأ نيب ىذلا عوبطللا ئم 58 ةرقف (؟)

 - انيديأ نيب ىذلا عوبطملا نم 75 ةرقف / ىال* ل (؟)

 . ميدقتلا | له ْق ىنيوحلا لدح نع ةساردلا رظنا ع(

 كل 1 كلا



 ليرد ةئثيعم ةيعونل ىنيودلا مامإلا دنع ( حيجرتلا » نأ ىنعي اذهو - «ه

 ةقيقح اه ةيبسنلا نم ةجرد لثمي حيجرتلا وأ بيلغتلا نإو « ةينفظ تسيل تاعوضوملا

 9 0 ةزحمملا أمة يح تاعوضوملا نم ةيعونلاأ هدم ىلهعأ ةيعقأو ةيحراخ

 6« حيجرتلا » و « عطقلا » ىلع المتشم لدجلا لمحي هنأل ةيمهأ هل رمأ اذهو
 ا 0007و 7ر0 ب را ذآ ]| 1|1ز ]1| 1 1 1 1 121 17 ا اا بسس تبا ب7 لل 12225676760 اباطءاااا 333 ا

 . ةفرعملا نم ةينظ ةحرد لثع ىذلا اثم رألا لدا هيلع ال افالخ

 مامإلا داع لدحال ةصاختاو ةماعلا سسألاب هاني أم ادضرع نأ فمن و نألاو

 رظنلا عون وه اديف « ةقيقحلا ىلإ ايدؤم رظعلا نأك الو « رظن لدؤطانإ - ١

 انيس نبا لثم نيلوصألا ريغ نم لدحلا ىف اويتك نم نيماسملا ىركفم ضعب دنع ظحالم وهاع )١(

 ةقرفن ىنمتال ةئزجتلا هذه نأ ريغ هقطنم ىف « لدجال 8 رخآو « ناهربلل » ارفس صصخ هنأ « ةفسالفلا نم

 . لدحلا از ةيئدقبإ مدع دقت وأ لدحلاو ناهربلل يلا ةماعلا سسألا ْق

 ىه تاعوضواأا نم ةنئيعم ةيعونل بسانم ىقيقس دوحو لاج ىلإ تع ةفرعم ىنعي هدنع لدملاف

 . ةيلقعلا تايهمدبلا لاحم ىف لوبقلا « قلطلا 2 طفلان ةيعوا ىهو . ةصاخ « تايدما»

 «انيسئب ال لدطا» باتك_) هريدصت ىف لاقنبح قح ىيطروأ دم مهاربإر وتكدلا ذاهسألا نأك دقلو

 ىف لدحلا ةيممهأ ومن ...3(ماخكد0 هه "١ مه ةرهاقلا ىلاوهألا داؤف د*“أ روتكدلا قبقحت )

 . كلذ ىلإ ائرشأو قبس 5 « ( ريدصتلا نم 4 ةحفص ) « . . . . ةيئدلاو ةيئيدلا رومألا

 نآو: وطسرأ نيبو هيب اقرف كانه نأ ءانيس نبا دنع » لدحلا » ىف ثحانلا هتيبتي نأ بجحم ىذلاو

 ذإ ساوحلا قبرط نع ةيئألا ةفرعلا يف ىرورمذ نيقي ةحردب فرتعبال وطْسرأ نأ ىف نمكي قرفلا اذه

 ىطعمي ملم ركشل انيس نبا انيب « ىلوهلا » ىه ةلقعتم ةدام ىلإ اراصأ ىق عجرت هدنع تاس وسلا نأ

 ةفراعلا تاذلا نع لصفنملا ىقيقحلا دوحولاب ال فارتعالا ثيح نم اهفح ساوحلا قيرط نع ةينآلا ةفرعملا

 ردقب موهفلا اذه لبقي اهثم لك ناك نإو « ةيسنلا  موبنم ىلهموقت قلا هتايعوا هل دوحولا اذه نأو

 ع وجرلا نكمي ) . . .سفنلا لاجم ىف هريغ « عاّتجالا لاجم ىف هريغ ةعيبطلا لام ىف مقاولاف ؛ هتعيبط بسانب
 عوجرلا حصي امو .( عبطلا تن ) دوم نيسح ةيقوف ةروتكد ملت, « انيس نبا دنح لدجلا نع لاقم ىلإ

 « ميلعتلاو حاضيإلا هنم ضرفلا ريخألا اذه نأ نم . ناهربلاو لدجلا نع هلاق ام « انيس نبا مالك نم هيلإ

 نيبيو٠ قحلا ىلإ لصويأل هنإ لقي ملو( انيس نبال لدجلا نم ١8 ةحفص ) مازلإلا هنم ضرغلا لوألا امي

 . ( محرملا سفت نم ؟ 4 ةحفص ) « لساستو ضرع اهيف سيلا ةيلدجلا ةياماخخا نإ > : لوقيف كلذ

 د تري



 نيثحابلا نم ريثك ناهذأ ىف ترف ال انالخ ءابملإ ىدوي لدجلاف؛ يب جلا ليش ىذلا

 ىلإ دوم وبف ىلاتلابو « ىطسرألا لدجلا طمن ىلع وبف « برعلا دنع لدج لك نأ نم

 8 ةنأ ةق رعم

 «ناهريلا» قطنع ءىلان ويلا ثارتلاب نيرثأتملا ىدل ىمسام لمشي لدجلا نإ - ؟

 :ةلزنم امإ هيف مطقلا ةلدأ و .ةيبسنأا ثوح:حيحرتلا وأ «ناحيح رلأ ىطئمو؛ مطقلا تثيدح

 ةباحصلا لا وقأ و(« تنأثلا عاجإلا و « ةحيحصلا ةيوبنلا ةنسلاو « 3 ركسلا باتكلا

 . حيحصلا سايقلاو « لزنملا ريغ تباثلا ربخعا : ةلرلا ريغ وأ « اهم ذأ نل

 ةقضخلا ىلإ قدوت املك الدو م ةمع وص وع ةعدسا ىف ةمدسنلا وأ موج رتلأ امأ

 م نامزلاو تاكل فورظ أم أسد 1 لخدت اهمأل ع ةقلطم ردع ةفيقد اضكلو

 قلطملا تظفل ىلا 6 ةك ده ةيماعلا م رظنلا ف ف”ريقيلا فو ذرسم ىزأ ىف أم وهو

 8 ىسنلا تاوثع و

 «ىبسنلا» و «© قلطلا » نصتخ مءبصأ ىذلا نيقيلا لاحم ىف عاسنالا |دهو م

 ةرورض لثمت ةقيقح ةفرعمل ردصصك سحلا دمتعي 5 ركفك ىنيوجلا نأ ىلإ عجرلي

 ةقيقحللا هذهو « طقف لقملاب ةنيبتملا ةتيقحلا وسكي ىذلا ةرورضلا موهفه ىوتسم ىلع

 دوحو وش دوحولا أله ؛ لفمأال أ دوجحولا 0 دلك 8 ساوحلا قيرط نع ةدراولا

 ؛ةيعوضوملا ةيبسنلا ىضتقت ابفاصوأ ثيح نم اهتتيتح ىلا ةيئوم+لا تادوجوما

 لع امبإو ىوملا ص مونيا ةمكحو ؛ هاد كعملسا همففلا نذل 6 ةمأدلا ةيبسنلا سالو

 . ناكملاو نامزلا فورظ اهددحم ىتلا ةيبسنلاب ذخأي هنأ ىأ « تايئزجلا تايضققم

 .انرشأ ا

 )١( مقر برعلا مالعأ ةلسلس « نيمرحلا مامإ قيوجلا » باتك رظنا  4٠ةنس ىلوأ ةعبط ١938
 ةئس ةسأث ةعلطو ٠١ا ١9 ةفرعملا ىف هدد م » لصف « .



 ةدحاو ةيع ون ند ةفيمد الإ نانوولا ٌقطنع وب اعمملا هم ىرال ىذلا تقولا 1

 لقعتملا ملاع ىلإ تم ىهف ىلاتلاب و « قللعم وه امف اهنيقي نوكي ىتلا « ةيلقملا ةقيئللا ىف

 هيما باويأ نم بأ وه ىذلا ) محعيبجرتلا 2 قيوحلا دمتعأ كدلو : مقاولا نرد

 هقنلا نأكف ؛ تاسبالماو فورظلل اًمبط « ىلؤأ » وه امب لاملا هيف ذخأي «هلوصأو

 ةرظنلا ىف « ةيبسنلا » مسا تحن « دعب امف تروا ىتلا ةرظنلا ردصم اه انه هلوصأو

 . ةئيدحلا ةعماعلا

 هل هصصخ ىذلا عوضوملا ريغ ىف ثحب بولسأ نوكي نأ حصي لدجلا نإ - ؛
 مقاو نم نيبتي اذه نأ ذإ «« هلوصأو هقفلا » : وهو فنصملا اذه ىف ىنيوجلا مامإلا

 قانتلاو منادتلا ىلع امهئرظن ىفتتم نيعزادسمأا رايظإ » : وه ىذلا لدحلل هقيرعت

 هذيقيام هيف درب مل فيرعت اذهف.« ةلالدلاو ةراشإلا نم امهماقم موقيام وأ < ةرابملاب

 أدهو . تاعوضوألا نم ىأ ىلع قيبطتال الباق هلع هنا رايعف . هل وصأ و هقفلا عوض وع

 . صاخ عوصوم ىأ ىل» قوبطتلل معاصإ أماع هدأ رأ دق هسفن ىتيودلا نأ قع

 «هلوصأو هتفلا» وهو ىبدالا عوضولا ادبم لدحال ىنيوجحلا مامإلا طبر نإ - ه

 هذه .د ومكلا لددلا ةرو ريغ لوح « ةدسلاو با#كسلا نم هد وخأم َْل وصأ لإ مجرب

 ىتلا مولعلا لالخ نم لداجملل ىطعتو « ةقيقعال ةاصوم ةليسو لدجلا لهم لوصألا

 لعج ىذلا رمأألا « هبدأو لدجلا نف ىف تاهمجوت « ةنسلاو باتكسلا لوح ترهظ

 ةتحم ةيمالسإ ل وصأ نع ةرداص « ةصاخ ىنيوحتلاو « ةماع نيماسملا دنع لدجلا مهافم

 لع لدجلا قيرطت عم ضرامتيال اذه» ناك نإو ؛« اهتايّضتقمو ةيبرعلا ةغللاب ةطبت رم

 . كلذ اندبام وحم ىلع لدجال ىنبوجلا فيرعت نم نيبت اك « ةينيد ريغ تاعوضوم

 « ضارتعالاب ) ىمسي امه لثمتن لوصأألاهزهوءاطوصأ اهل ةلعافم لدؤللا نإ .- 5

 لدجلا لجن اذهو« لادملا ف نيف رط دودحو نم ىلا هز أ لوصألا هذهزرأ نهو

 د ابى سنس



 ىذلاو ء وطسرأ قوس ىذلا ىلانويلا فوسليفلا نوطالفأ لدج فلاخم « ىنيوحلا دنع

 لجأ نم « اطباه رخآو ادعاص الدع ىدؤي « دحاو فرط ىلع هيدل لدحلا دمعي

 . 3 قئاقملا لثم

 عوض وأا ةعيبطب فيكتي مفادتلا اذه وأ « ىيوحلا ىذل ةلعافملا هذه نأ لس ا

 تايضتقم مال ىلع ا وكي نأ و «دبال نياداحتملانأ ىنعي ادهو . . لدحلا هلوانتي ىذلا

 مامإلا دحنف فنصملا اذه ىف هلوصأو هقنلا ىلع ابصنم لدجلا ناك انو . عوضوملا اذه

 7 هلوصأو هّمفلا فرعي نأ » : لدحلا نأ ددحم ىنيوجلا

 امو ؛ نيفاعلا نذه ليصافت قئاقدب اطبترم 6« ضارتعالا » ناك ابيه نم -ح م

 . اهتايضتقم اهل« لوصألا » و هتايضتنم هل « هقفلا » نأ ركذلاب ركذلاب ردج وه

 : لوقي وهف

 . « رخخآ سلم ل وصألل » و 6 سلخ هقفلل د

 نم نيفأملا نيده ىرتمد ام لكب « ىلاتلاب طبت رب 6 ضارتعالا » نأ -هب

 نأو « مهنقو ىف اهماإ ةجاحلا مدع بهاذملا رك ذ نع ىنغ ىف اوناك فلسلاف ؛ تفاضإ

 © هققلا» ر ومأ ىف هيلإ نودنتسام ةف رعم نم دب الفءبهذم ىلع ناك« مهدعب ءاجح نم

 : مط دج رذبعإ هئعو ( هلوصأ 2و

 ٠ - هبقع ةرشابم ءىحن ىتلا كالت ىه يهذملا ةفرعم دمب ةلحرم زربأ نأ «

 ضارتءالا » ىأ « هدقنو ليلدلا ةفرعم هو «6 .

 رجح الو » : ليتدلا عون فالتخاب فلق ( ضارتعالا » بيلاسأ نأ - 9

 . ىبوحلا لوقي اك « رظنلا » وأ 6 ربخعاب » قلعت نأ ل ودسملا لع

 لأجل ©« هم ان ويلا ةفسافلا ميرا لق رام ىماح ةرعهأ ةروةكدلا بابك رظلا )١(

 .؟ نواالفأ

 | ابا مس



 «عاطقنالا هةجوأي 9 ىنيوحلا اهنع ربعي ىلا هو « ةينف تافآ هل لدمعاا نأ

 ؛ لوئسلا صخت ام اهنمو « لئاسلا صان ام اهنم « ةيئزج فقاوم ةدع ىف لثمتت ىهو
 . نيمفادتم نيف رطك نالداجتتملا اهراطإ ىف قاطني نأ بحي ىتلا دعاوقلا ددحت اباكو

 نود اهدحأ امهعب ص الو « نيفرطلاب قلعت: ى رخأ تافآ لدحلل نأ »م

 ل نيت بادألا هذه « لدجلا بادآب » ىنيوجلا اهامم يتلا فقاوملا ىهو ءرخآلا
 بادآلا هذه زريأ نمو . ةقيتْللا ىلإ لصوتلا ققحم ىوتسم ىلإ لدجلاب ءاقترالا

 لصوتب ام لم# ىذلا رمألا « ىلاعت هللا هجول ةاضرم ةئينملا ءانتباو « هللا ةيشخ »
 . مهم رارضإلا نود نيملاءال ريخلا ققحي ءاماعلا هيلإ

 اولاز ام يذلا مو « نودشرتسملا مهم : تاقبط ىلع رظنلا لهأ نأ - 4

 نوطسوتم م نم مهممو («نبلوئكسم نلت أس نوكي نأو دوال ءال رهو « لعتلل نودبمجم

 ةلافأا غلبم اونلب نيذلا نورحبتلا مهممو.ن رأسي ةراتوءنولأسي ةرات ءالؤهوا ملا ىف

 ىبيوججلا جرو . نيلوئسم ادبأ اونوكي نأ بحمو نولأسيال ءالؤهو « ىوتفلاو
 . ةرظادلا ىف لفطتلا هبأد نم لك رظدلا لهأ ةرمز نم

 : فراعملا ليصحتل ماع ب ولسأ « لدملا » نأ ديكو نم ديرب فيلصن أذهو

 ثيح نم ىرخأ ةهج نمو « ةهج نم اذه.تاعوضولما فلتخل هتيحالص ثيح نم ماع

 نايبلاوحيضوتلا وهو هم ضرغلا ىدؤيب اماد ورق . تايوتسلا فلتخم لقصل ةتيحالص

 . حيدصتلا لجأ نع

 ىثيوجاةيلع قاطي ام وهو ء ةضراملا هيلإ ىهتنت نأ بجي ام وه نيقيلا نأ - 1
 . « ةيبسألا » موهقم اهلخادي ال ىتلا تاعوضوملل ةبسنلاب اذه ؛ « طفلا ) ظفلا

 « ةيبسنلا ١ ةفرعأل ىأ ( لوألا )» ىضتام ىلع وه اع قلعتي مف 6 حيجرتلا »و

 كاتاللا ١ © كال



 فوراظلا ريغ: ةاعار» ىهو اهتارربم اط « انرك ذ اك ةقيتح لثع « ىلوألا » هذهو

 ش٠ . ةيحرالعا تاسالملاو

 فيكي ؛ روشم 4 حيحسمل و ؛ ”صقتو ؛ صخ بواسأ ( لدجلا » حبصإ اذهبو

 ىتلا ةماعلا سسألا دتفي نأ نود ةعييطلا هذه تايضتتم دودح ىف هعوضوم ةءيبطب

 . رظن بولسأك اهنع ردصي

 6« ناهربلا قطتم » ىف هيلع مقا ىذلا دماجلا راطإلا مطحم وهف لاتلابو
 نه ريثكلا دقفتف ءتاعوضوملا هيف بصنقل « ةتيسم ةفصب غيِص ىذلا « ىلان ويلا

 ةماع نيماسملا دنع صتخم « قبسملا دماخلا راطالاف . ةزيمملا ابهتانص ىأ اتقيتء

 (لالدتسالا«و «ءارقتسالا» نم ديفتسملا نرملا جهلا تللذدلخم لحيل.ةصاخ ىنيوجلاو

 ةيولوألاو ةراد.علا ناكم ءاطعإ دعب « اهتتاكم تايئدجلل ىطعي ىذلاو ءاوس دح ىلع

 . ل ملا صخال

 0تايبيذلاب»قلعتي امف اذهو ءاهز واجي كلال ادودحلقملل نأب فارتءالامم اذه

 . ىرشبلا لقملا ىوتسم قوم تاعوضوم ىهو

 .ةئيقملا نع فشكسال دحاو لتعم رثك أ هيف رزاتي « ىح رظن بولسأ لدجلاف

 نيفرطلا لوقع ةدحل اتبط رقي وأ « اهتيةحت قيرط لوطي دق؛ةينيقي ةفرعم ىطعي ودو

 . نيلداحتملا

 هدامع لوصأ ىئالسإ بدأ رع هيف ردصي « لدجلا » سراع نم نإ مث

 , 92عماةيشخو

 : ةيدأ و هنومبطم ثيح نم ةيمالسإ ةلاصأ هل ىيوجلا دنع لدجلاف »

 « اميشوريه » ىسآم تئدح امل ريضاحلا انققو ىف تايوونلا ءاماع رامش وه اذه ناك ول ١ )١(

 . اهريغو

- 
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 ل ملحتلا

 ريبعتلا ماع ربعي ناونعلا اذهو « لدجلا ىف ةيفاكلا ه ناودع ةطوطخلا هذه لمحت

 لدجلا نع تامواعملا قدأ نيمرهلا مامإ هنمض دقو « لدجلا ف فئصملاف ؛ اهنومسم نع

 ىيوجلا نإ : ل وقن نأ اننكع ثيح « هطباوضو هل وصأ 037 نأ دعي ؛ هنأ رجأ ةيفيك و

 « ةيفاك م المف فنصلا ناك انه نمو « هدروأو الإ لدجلا قلم ؟رمأ كارتي ل

 . « لدا » : وهو هعوضوم ىف

 قىغتس ال ام مدقت : وهو « هفيلصل نم فذدملا أف نيب ةريصف ةمدقع هلبتسأ دفو

 باوثث ليزج » ىوس كلذ ءارو نم ىغبي ال هنأ اتبثم « لدا وأ ةرظانملا ىف هنع

 «باتكلا نم فدهلأ ةقيتح ىلع ةلاد اهرصق ىلع ةمدقلل هذه تءاجف ؟ «هن احبس هنأ

 . اهضرع ىقلا للا لوصأل طبرلاو طبضلا لماوع قيقحت ىف هرثأ هل ناك ام

 لدجلاوأ رظنلا قينمن ف ساسأ مأ زارب[ ىلع ؛كللذ دعب «ىنيوجلا مامإلا صرحو

 00 «قيفحتلا ىلع ةفرعم «ليصنتلا ىلع .. » اهةناقحو تارابعلا ىلاعع ماخلإلا :اوهو

 هبمجم امي انداب « لوقي 0 صيصختلاو ليعفتلا لع » ىلاعلا هذه مق هدم كالذإو

 0. «لعلا» 3 «لدحلا» وأ 6 ةرظاتملا » و 6 رظنلا » هيلي 6 دلا » وهو هب أدس نأ

 . احاطصم نيثالثو ةسمخو ةئام نومض» حيضوت ىلإ لصب ىتح « « باطلا » مث

 .ثيحب ؛ ةصحاف « ةققدم « ةقمعتم ةفقو حلطصم "لك عم فقي اذه ىف وهو

 « رومأ نم هب ىلعتي ام لك ىف وتسا دق نوكي نأ دعب الإ رخكآ ىلإ ظفل نه لقتني ال

 . ضرتعم ناسل وأ ثحاب نهذ ىلع أرط:ت دق اهنأ ىرب « تاراسفتساو لب ؛ لئاسمو

 جاتحم ىتلا كاتب أدب هنأ دجحم « تاحلطصللا هذه بستر درحم دنع أنفو اذإو

 م ةرقذ  انيديأ نيب ىذلا صنلا نه ةدقص / ى 4 ل راظنا(١) 0



 نيب ًاقرفم « اهنكبو ؛ اهقرعف « عرشلاب بجاو وه ىذلا رظنلا ىف ثحابلا الإ

 «لقنلاب فرعي ام تايضتقمو « لقملاب فرعي أم تايضتقم : ارق نييساسأ نبع وضوم

 ىلا ىأ « ةينيدلا تاعوضوملل ةبسنلاب « لقملا ةبنارم ىلع ولعن ةيئرم ىف لقنلا اعضاو

 لد جلا ةميقو « لقنلا عد ىف لقعلا رود ؛ هسفن تقولا ىف انيبم ءةرعن اههف لز'

 . تالد حيضوت ىف

 دعب « باتكلا عوضومل ثحابلا 'ىبم فيك فرع دق ىنيوجلا نأ سمان انهو

 . هعوضوم تايضتنأ باتكلا ةدام فيك نأ

 لئاسم ىف لدجلا ىف ابنإف « الصف نورشعو ةعبس ىهو « باتاكلا لوصف امأ

 . عوضوألا ةءيبطل ًاقبط ؛ةيحيجرت وأ ةيعطق ةئرعم قيقحت ىلإ فدهتو «هلوصأو هقنلا»

 «نيرظانتلاليح» ناهبو « «لدجلا بادآ » ىف مالكلل ةريخألا لوصفلا صصخ دقو

 صخمم ام ردقب « هئحب عوضوم صخمال تافآ نم هضرتعينأ نكميام ىلإ ثحابلا اهتم

 ' . ليخلاو بعالتلا ىف هبولسأو « همصخ فقوم

 « اباب » ثالذل هربتعاو ؛ هتايضتقم هل حيجرتلا ىف مالكا ربتعا دق هنأ ظحالوو

 . هماوق هل

 ميسقتلا اذهب ظافتحالا تي أردقو

 لا نم قيفوتلا بلط ىلع هصرح ابمذ دك أ ةريصق ةمئاخم دفنصم ىونأ ًاريخأو

 3 للاعاو هز أحيردم

 . فراعأل ةيعونأ ةمااب هل الد ند هأ ا1 م

3 0 

 4 صضرعو لهل ةققو 6 رخآلا وأ دحاأولا م لوصفلا هدمه لمع تنأ نأ لبقو

 ىلا 6 لوألا ةثاقي رعل 2 درو أم مف لأ هس نأ ريبك رذق» ةيمهألا نه هنأ ىرأ

 هبهذم ةئيقح نع فشك: ىلا تاحاطمملا ضعبل ةبسنلاب تاذلابو « لوبعتلل اهم لم

 امنه



 لئاسملا ىف هئارآبو « ةفرعلا ىف هبهذم ةقيقمي طابترالا مامت طبتري ىذلا « لدجلا » ىف

 © ت6 اسسعلا المل عناص دوجوب لوقلا » ىلإ ( ماعلا ثدح » تابثإ نم « ةيدناقملا

 فائحم ىف اهجااع تلا لئاسملا نم كلتو هذه ريغ ىلإ . . . « تافسلا ىف هلوق » ىلإ

 فشكت اينأ ذإ ءةيبتنلا هءازآ دكؤت تافيرعتلا هذه نأ اك. نيدلا لوصأ ىف هبتك

 قيجطتلا ةيفيك نايبل ةيجرنلا سسألا : المل مدقي ؛ هنفلاو نيدلا ف ىلوصأك هفقوم نع

 . ةحيم ةفرعم ىلإ لوصوال حيدصلا

 كلذ دعب مث .. « للعلا » و « رظنلا »و« دحلا » ىف هلوق : تافيرعتلا هذه نم
 ؛ هباشتملاو « صوصمللاو « مومعلاو « باطخلاو «ببسلاو « ةلملا موهذمل هديدحت

 ةساردلا ىف كللذ ريظي ام وحن ىلع « دودحلا هذه رخخا ىلإ .. . خوساملاو « خسانلاو

 . "0لدجلا ىف هبهذم ملاعم زاربإب قاعتن ىتلاو « ط راخلا اذهل ابم انمدق ىلا

 لوئسلاو لئاسلا فقوم عيش وت لجأ نم ابلك ل ومقلا هذه نأ نيبتيو

 ناقتإ لجأ نم « ةيجبنم ةيراغن سسأل « ةيقيبطت تاهيجون ىهن « امهك رحم ةيفيكو
 ' . لدحلا ةيلبع

 :ةيبثفلا ةفردلا ليمعت ةينيك ىف اننّمم ابواسأ اذه هقنصم ىفانل ضرعي ىنيوجلاف

 نم هنقوم سسأ لع فرعتلاب نكلو « لدجلا ىف هبهذم نّيبتب طقف سيل ؛ حمس
 كلذ اشنب و قبس اك « ةصاخ ةنصب هقثلا لئاسم ليصحم ىف هجبنمو ةماع ةنصب ةفرعملا
 , هلد ارتسارد ىف

 )١( مدقتلا اذه ىف لدجلا نع ةساردلا ظنا .



 ١ - لوألا لصفلا :

 : ةيعرشأا ماكحألا ةفرعم ةقيرط ىف

 تاياوألاو لوصألا نمضتي هنأ ذإ ءىربك ةيمهأ 27هرصق ىلع لصنلا اذهل

 ةيسلأاب ثحابلا فثوه ىلاتلاب ددحمو « عرمشلا ماكحأ ةفرءم قيرط نع فشك_: ىلا

 . اهوانتل

 . نيةقيرطب فرع عرشلا ىف ماكحألا نأب ؛« لصفلا ةبادب ىف ىنوجلا حرصي

 . ربا : الوأ

 . رظنلا : اينا#

 . تايءرشلاب قاعتي امذ ربخلل ةبولوألاو ةرادصلا ناكم ىطعي هارنو

 . عامجإلاو ةنسلاو ؛ باتك-لا : ربخعاي دوصقلا نأ نيبيو

 . باطما عاونأ نم ةموبفملا ىلاملاو « ساينلا عاؤنأ : رظنلابو

 ركسفلا لامعإ نأ نيبي « رظنلاب قلعتي امف « ةريخألا ةرابعلا هذه هنأ ظحاليو

 « باطخلا عاونأ نم ةموهقلا ىلاعلا » ىرشبلا لقعلا ىوتسم ىف وه امذ الإ نوكي ال

 : « ربطلا » ف تاءوضوملا نم نيعون نيب قرغي ىبوجلا نأ ىنعي اذهو

 . « ةمومذملا ىلاعملا » : وهو ىرشبلا لقعلا ىوتسم ىف وهام

 نإو « هقتوقح فرعت نأ نكمب الام وهو « ىرشبلا لقعلا ىوتسم قوف وه امو
 ٠ « تايبيغلا » : وهو هدوجو تابثإ نكمأ

 ةب ح”رصام وهو ؛ ادودح ىرشبلا لقملل نأ ىري ىنيوجلا نأ نيبي اذهو

 صايلتا ءزجلا ىف لاف ثيح « ةيمالسالا ناكرألا ىف ةيماظنلا ةديقعلا » هباتك ىف



 كالع الام قئاقحلا نم ذإ ؛ للا و ةرطنلاب رصاق ىناسنإلا لقعلا نإ : ةديقعلاب
 د هكا ردا

 ةبترم اهتبئثيف ؛ رظنلا ىف مالكلا ىلع صوصنلا ىف مالكلا مدقي هدجم كالذا

 عامجإلا مث ء ةرئاوتلا ةمسلا مث ء م ركسلا باتكلا صوصنب أدييف ؛ اهردق بسم

 تبش 5 « ةنسلاو باتكلا رهاوظ 9 ؛ داحألا ص وبعا 3 «ههوجو فالتخا ىلع

 ةيابغلا ىف رك ذي مث « ةج> اهآر نم لوق ىلع»: الئاق مهنع هللا ىضر ةباحصلا لاوقأ

 | . اهسترت ىلع اهعاونأو ؛ اههوجو فالتخا ىلع سياقلا

 نيبي نأ ؛ ةنسلاو باتكلا رهاوظل ضرعتي امدنع ؛ نيمرحلا مامإ توذي الو

 ؛ هسفنب مووغلل ىنملا وهو « صنلا ىنمم نأ 0 .الكللا ضرعم ىف تبئيف صنلا ةءيق

 نهذلا هجون نأ ىلع صرح وبف « رهاولفلاو ظاقلألا ىلع مدقيو صنلا ماقم موقي

 "96 ديلا » ىف هئيدح ضرعم ىف هندي امل اًقبط « هدنع ةتيقلا وه ىذلا ىنعلا ىلإ

 ءاطعأ مدع وهو « ص وصنلا لوانتل ةبسنلاب هتميف هل ايحبنم انفوم دك وي اذهمو

 ضرعت نيذلا ةيردقلا ةلزئممللا لمق ام و ىلع « ىنمملا نود تارابعلل ةرادصلا ناكم

 بواسأ لع راس اذهب ىنوحلا نوكيو « "7 الملا نع ثيدحلا ضرعم ىف مهنقوأ
 . ةنسلا لهأ

 1 ىحأو رمأ / باطما ماسقأ نع ثتدمععتي َّ

 ىرثوكلا رهاز دمحخيشلا موحرملا قيقحت «ةيءاظظنلا ةديقعلا» ناونعب فنصلا اذه ةمدقمترشن )١(
 <« بيمرحلا مامإ ىنبوجلا باتك » نم نيمرحلا مامإجاتنإ لصف اضيأ رظناو  ما15144/ه١*54 ةنس رصم
 م1919 ةيناث ةعبطو م ١١58 ةنس ىلوأ ةعبط روطسلا هذه ةبتاك لقب 4٠ مقر برعلا مالعأ ةلاس

 ىذلا صنلا نم #١١ : ةرقف رظنا « دودحلا » نم هعضوم ىف صنلاب دوصقملا نإ نأ قبس (؟)
 . انيدبأ تيب

 . انيدبأ نيب ىذلا صنلا نم ١ ةحفصب اهمليامو 4 ةرقف رظنا (؟)
 اهايامو ٠١ مقر ةرقق ائيدبأ نيب ىذلا صنلا نم ” ص رظنا(14)

 مس اي سس



 بج هنأو ؛ ةعيرشلا بحاص نه لمف نع ديخ ةنسلاو باتكلا نأ د ويم

 . هقنلا لوصأ لع ىف دراو ود امل اقبط « ىعرشلا ملا تابثإ ىف امهيلع داتتعالا

 ءاكحألا قرط لويصنت ةينيك ىف فرصتلا 5 باتكلا اذه نأ ىلإ ريشيو

 . هلوصأو هتنلا فرعي نل « هيف درو ام نأ ىأ ءايبوجوو امماسقأو

 . لوصألا ناقتإ دعب ماكحألا ىلإ لصوقلا قرط مدخي نذإ باتكلاف

 .. لدحلا ل وصأ ةفرعم قيرط نع ناقتإلا نم ديزم قيقحتل وبف

 بهاذلا باحصأ نم نيلداحلا نيب رومألا طبذا جبن5 لدجلا ةميق نيبتت انهو

 . اهفالعذأ ىلع

 : ىناثلا لصفلا ل «

 - ةيعرشلا ماكحألا ةق رعد ةقيرط قيبطت ف

 لوقلل ةمدتم ريتعي نأ نك ىذلا قباسلا لصفلا نم ءابعنالا دعب ىنيوحلا أدبي

 «لوئسال» وأ لداحلا فتوه لوصأ ناينس؛ل وصق نم هيليس امم هريغىفو لصفلا اذهىف

 لوصولا ةتيرطل ةيقةيبط: فقاوم حرش لالخ نم كلذو . . . هلثاس عم « لوقي اك

 دق لوكسلا نأ ثيثأ ثرح ريتا قيرط نايدب الوأ و دقو . عرشلا ف م ىف ىلا ىلإ

 . هيلع ردي الف 1( صنلاب قلما راتخا »

 قبس اء هلصذ نأب ىنتك اوءلصنلا اذهل اناونع ددحم ملىنبوجلا نأ ظحالملا نمو

 . 6« لصف » ةملكم

 : هيف ض"”رعن دقو

 ْ باتكلا نم ناك اذإ صنلل : الوأ

 هتابثإب لاغتشالاف « لئاسا افككسنم صنلا ناك اذإ هزأ « ل وئسملل نيب ثيح

 ىلع 1151151 جساس وس سرس يرو زززاااطنأ الانام

 .اك5ال ةرقف رظنا(١)
|__ > 101010 



 هنأ مادام ؛ ىفحأم حضوي نأ؛لوثسأل ىلعف؛ هقي رط حم امم ناك اذإ امأ ٠ ةمئو تلعل

 حبصيو هليلد عاطقناب ةلوجلا رسخ الإو« كسلا ةف رعم قيرط نايبل دنسك هراتؤا دق

 . رجعو عاطقنأ ةلاح ىف

 © هحوضو مدع وأ هئافذ ةلاع ى صنلا ةياع نوكي نأ نكمي أ ضرعتي هارن م

 صفلا تبث « تايألا رئاس قرطب نايهلا "< اذإ هنأ انيبم ةذاشلا ةءارقلا ةلاح ىلإ ريشبف

 لوسرلا رابخأ نم داحآلا ىف ىعاربام هيف ىعاري داحألا قرطب تبث اذإو « مطقلا ىلع

 . ثايألا رئاس يف ا تسل هيف مطقلا ىوعد نأ ىلإ ريشبو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىدؤي لاقتنالا درجم نأل ؛ لياد ىلإ ليلد نم لاقتنالا مدع ةيهأ ىلإ هبنيو

 مزلأ أم ةرصنل اكرات ناكو .. » : لوقي ذإ « هاوعد ىف لشنلا ىلإ هب ملاقل ةيسنل اب

 , 20( ةلاع ال عاطقنا كالذو ليلد ىلإ لياد نم القتنم نوكيف « هفالخ ىلإ همه

 بطاخلا ىف صن هةيعدأ » : لوقي نأك هفقوأ لوكسلما لي لحم ةميق ىلإ 101

 < "06 ايظنحو هاوعد ةيشمت » هاوعدل هتلصاوم ةميق ىلإو « *”« هلاوحأ ىفال

 تيبثأ ام ومن ىلع لوثسملا ناك اذإ هنأ ىلإ ىني ولا ريشي ذِإ ؛ دنقوم ىف هئابث ةميفو

 . ًامطقنم ًاتنعتم لئاسلا راص « هتعفادم لئاسلل لصاوو

 4 صنلا امأف » . سايق الف ؛ صنلا ثيح هنأ نايب ىلع نيمركلا مامإ صرحيو

 0 عمدسإ سايق هفالخ روصتي الف

 نوكي نأ ىلع« صنلاب الإ مفديال صنلانأ زاربإ ىلع كلذك صرح هنأ نيبتيو

 نوكي اهنإو ؛ لئاسلا قح ىف امطقنم نوكي نأ نود«لوئسملا هب ذخأيف « هيلع ًارخأتم

 . طقف "76 ةعيرشلا قح » ىف كالذك

 مجرملا سفن (") قياسا مجرملا سفن (؟) مجرألا سفن )١(
 عجرملا سفن (0) عجرلا سفن (4)

 تا



 - نيمنلا نم لك مي.راتب اعتب مذ لبث ا حيجرتلا نأ ىلإ 0 نأ ظحاليو

 , باتكلا نم صنلا» قلعتي مف اذه

 : نخسلا نم صل : أي 5

 نوكي نأ نكمي ىذلا © دانسإلا » ىف راظنلا ىلإ روف لئاسلا ىنيوجلا هجوي

 لوئسملا لبق لئاسلا ىلع بجو» ىذلا رمألا ء الوهجم وأ افوقوم وأ اءطقنم وأ السرم

 . هنع فدكلا

 . انسان وأ هل افلام نوكي نأ نكمي امو مكهلا نومضم ىلإ لقتني مث

 اظرتفا نإ » و هتوبث قيرط ىف باتكلا ماقم ماق ءرتاوقم صنلا نأ تبث اذإو

 3 رح هو>حو ىف

 نكي مل اذإ . . . هلوبقب لوئسلا وأ لئاسلا مزاي مل داحألا رابخأ نم ناك اذإو .

 . هسفن ىف ًاموصعم

 ةليوط ةربخ نع فشكت ىرخأ ةتيقد رومأ ىلإ هبني نأ ىلع ىنبوجلا صرحو

 هناصقت وأ فرح ةدايز نم نوكي نأ نك أم ىلإ ريشي ذإ ؛ هلوصأو هتفلا ةسرامم ىف

 . كالذك سيل وهو ء اصن الذ لجأ نم ريصيف ؛ ظنل ىف

 صنلا نأ تبني نأب كلذو « ةرورضلاب رتاوتم صنلا نأ تن نأ وه ههلاو

 ىرورمغلا نم ناك « ىثملا قيرط نه رتاوتلا ىعدا اذإو . لقنلا لهأ نيب امف ضوفتسم

 هيلي 5 6 دحاو مح ىلإ اههناعم مجرت ةفلتخم ر ومأ ىف ةريثك تاهج نم رابخإلا

 . طقف روصعلا نم رصع ىف سيلو ماودلا ىلع ارتاوتم صنلا نوكي نأ ةرورذ ىلإ

 « سكملاو ىندألا "بجي اهنأو « دنسلا ىف ىوقألا ةبترملا ةميق ىلإ ريشي مث

 . اعطقتملوئسملا وأ لئاسلا لمجي « ىندألا ىلإ لقتنا مث ىوقألا ىلع دمتعب ناكول ىأ

 ,باتك_لا اذه نم 4 ةرقذ راغنا 0 22

 « لدحلا ىف ةيفاكللا م5) مس ىلإ



 «هظفل نود هانعم ىلإ ثالذ دعب لاقتنالا مث صن ءاعدا زوجي ال هنأ ىلإ هّيني اكس

 . عاطقنا اذه ىفو « هيلع ناك ام فالخ ىلإ ريصي ىأ «رهاظلاب الدتسم ال اسئاق ريصيف

 .لامجإلا مثءمومعلا وأ رهاظلاب لالدتسالا ىلإ ريثيف ؛ قدأ ليصافتف لخدب 0

 ىلع لب « نايبلاب هاوعد نرثي نأ لامجإلا ىعدا ام اذإ لئاسلا مزاي ال هنأ نيبيو

 اذه ىلع رمألا رذعت نإو . المم سيلو « اموم ارهاظ هنوك نع فشكي نأ لوثسلل

 . ةلداملا وأ ةهمءاوأا ىف رارمتسالا لبق ؛« كلذ نايب لوألا ىلع ناك ريخألا

 ريصي ال ىح(؛ عوضوألا نع جورلا ىدانت ةروره ىلإ هبني ىنيوجلا ل لد

 , 96 ةرخنآ هني ناك نإ امطقنم اطترفم » كالذ لمفي نم
 لثم «باتكساا نم صوصن مامأ فقئاوأا نمةلثمأ ةدع ىلإ ثللذ دعب ضرعتيو

 ةالصلا اوُميِقَأ ) : هناحبس هلوقو « [ ؟[00ه ] ( ”ميَبْلا للا لَحَأَو )» : ىلاعت هلوق

 . [ ؟/4*] 4 ةكّرلا اونآَو

 أطلغا ىتمأ نع عفر هو 6 تايغلاب لامعألا امنإ » : ِهيْككَم هلوق رك ذي ةنسلا نمو

 6 .. اذكب الإ حاكن الو قادص الو ةالص ال » و « نايسنلاو

 «فيرعتلا فرحي فيرعتلا ىلإ ًاريخم«ةيمقفلا لئاسلاق دأل ضرءتي اذهلك ىف وهو

 ؛ قلطلاو « دّيقلاو « مولملا نم لوهجملا ءانثتساو « لمجملاو « مومعلاو ؛ رهاظلاو

 . ةتيقدلا ةيهتفلا ليصافتلا نم كالذ رخآ ىلإ ... دادضألا ظافلأو

 ةدافتسالا دوب نأ ججح ةباثع « ةلثمأك ال ضرعت ىتلا لئاسملا رابقعا نكميو

 . هرومأو لدا فئاومو « هلوصأو هّتنلا رومأ ىف

 لوئسملا نكمتي اع نكمأ ام ضرقمي الأ هب ىلؤألا نأ ىلإ لئاسلا ةيبنتب ىهتنيو

 3 7؟ ؟ ؟_[_يبب؟©؟آ7ى070ل

 . تايكلا اله نه 5٠١ ه٠ ترقف رظنا 000

 ب ملال



 لصحم الف . . . هروف نع هكرت ىلإ هجوحن لوثسملا نإف » ؛ هلصأ ىلع ءانبلاب همقد نم

 ىلإ ريشي اك « هب ىلستلا نم هيلع ررغال ام لس نأ ىلإ هّيني اك ع 06 هدوصتم

 ؛ اعيرس اهيف مالكلا مطقني ثيح 76 ةدحاو ةقكن ىلع ةينبملا لئاسملا ةروطخ

 . أه يطسنلا مقو اذإ

 : ثلاثلا لصفلا - م

 : هيلع مالكا و عامجإلاب قاعتلا ىف

 سيلف ؛ عاجإلا ىوعد نع فشكلا ةيفيك < لصنلا اذه ىف نيمرأا مامإ نيبي

 . عاجإلا اذه ةلالد نايب نم دبال مث . هلوق لبقي عاجإلا ىعدب نم لك

 هعون نايبب مثءرتاوتلا تابثإب هبلاطيف « ًارتاوت عاجإلا ىعدب نأ الوأ ضرعتيف

 عصوم « لوئسملاو لثاسلل نيبيو « الالدتسا وأ ةرورض معلا بمحو هنإ ثيح رم

 ؟ عاجإلا مأ رئاوتلا ىلع بصغي له « عاطتنالا

 ىلاتلابو « دحاولا ربخ كح ىف هنأ ى ريف « لدعلا نع لدملا ةياورب عاجإلا امأ

 . مهنع هللا ىفر ةباحصلا رصع وه عاجإلا رصع ناك ولو ىِتح « هتلماعم لماعي

 اظةيتلا ةميق هل نيبيف ””6هيلع لوئسلا سيبلت نم» لئاسلا هيبنتب ىني وجلا م

 . . . داحألاب ةضراعأاو ع لب دأتلاو ؛ دابمحالا : لثم عاطقنالا مدع ىلع ةئيمرأم ىلإ

 لوصح نع فككسلاو قيقحتلاب ةبلاطملاو ؛ الصأ داحألا قيرط نع ثوبثلا ناك اذإ

 ىنيوجلا هبني انهو .راصعألا رثئاسوء درفنم رصع لهأ نم اعاجإ ناك اذإ عاجإلا

 ىلإ راشأ اك. ؟؟”ةعنصلا لهأ نيب قدأ هجوبو ل لهأ نيب كسلا راشتنا ةميق ىلإ

 )١( مجرملا سفن (؟) . باتكلاا اذه نم ؟١ 9 ةرقف رظنا .
 ةرقف رظنا (؟)  7٠١باتكلا اذه نم .

 ) )4ةرقف رظنا  78# , "94 5١١باتكلااذه نم .



 امم ةناكلا لوق نم عاجإلا قيم نإف » : لوثي ذإ «راثتنالا اذه تابثإ ةبوعص

 . مهاعف قيرط نم هنابثإ .بمصب كالذكو 00+ هئايب قيرط بعصن

 هيف شيعي ىذلا ريعملا لهأ نم عامجإلا ناك اذإ نأ ىلإ ىنيوجلا ريشي مث

 ظحاليو .هنثب اذإ الإ هفالخ عمسي مل ؛فالخلا لهأ نم هنأ ممخلا ىعدأو «نالداحتملا

 . دقعلاو لاا م نيذلا دحأ نم ردمعب فالخ ىلإ انه ريشي هنأ

 فرتعب ناك اذإ ام نايب ةرورضو « رمععلا ضارقنا » ةركفل ضرعتي م

 راشتنالا ةميق ناوي ىلإ مجرب اك « همدع نم عامجإلا ةحصل طرشك ضارقنالاب

 ريبعي نأ نكي ىذلا عاجإلا تابثإل لوتلاو لمفلل ةبسنلاب ةلئام هتيضأ نأ دك ديو

 نأ ةأعارم عم « ةتعنص ُْق ملا و ةناكلاب هل فرتعم ديني اع نم ردص اذإ ايهذم

 هيلع ىنيي الصأ هلوبق ثيحرم "”«دحاولا لوق » نمهنقوم لوثسلا وأ لئاسلا ددح

 . دحاو نم فالملا روملظل ةبسنلاب لثملاب رمألاو . عاجإلا ىف هلوق

 ريشي اريخأو ؛ "9 « ةئضرم ريغ » ةقيرط هذه نأ تابثإ ىلع ىنبوجلا صرحو 00

 ءاملا ةبور » 14 لاثم رك ذو عاجإلا كح ف لااا ب ادعيهةسأب لدتسإ ند ىلإ

 , 596 :دلصلا ىف

 اعوطقم ناك اذإ الإ اءاجإ نوكي ال عاجإلا ثنأ تابثإ ىلإ ىعتنيو
 . 0 دودو هد ود وب

 ؟74 ةرقذ رظنا (؟) ١" ةرثق رظنأ()

 .باتك-!ا اذه نم 751 2 "0 ةرقذ رظنا(؛) . ردصلا سفن ()
 . ردصأا سف (6)

 بسس يو دس



 : عبارلا لصفلا - ع

 : امم قلعتلاو ىلاعملا ىلع مالكا ىف

 ؛ لئاسلا ىلع ساينلاب جتحم ىذلا لوئسملل لصفلا اذه ىف ىنيوجلا ضرعتي

 فوت زارإ ىأ ساق هنأ نايب ىف لوئسأا اذهل ةيسنااب ةوطخ لوأ نأ نايم

 دووم فصوب 9 م الصأ نلعب نأ » ىفو أيعرش أ ناك ايلتع سايقلا طور

 امهميب مماجلا زاربإ عم *'"« عرفلا ىف ىتلا ةمداحلا ف بولطملا كحال عرفلا ىف

 | مكحل بجوملا

 لثملا طابنتسا ةيقيك نايبب صتخال لصفلا اذه نأ تابثإ لع مامإلا صرحو

 ىذلا ضارتءالاب لافتشالاب قاعتي اهإو « هقفلا لوصأ لع صخم رمأ اذهف « اهقرطو
 . هعاونأب أطلغا بئاوش نم ماكحألا ةيفنت هنم فدحطلا ىذلاو « لدجلا بع ند وح

 لدجلا ىف عورشلا لبق ظافاألا ىناعم ديدحم ةميق ىلإ الوأ هبني هدجت كلذلو

 . "76 اسايق هاعّوا امع لاؤسلا دنع [ لئاسلا ىلع ىأ ] هيلع سبتليال ىتح »

 ضارتعالاب لاذتشالا نأ دك ويف ؛ لدجلا ىف ءدبلا ةيناكمإ كلذ دعب تشب 9

 لبةيال ةئيرطب رخآلا ضعبلا ىلع اهممب بترقي ؛« هوجو وأ ؛لحارم قيرط نع نوكي
 بجي ام ريخأت الو «هريخأت بجيام مدتت زومال ١ : لوتب ذإ . اليدبت وأ ًاريهنت اههف

 0 4 هدمت

 نأ نيبي مث 2 ةعئناملاو عازنلا نم بورض » ىلع ةماع ةفصب موقت اهنأ نيبيو

 مكملا وأ ام وأ «عرفلا وأ لصألاب صمحلا فصولا»ىه ةصاخ ةيوقف ةلالد «ةعئاملل»

 اذه نم ربك آلا رطشلا ىنعلا اذهب ةمناملا دنع مالكسال صصخم هار'و. "6 لصألا ىف

 . اهدعب امل اساسأ ربتعت ضارتعالا لحارم نم ةلحرك هتيمهأل لصفلا

 ٠ عنج رأأ سفن (؟) .باعكلا اذه نم 7 إ9/ : ةرقذ رظنا(١)

 .مجرأا سفن (ة) . مجرملا سق (4) .ساتكلا اذه نم ؟؟8 : ةرقف رظنا'(؟)

 دئاضاا 7 ١-7 ةكلاقتلا



 : 57 ىف لحارملا هذه امأ

 فصولا وأ امم امس وأ عرفلا وأ لصألاب صتخلا فصولا ىف ةعئاملا  الوأ

 . . هيف مالك-ال لصفلا اذه هل سركيس ام وهو . لصألا ىف مكسحلاب صقخلا

 ١' عضوا داس ىوعد  أيناث

 . هب اقلعم للعلا هيعدي ام مكحلا قلعت ىوعد اثاث

 . ضقنلا  اعبار

 . ةلعلا ىذتثع لوقلا  اسماخ

 . ةيحاصل مكسحلاو فصولا نم دحاو لك ليدعتب ىوعد  اسداس

 ' مكسحلا دو مم ةلعلا بساني ام دوحو ىوعد _ اعباس

 . فصولا ىوعد نع مكسحلا لصف انما

 بجولا نم هاعدا امل لصألا كمي بجولا ةئرافم ىوعدب ةضراعلا  اعسان

 . عرفلاو لصألا ىف

 ٠ ةلباةلا مثيبرسص ريغ نم ةلباقلا  ارشاع

 ساتر قامت مف ءامعلا ضعن ىأ رزاذذع فقد 6 عذملا 2 نع ثاددحتن نأ لبقو

 نأ نونيبتيال هل فلاخخلا ىأرلاب نيلئاتلا نأ ًانُمبم « ةمثملاو عضولا داسف 3 ىوعد

 ةرشابم ةلصب ةلأسما عوضوم ىلإ ثمتال ىتلا تاضارتءالا داعبتسا لجأ نم ىف ةمئاملا

 زاربإل عضولا داسف ةلدرم ءىجن ثيح ( هيثاوش نم عوضوملاصلخم اهم ءاهتنالا نأو

 ىعدا اذإ » : هلوتب كلذ معديو « ةرشابم عوضوملاب قاعتي امف نوكي نأ بجي ام

 . "06 داسفلا ىوعدو عنملا ىلإ دوعلا هل زجي مل« هاعدا امي كلا عانتما

 تلا ةيعفاولاو « ةيقطنملا تارربملا هريدقت ىلع ءانب لحارملا هذه بئرب ىنيوجلاف

 . باعكلا اذه نم ؟؟8 : ةرقذ رظنا(؟) 7 .مجرلاسا:(0)



 . ةئيفد ةسارد هتاوط> تسرد ابوق اناينب لثك لحارملا هذيف . لحارملا هذه ا,مضتقت

 0 و ل ىإ 3

وأ ةايل لك ليز أع أسف ةوطخ لك معد نم نيم ركلا مامإ تدكم
 . ىراكسأ اف 

 ؛« ةضقانم وه اموءةضراعم وهام نايب لثم ةمبم طاقنىلإ بني كلذ ءانثأ ىف وهو

 نآل ؛ ةضفانملا دمب كللذ زوجيو « ةضراعملا دعب ضقنْلا ىلإ لودملا ز وجيال هنأ فيكو

 . ©'0هلالرإا ىف كارتشا ىوعد ةضرامملا

 . اعيمح لصألاو فصولا ىف نوكي هنأ أذابم 4 عئملا 1 مالكسلا 1 عرش 9

 ىلع ضع ىلؤ م نايل هدا طر ةاثمأ 4 امةسالا لع ص ردح لو هنأ طحالملا ندو

 صن رومأ ند هص ارعإ ام فادلو 45 كللذو 6 مل يملا ف ثددحلا ءانغأ ثحادلا نهد

 2 ةالصلاكر سلا ىف رطشنت اهنأب «ةرابطلا ف بيترتلا ىف لاقي ام الثم رك ذيف ؛ لدحلا

 لثم اذهو ء«ءىش ىف ءوضولا ريطشن نم وه سيل نيوضعب مّسيتلا صاصتخا نأ نيبيو

 :ةالصلا لاثع هحرش دقف لصألا فصو ىف عنملا امأ . عرفا فصو عذملا نايدب قامتي

 . 1 هع, رسولا ةالابع ريغ رفسألا ةالص نال فايده ا هنأ 04 يح

 ,مدصي ال هن أ ىهو ا تيه ال ة دءاق ىلإ نياداحتملا نم لك رظن تفي هنأ هز وفد الو

 ءانبلاو مدهلاو  ءاتب ناهربلاو مداحلاك عناملا نأ كلذ  عنملا قيقحت ىف ناهربلا

 7 19 ناهرملل 0 ليد عقأو ْنَد لعفلاب نيش و الدو : ناهف اند دحاو ناكم ّق

 . . . ةلثمألا ضرع لصاو»و

 2 ةيورلا رايح 6 1 لاغم رك ديو لصألا فصضو)ب صتخملا عنملا ص رعت 9

 « ةذواعم ال قافرإ دتع دقعاا نأ نيبيو « ءابتفلا ضعب ىأر لع ةضواعم دتع هنأو

 ,لطبيو 6« راهنلا ةين موصلا » لاثمب ةحرشيو « لصألا مكحب صقللا عنملا ىلإ ريشي مل

 .لراع ةراجالا 0 لثم رك ذبو لصألاب صخخشل | عنمل ص رعتد 2 كال نيلي اهلا للع

 . 06 ةعفتم ىلع

 .قباسلا مج رملا سفن (؟) . باتكلا اذه نم 76 : ةرقف رظلنا (1)

 ١١  ةرقف رظنا (غ) . قباسلا مجرأا سفن (؟)



 اهنم نأ ثبثف ؛ ةيعرشلا لاملا فاصوأ ناين ىلإ اهريغو ةلثمألا هذه نم ىهتنيو

 دق اك 2 هضمي ىلأعو هضمب ىكح وه ام اهبنمو « ىتكح ود ام اهئمو « هلك ىلع وهام

 . ةداعتم ةلثمأب أمم داك رسفيو 4 0 ايوغأ ن وكي

 كلذ ؛ مدا بورض نايب فدهب ناك ةلئمالل هرك ذ ةرثك نأ حضاولا نمو

 ؛للزاا نم ريثك ىلإ نالداحتملا امف ضرعتي ىتلا ل>ارلا نم ةءناملانأ ىرع ىنيوجلا نأل

 . هرظن ماكحإ ىلع كالذ دعب لد'جتملا نواسي اهطيض نأو

 اعوذم ودبي ام لك نم ةرابملا صيلخم ةرورض ىلإ نيلداحتملا هّيني هارث كلذلو

 لكل انه مداهلاك نوكي لئاسلا نأل تللذ ؛ لئاسلا نم رثك أ لوئسملا صخم اذهو

 ةنوؤم هسفن ىفك « كالذ5 وه ام ىدافت ىلع لوُدسملا صرح نإف ؛ ةعناملا نم ودبي اه

 هعوضوع قاءتي ال غارق نأ عاطتسأو 1 مالك ىلع ةرشايبو بصني ال ام ىلع هراا

 . هعاطقنا صرف نم للقي امم « ةوقبو *”ةرشابم

 ءاوس ( ةمنصلا لحأ نيب ةدناسلا قرطلا فاتخع نام اذه لك ف فب ولا ىراو

 «رظنلا لهأ روع نب نم ضعبلا ىدل ثدرو ىتلا'وأ ةعالا رايك بسذت ىلا كالت

 ناك نإ و «لوئسلا بهذ٠ ىف تباثب سما ام تابثإ ىلع ةلالدلا ةماقإ » : كلذ لاثم

 هتاراشإ نوكدتف ) رارذالا ماع رقد الام وهو 0 هنود لباسا لصأي اصول منملا

 . ريغلا بهاذ؟ قامت امف هَقْفَأ ةعسو هتنوره ىلع ةلالد هذه

 ةعل املك نه لوثسملا مالك ةيقنت ةيمهأ ىلع انيك رتااب لصفلا اذه ىف هماللك ىبهملب و

 دلصأ م مجأ عنملا هودعو نع ماس 7 يل قيد 2 كاَلَد 7 لودبو م ةيب اش لك نم ىأ

 : ا محو امصو ءاعرفو

 .تاتكلا اذه نم ٠+4“ 541١6 : ةرقث رظنا (؟) مسد ع ممم : ةدقك رظنا(١)
 . تاتكسلا اذه نم 787 : ةرقف رظنا ((4) . قباسلا عجراا سفن (؟)



 : هنع باولو مضولا داسف نايبي سايتلا ىلع ضارتعالا ةيفيك ىف

 نأب عضولا داسف اهمق اوغدا 02 هب احصأل ةلاقم تايثاب لصفلا اده ىنتيوحلا أديب

 ءاكحألا فالتخال م باقلألا ءاوسأ ندم وأ م فاصروألا معأ نم )0 ةلعلا 2 لمحت

 ساأو ضف أن: اله نأ كناق مهأطخ ىنيوخحأ ثق 34 فاصوألاو ,اوسألا مودم فافتاو

 6 ةيلوفطلا 6 غوابلا - 233 رك ذو ل ليلمعلا ّق لوبد مودعلا نذل مصو داسف

 , "”صاصتخالا ىلع ىنعمو كح ديفي مسا لك نأو . ””نونملا

 . ةلدأآلاو ءالعألا بصن ق ةميرشلا بحاص ىلع رجح ال هنأ ىلإ نيلداحعتملا هبنيو

 داق 1 3 م ابنأ ىلع تاذ اثم هع صصص مأ صض رعتد ةمد ملأ هله عل و

 ىف فات هلأ نم « ليخلا ىف :اكزا عنم ليلت ىف ليق ام الثق ؟ هنم سيلو عضولا

 ىلع درو 1 مك نع ةرخأ ثم ةلعلا نأ ليلدلاو 0 عيضلاك هيف اك الو . 1 ةحابإ

 رمأب لبق تبث“ كح ندمت نأ زوحتيف 6 انرك ذ 37 تارامأ عرشلا للع نأ كلذ

 لولدمأاف 4 6 لوقعأا لاطع ند تايجوملا 0 1 ماع (له نأب فاضأ 3 .٠ ةزغ رخأت

 ' لو#ي ذإ دل لقمعلا فاشتك ال ةرتف اردتم 0 ليلدلا د ودحو ىلع هلوصحو هدودحو م لقي

 ىلا لسيلدلا نع رخأتي الو مدي ال , الوادم هنوككب ناك نإو » : كالذ لعل

 ؛ منصلا دوجو ىلع مدقتي عناصلا دوجو نأ ىرت الأ » : هلوتب لثلا اذه مت مل

 / 0 لب هدودحو ىلع الماد عنصلا نك نإو

 باعكلاىف عام ص وصنألا ليلعتلا نأب :لاق نم لوقوءو رخآ لدم ىلإ لقةني 3

 هدر ءانثأ ضرعتيو ؛ كلذ ريغ رمألا نأ ىنبوجلا ىربو « عضولا ىف دساف « ةنسلاو
 رووا "مسؤل قو سوو ىو

 ؟86 ٠ 5 ةهرذف 62 "1 « ©: هرثذ 00 . تاعكلا اذه نم ؟؛4 م : ةرقف راظنا 00

 . مجرما سفن (1) . مجرأا سنن (5) ؟”ه١ :ةرقف (4)



 نمل ضرءتبو ؛ دهنجلا كح ريغ صوصنلا مح نأ ىلإ ريشي اك« داهتجالا بيوصت ىلإ
 اذإف « ةرثؤم نوكست نأب ةلوبتم نوكت اعإ ةلعلا تناك اذإ » : لاق نأب ضرتعا

 . 6 هتبلح ىتأأ ىه هلعلا نكمل أقباس كسلا نك

 حصي هنأ ىنعي كلذ نأ نيبيف ؛ ةرئؤم عرشلا لاع نأ, دوصقلا تبثيا دوعبو

 . ""عرشلا ىف كح توبث ىلع ًاملع اهلءج

 لهلعتب قلعتي ام وهو « هنم سياو عضولا داسف نم لع امم رخآآ الثم ضرعي م

 عضولا داسف باب نم سيل هنأ تابثإب اذه ىلع دريو « ءانثتسالا ةلعلا ىف جردي نم

 . ©9ءانثتسالاب ضقنلا لع هيبنتلا باب نم هنكلو

 بوجو ىف: ىف متمْلا موص ىلع  نيهلا ةرافك ىف  موصلا سايق كالذك رك ذدو

 عباقتلا طوةس دصق هن 75 مضولا داسف نم اذه نأي لئاقلا أطخ ىنيو+لا نيبيو « عباتعلا

 دعإ ضرعتيو . "'9ا ... نيطوةسلا فالتخا نبي لو « لصألا ىف طقس اك «عرفلا ىف

 مهمسايقو «ءالل ىلع عئاملا مهسايقو « خينرزلا :نم بارتلا ريما قارعلا لهأل سايقل الذ

 لصح هزأل ذاع دحا وبءاقنإلا لرهح ىّتم هنأي «ءاحنتسالا ىف ددعلا رايتعأ طاتسإ ىف

 . ةسجلا ىلع ةمرحلا باحيإ ىف ةدحاولا ةعضرلا مهسايقو « "7 ءاقنإلا

 :سدأسلا لصفلا سسك

 : اعاضتةمو ةلعلا بجوع لوقلا ىف

 . هحيضوتل ىللصفلا اذه نأ . هقيقحو هلو وك ذ نأ قبس هنأ ىلإ ىنيوجلا ريشي

 هنأ رك ذيف؛عازنلا بابسأ زاربإ ىلع ىنيوملا صرحيو . عازْلا عضومل للسي هنأ نيبيو
 «هم : ٌءرثف (4) "ه 4 ةرقف (؟) ؟م9ب : ةرقن (؟) _؟ه؟ : ةرقف )١(

 ل ا



 كلذ صام نأ زئاجلا نم مثءرخنآ عضوم ىف ةراتو لصألا ىف ةرات اهكح نأ زئاجلا نم

 ةلعب ىفنلا قاع اذإ وأ . امهيلصأب ةثلاثو «لوثساا لصأب ىرخأو ٠ لئاسلا لصأب ةرم

 . ةلع الب عازملا عدوم قبيو « كالذ ريغ مصخلا لوآيو « ةئوعم

 لالتعاك : نييلصألا ىلع لوقلا لاثم . ةلاح لك ىلع ةلثمأ كلذ دعب رك ليو

 صوصخلا ناكلاب صتخلا ثلا نأب «فاكستعءالا ةحبمل مومملا باجيإ ىف ثفوكملا

 . ىرخأ ةلثمأ و < ةفرعإ فوقولاك هدرفع ةدايع دقعنبال

 هلثمو ؛ جرفلا سم ىف هبامصأ نم ةعامج لوقك : لوثسملا لصأ صتخام امأ

 زال ؟؛ اهعرحتب ملعلا عم ءاهطوب لالا جوزلا مزلي نم اهنأ « ةدقعلا تخأ ىف مهلالتعا

 . امدع ةيضتنلاك . اهاوس عبرأب وأ اهتخأب جوزتلا

 بوجو ىف لو#ي نم لوق ىلإ ريشيف ؟ ةلعلا بجومب الوق نوكي امل ضرعتي 3

 . اهني صاصقلا ىرؤل دييأتلا ىلع مدلا انوةع امهنأي « ىذلا لعب لا ىلع دوقلا

 لوقي نأ « صلختال ابلط للعملا رّسفي هجو ىلع ةلملا بجحوع لاقي ام لاثم امأ

 ملا ... تاولصلا رئاسك ناتقو اهلف ناناذأ اهل ةالص اهنإ « ب خالل نيتقولا بامإ ىف

 ميب ىف لوةي نم لوقك اهبجوم مدخلا لوقي ةلملل مكحلا نيعيام لاثم امأو

 . لا ... لسلاك عيبلا ةعص مدمتال مهبملا ةيؤر مدع : بئاغلا

 صاصقلا ليجعت ؛ اممجوم ضعب ىلع ةلملا بجو الوق نوكي ام ةلثمأ نمو

 . لا ٠٠١ صاصقلا ىعون دحأ هنأب فرطلا ىف

 لوتلا ىلع ةلعلا بجومب لوقلا نومدقي لدجلا لهأ رثكأ نأ ىنبوجلا تبني مث

 . ضقنلاب



 : عباسلا لصفلا بسس 38#“

 : ةضفانملاب ةلدألا لع ضارتعالا ىف

 نأ قاعتي امف لدجلاو لوصألا لهأ ءازآ لصفلا اذه ىف نيمرحلا مامإ لوانتي

 ن وتب ءامذقلا زك نأ ىلإ ريشلف ذي ءأ هملع دروأم دذاسف ع هل الد وه له سصئفنلا

 ممءاعدا اودفأ اوناك نأ ةذ وكما لحأ يح هيلع درو ام داسف ىلع لدي هنأ

 ميك وأ ءةضقانم الإ وهام ىلاعملا ف صيصختلا نأل  ةلملا صيصخم مزيوجتب اذه

 , 90« ةضقانملا نيع > وه ىنيوجلا لوتي

 ضتنلا هيلع درو اع قاعتلا نم لدتسملا لثومم هنأ ىرب نم ىأر كللذك تبثيو

 . هب قلمت ام داسف ىلع لدن هنأ نور مهنأ نيبو

 : "2هوجو ىلع هنأو تايعرشلاو تايلقءلا ىف ريثك كللذ نأ ىلإ ريشبو

 ؛ةلثمأ ةدع رك ذيو ؛ ليصنتلا ىف اسغقنيف 95 لع ةلهج ثبثي نأ : اهنم س

 . ةالبعاا دسني ريثكلا لمعلا نأب لوقي نم ىلإ ريشبف

 نم لاثم ىلعميو « اهلاع ةلالدلا ةماقإ لبق اهسفن ىف ةلافلا ضقانتت نأ :اهنمو
 . ةّدرلا ىلع اهرقيال هسفنن تقولا ىفو ةدترملا لققيال

 لاثم ركذيو « لصألا كح فالخ ىلع عرفلا مكح نوكي دق هنأ : اهنمو س
 « ىنءألاو ركذلا نيب نوقرفي اك ه ةرملا نيتج فالخم هيلع نوكحمي ىذلا مالا نينح
 . ءاوس لصألا ىف ىتنألاو ركذلاو « ةرخلا نينج وه ةمألا نينج لصأو

 الذ لاثم : هرياغت مك فالح ىلع مكمل بامإب ةضقانملا نوك- نأ اهتمو ب

 : ائاضعأ 0 أمسو هلثم ةدادلا نيع نيب ةقرفتلا

 )١( 5م ةرقف ىلإ 7919 : ةرقف نم باتكلا اذه رظنا .



 كلذ سفن ىف ىوتفلا فالخ ىلع لمعلا ريدي نأب ةضقانملا نوكت نأ اهنمو

 هوك مم هر الص رخآ وه مامإلا ةالص نم م ومأملا كردي أم نأ : كلذ لاثم . لمعلا

 . ملستلاب اتخمو ريبك ةلاي ادقتفم

 . هتااقم هيضتقت ام لداحتملا لوقي الأ اهنمو

 . بهذا كالذ طوس ىغتتي اع هبهذم لامي نأ اهتمو

 ءا لالدتسالا ظفل ىلإ ةلعلاب مكسحلا باجي ىف لوئسملا جرخم نأ اهنمو

 . ةضئانما هيف رىظي

 مالسسإلا نأب « ىمثذلا لققب للا ىلع دولا باجنإ ىف لالدتسالا اهنمو ل

 ؛ لققلا دعب مالسإلا ناك اذإ هئافيتءأ نم من ىذلل صاصقلا بو+و نم عنم وا

 . ءافيتسالا ثعنم نبالل بألا لع صاصتلا بوجو تمنم الل ةوبألاك

 ملالدتسا امخمو
( 

 . ضرما َْق ةئوتبملا ثيرول ىف ملال دتسا امممو

 : س رجلا ند نأاعالا هدعص عاذتمأ ف

 نحأ هب لوقي ال امف كلذ لثم باجيإب ضقنيف ءىش باجيإب لدتسي نأ اهنمو

 . ةدحاو ةنس ىف ةلقاعلا اهامحتت نينجلا ةءد نأب مل ونك

 . ةمك رلا رثك أك « هعيمج ماقم موقي ءىشلا رثك أ نأ ىف ملال دتتسا اهنمو

 . رابإلا لبق ناك نإ و « عئابلل ةرما نأ ىف ملالتعا 'نمو

 . 1 يي نأ ند ربك هنإ ةنع لوي ىذألا درطاا ىلع ضقنلا ىلإ ريشي 9

 ْنإو افعض ثرو» هنإ هنع لوقي ىذلا «درطلا نود سكعلا ضقن كلذكو

 . اسأر لقملا للع هب طقس امل كالذ الول هنأ نّيبيف فيضبو « اطرش سكملا نكي م
 2 هاا م
 / ضقنلا ند مر نأ للمملا ىلع ر وسدملا نم سبأ هنأ رك ذب 3

 اال ع دععه4 #ظطخقطصلا+

 )١( باتك_اا اذه نم 588 : ةرقف رانا ,

 سلا هيل سل



 مصخلا ةاقالم لبق ىورقلاو ةدؤتلا ةاعارم ةرورض للعملا ىتيوملا حصني كلذاو

 ْل وصأ ىف ةةترابع صخاي نأ بج لب « ضقشنلا درا ةيفاك هعبط وف نأ ناشي الأ ص

 دورو ثذنع ةلعلل : رايعلا حالصإ ىلإ جات ا هدو ىلع طايئتسالا دنع ةعل رشف

 . "76 مازنإلا 600

 ىئاعم لمأت ةرورض ىلإ هرظن هجويف لئاسلا ىلإ لقتني « للعلا حصني نأ دعبو

 لمتحي ام هياع ررقيو لي ؛ اهنم دحاو لك ىنعم مهفتيو «ظافلألا دنع فقيف « للعلا

 05 للملا هب ذحألا بهذلا لهأ 2 هل تءصو أمو ظاملألا لامتسا ةرورذىلإ هدندو

 4 7 1 / ' و ٍ ِ
 ٠ طظافلألا لدم لو ىذلا للا أسلأ ليح ىلإ ةيئوأ للحمل ىلإ عجرإ 3

 ثيح ىرخأ ةرقف ىلإ لقتني « نيعصاشتاا نم لكل تاداشرإلا ضرع دعبو

 لوق تابثإب أدبيو «عرشلا للع ىلع ضقنلا هجوت ةيفيك ىف ءاهقفلا فالتخال ضرعتي

 : وهو فلسلا نم « « قيقحتلا لهأ »

 ءاط بصانلا هاعدأ ام فالخم مكسملا و بصنلا مضوم ريغ ىف ةلعلا ثدجو ىتم ١

 5 د هل ًاقناوم وأ ع رغأل 100 ضقخإا كالد ف لصألا ناك ءاوس 34 مل اضن نك

 نكمأ اذإ 29 : اولاق تريح تالذ ف نب رخأتملا ند ةيقفتملا صعب لوق تدل 3

 . "76 ةيوسنلا للقب ضقنلا طقس « ضقنلا مضوم ىف عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا

 . ةلثمأ هلع تايثإ ف كاثد كم مارس

 4 كحل بجوم ف عرفلا 5 لصألا نب 4 وسلا وض سايق 1 دصقلا نأ لاما 9

 سايقلا ةحصو ملا ديك أت ىف تنلاب امهنيب تابثالاو ىفنلا ف تيوس اذإ هنأ نّيبيو

 )0 ًافعذو انهو ثروي الأ نم لقأ الف « اديك أت اذه دز مل نإف : لوتي مث

 )١( باتكلا اذه نم ؟م5 < 588 : ةرثذ رظنا (؟) . مجرملا سفن .



 . سئاقلاو ةلعلاب قاعتي امف اهملع دريو تالامدا ةدع رك ذي مث

 عضوم ىف عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا نك مل ثيح هنأ كلذ دعب دكؤيو

 . ةلاع ال اضتن ناك ضقنلا

 ضعب طلغ ىلإ ةراشإ مه عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا هوجو ىف مالكسلا لصاوي من

 . ىطنلا ىلع ىلأ و ناطقلا نيسحلا ىنأ : لدم نب رخأتملا

 لوصأ ىلع ةميلس ةعيرشلا ررقت دعب ةلعلا ترج » ىتم هنإ : ةياهنلا ىف لوقيو

 م اسلي « اهخن دعب وأ ةعن رشلا لبق اع ارمضقت نأ نيمو ؛ 106 عرص ع رشلا

 . ال مده اذهو «ابئاكرأ

 امسفنأب ةبجوم ةريخألا هذهنأب لمعلا للع نع فاتتخم عرشلا للع نأ نيبي انهو

 ؛ عرشلا نمزب ةدوجوم عرشلا لاع ىأ ىلوألا نوكست اهيب « ””اهماكحأ اهسفنأو

 ا عرشلا لمت نكسلو ١ ارمسفن أب ١ اهم اكح أ تبلتو 2

 هب اصتخم لوسرلا لمج امذ » « لوسرلا لاوحأب ضقنتال ةلملا نأ نيبي كالذك

 , "76 ةدوصخم نايعأ ىف الإ ةلعلا كالت قلطت مل اهنألا مكلا نم

 ىلع تضفتنا اذإ ةلملا نأ نيبي ثيح للعلا ف صيصختلا زاجأ نأ ضرعتي مل

 "دضلا ىلإ ىدؤتو ؛ 506 لامع ال ةس وكعم ةبولقتم ىهف » املصأ ريغب هئيعب محلا

 . هر لك وب الام رؤسب قاعتيام : لثم كالذ لع ةلثمأ ةدع رك ذيو

 . ًادبأ منتمم ليصنتلاب ةلجلا ضقن نأ تبي مث

 , ةسكع نالطيب هدرط لطبيو . دلا ىرجم راه ةلملاب مكسملا رصحب ليلعتلا امأ

 ضقنلا ىلع باوجلا ةينيك ىلإ نيلداجتملا هيبنت لجأ نم اهتميق اهل ةنقو فذي مث

 : اممم ىدابم ضعب ىطعيو

 )١( :ةرنف(4)  .مجرملا سفن (؟)  .مجرما ست (؟) "59 : ةرثف رظنا 9*١"

 سمس خه مش



 مح ىف لصألاو عرفلا نيب ةب ؛وستلاو ضتنلا مفد نم لداجتلا نكمتي نأ -
 سرامم ةدافإل ةبسنلاب ةتميف هل اعوذ لفك ىهو « كللذ ىلع ةلآث ءآلا مدقي و عةقعلا

 . لدحلا

 لصأب لوئسلل امضتديف لوئسملا ةلع ةضراعم ىف لئاسلا للعي نأ : انهو -

 . ؟0هيلع لئاسلا هقفاويال

 . دوعقلا حيضو: لجأ نم تاضارتعا ةدع شقانيو

 نم ةلعلا ىفام ةقفاومىلع ضقنلا عضوم ىف لالتعالا فصو منمب نأ : اهنمو

 . "7ك ىف امهفالتخا عم فصولا
 عضوما ىف هتوبث ىف مهلا هنلاخي ريثأت تابثإل ليلعتلا نوكي نأ : اهنمو ع

 . ؟2ةاعدا ىذلا

 «"ةوضقن مث هلالقعا فاصوأ ضعب كرت ضقانلا نأ لامملا نيبي نأ امو ل
 « هل بهذم ال ىذلا لئاسلا بهذم ىلع ال ةلمأأا صيصختب لوذلا : اه.ممو -

 هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نأ ىتيوجلا رك ذيو « *”لوثسملا لصأ ىلع ءانبلاب نكلو
 ةبسأ لطبي ضعبلا ناك نإ و « مومءلا صيصخم ىف كلذ ةحيصك ساونلا صيصختب لآق
 . ةفينح ىلأ ىلإ لوقلا اذه

 تابثإلاو ؛ةاع دحاولا ءىشلا لمجي هنأل؛ لاحم ساينلا ىف اذه نأ ىنيوجلا ىربو
 . دحاو هو ىلع دحاو رمأ ىف

 ضتنلا مقد نوزيمجي | وناك نيذلا ت.اشلا نم مدقت 7 ضعب ىأر تبأب مث
 6 أ ن كح اذه نإ نأ تبنيو . ةلعلا ىلإ ةدايز مذ

 مالك لطبأ ىذلا همصخو هيلع لا ىلص ىنلا محا ريا نيب لدا ةصق ىلإ ريشيو
 . هب أدقيا أم ىلع ةدايزلا 5 لب مصخلا

 سالب :ةرتف (ه) م95 :ةرتذف(4) ١5" :ةرقف (") ١١" ؟ ةرقف 5 مم5 ةرقف )1١(
 . باتكلا اذه نه 510# ةرقن رظنا (5)



 نع عاطقنا اذهو « ةجح ىلإ ةجح نم الاقتنا ثدح ةدايزلا نأ ىنيوجلا ىربو

 . كلذ ىف هءعم نوقلت نم ءازآ هسنن تقولا ىف ثيميو . الام ال ةلدألا

 مسجلا هيعدب نأ نكي ام تبثي ا « لا ٌوسأأ دعب ةلعلا نع ناصقنلل ضرعتي 9

 اذإ هنأ نّيبيو . ةنس صن وأ « باتك صن وأ« عامجإلا صنل اهتفلاخغ ةلعلا ضقنا

 نكمتي : اذإو ؛ هاوعد ققةحم « صنلا نم رك ذ امو ةلعلا نيب عنج نم للعملا نكمشي ُ

 . ضقنلا ىوعد تلاز .. ليوأتلا عاونأ نم عون ىأب كلذ نم

 ةياك ]و . ضف هنأ نيعم اسلل ليختي اع « ةلملا ضقن ىعدب دق هنأ اضن أ تبل 9

 . للعملا هلمأت اذإ اضن نوكي ال

 هب هسفن مزلي هنأ ىرب ال ام لوبق للعلا ىلع سيل هنأ نّيبب اي

 < ةلعلا ءازحأ نم ءو « ةلملا مكح دضب وأ عرفلا لصأ مكحب ضّنلا ىعدي دقو

 ريظن « ةلملا مكح لثم ىف ضقنلا نوكي نأ وأ « اميه عرفلاو لصألا ىف رثؤي امب وأ

 . لوقي اك مهلياعت ىلع ثالذ لك « ةلعلا

 ةرايعل فص و ليلعتلا َُن وكي نأب ضءكخأا ل وكي لق هن أ ارض / تنابق لس رئادسا 9
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 ٠ ةرامعلا كالث نم بس رث# ض.ةلوف

 <« ةصقانلا لحم ريغ اباحنو ىرخأ ةجرد ةذرامملل نأ ىلإ ريشي ةءاهنلا ىف هارنو

 . تالذ تابثإل ةددعتم ةلثمأ رك ذو

 . اهفالتخا ىلع ضقنلا لاو>أ ليجست ىلع صرح دق نوكي .اذهمو

 «لدجلا ىف ةيفاكلا - *” م) تح ال مس



 : نماثلا لصفلا ح م.

 : سكءلاو بلقلا ىف مالكسلا ىف

 ةلب اقملا نأو ؛ ةلب اةلأ نم عون سكسملا و بأاقلا نأ لمصفلا اذه ىف ىنيوحطلا تبني

 . ىلاءملاو ةادألا ىفو ةلئسألا ىفو « لوي 5 « بهاذملا ىه ىلا « ىواعدلا ىف عقت

 دعب هدنع فتيس أم وهو « « ةضخم ةضراعم وه ام » ةلباقملا نم نأ ىلإ ريشي مث

 « صوصنلاو رهاوظلا ىف كلذك ىمسبو « كارتشا وه ام اهنمو ةضراعلا لصف ىف

 . ؟92تانلثعلا ىف مفي كالذ رثك أ نأ تبثيو « دس كالذ حر شبس اه وم ىلع

 ةرورضلاب مواعملا نأ ودو « نيعم أدم ىلع موقي سكعلاو باقلا نأ نّييو

 .ركذ 37 مُهوةع تلك نءذلا مهو 4 تارورشلا لهأ ) هيف كرتشر

 2« فاللأ ةيف م ةرورغلا ىوعدب نيلداحتملا دحأل دا رفنالا زاح نإ كالذلو

 لوقيو . هيدي ام عضولا كلذ ىف هاوعد سكع ىلع ؛« ةرورمشلا ىوعد همصخل زاج

 ,"0«ضعب نم ىلوأ ةرورمغلا ىوعدب دارفنالا ف نيعدملا ضعب سيل ذإ » : ىنبوجلا

 ةتيثي ام نيع تابثإ ىلإ هينني امف ىدخنا ىعتني دق هنأ رمألا اذ قه قلازمو

 : مسخ ىوعدو لاؤس بلق كلذ ىلع بترتيو « همصحخلل هعئد ىف

 مهلع بافتف ؟ رظنلا نم برضب ةلهج رظنلا ةافن ىلإ ريشيو ةددعتم ةلثمأ مدقيو

 .| وتبع أم اوفن هب ام نوتبثي مهنأل

 ةيحان نه « هل 1 ةلأسم نم ىردقلا ىل علا فق وف لإ همالك ءانمأ ريش) 3

 نأ بجو اذامل « هنأب هيلع درب و .. هجولا اذه ىلع ملاعلا نوكي نأ ىف ةحاصملاب هماع

 ؟؟ ملاعلا هيلع ىذلا اذه ىوس ةحلصملا نم همولعم ىف نوكي ال ىت> ؛ هللا لع بتل
 «ةلثمألا ,ذ لصاويو ...ثداح ملاعلا و»ىذلا مولعلاو ؛ىل 0 مل اه ىلاعتو هناحبم باق

 )١( ةرقف رخآ (؟) . باتكلا اذه نم "41 ةرئذن راغنا : 4١م

 ومب



 ًادو>وم 9 ناك وأ : لاثيف « 6 سابو لباقي نأ حصل ايترد 1 نكود: لثم

 درلا نوكي .. لباقي“ ال ام ادوجوم نوكي دق : ليق اذإف . سابو لباقيث نأ حصل

 .ء 4 0 سبأ الو لب امي ال ام ىر كلذكو 2

 ملا مثزجأ اذإ » : لثم « لالدتسالا هقيرط امف ًاضيأ عقب اذه نأ ىلإ ريشي م

 لجألا - وأ اذإ من و » : ليف نأب مملع بلق « ؛ ةلاح ةب ايتكشا | وْرِيِجَأُ ا

 , "7 « ةباتكلا ىف هومتبجوأ لوف سلا ىف

 : "هوجو ىلع هنأ تبديو رهاواغاو صوصنلا ىف « كارتشالا » دنع فقي مث

 ريخاب اميمح نالدتسي نيداضتم نيعضوم ىف ةدحاولا ةلأسملا ىف كرتشب نأ : اهنم

 رهاظلا ىف ناكرتشي دقو « نيلبوأت لمتحم دق دحاولا رهاظلا نأ ىلإ ربشي م «دحاولا

 . ؟”ةلأسملا قس دحأ ىف اميمم دحأو لك « دحاو رهاظب نالدتسي دقو « نيهجو ىلع

 : هوجو ىلع هنأ نيبيف « ىتاعمملا ف سكملاو باقلاب قاعتلا دنع اضرأ فقيو

 سكمعلاب الالدتسا لدتسملا هب 'ىدتبي ام : اهنم

 ىر“ نم كانهو « ةحح هنأ ىرب نم كانبف « هيف ىأرلا فالتخا ىنيوجلا تبثيو

 ؛هب درطاا - دض باجيإ هتةيقح ام اودروأو ضعبلا أطخأ دقو . كلذك سيأ هنأ

 امههمجن ةلع لصأب عرفلا قاللإ سايفلا نأل ؛ ًاسايق سيل اذهنأ ىيوجلا ملل نيب دقو

 ؛بواطمللا مكمل ىف هداضيو هضقاني لصأب عرفلا قط ىذلا سئاقلا مجاريو 3 لا ىف

 قرف ال هنأ رك ذي مث . لصألا ىف بواطملا مك ضيقن عرفلا ف بجوأ هنأ انيبم

 ديمشد ال لصأ ىلإ ريدي نأ نيبو « سايقلا ىلإ دصقلا دنع ع رفل الصأ لي الأ نيب

 . لاحم كلذ نأ ذإ ؛ هجوب عرفلا مك هيف دجوي الو « عرفلا ىف مركحلا ن :م ةيلطي ال

 مكحلا كلذ هيف سبل لصأ نم كح بلطي نم فترأ كلذ دعب يبي ا

 1 :ء ةرقف(4) 8019 : ةرقف (0) . مجرلا سفأ (5) 505٠ :ةرقذ | )١(

 يس هيو تس



 .ملا..مدعاانءدوجولاوأ دوجولان م مدعلا بلطي نك «هضينو مكحلا كلذ دض هيفو

 فالي قاللإ سلو « هريظني عرفلا قاملإ سايقلا نأو ةصاخ « ةداضتم ماكحأ هذهف

 . هصيقن لع

 ْن وكي : الصأ هل دج ال اع مك لقعأ نم نأ ائيمبم كللذ دعب لوتلا لصف 9

 راص اذإف « هاوعد ضان ىلع ءامف همبع> هكراشيو ةلعلا كالت مك-1لا قلعت ىف ايعدم

 ةكرشلا ىوءدك" لياعتلا ىف هاوءد ضيقن ىلع لصأ ىلإ ىوعدالا ىف ةكراشال هلا زإل

 . ليامتلا عذوم ىف ةفا لا ىلع ممخلل

 أطلعا ىلإ ةوقب هّينبو « اهكح قافو لع لصأ ىف نوكست ةلعلا نأ ىرب نذإ ويف

 فيك ذإ ..ةلعلا ضيقن ىلع مكحملا ىف لصأ ىلإ درب ام دنع ضعبلا هيف عي ىذلا

 "7م هفادتللو ضقانتلا ىلع اهاكحو » اهكح ىف اهل (دهاش نوكي

 ةبحوم ةجي> لالتءالا ريدي لالتعالا ف سكعلا در نأ تابئإ ىلإ ىعتنيو

 ءاوس دح ىلع عرشلاو لقعلا ىف

 6066 ك1 :دسفل هللا الإ 311 امه نس ةعركسلا ةبدلل ضرب

 داسفب هللا ىفن ىلع لالدتسالا نأل ؛ سكملاب سيلو درطلاب لالدتسا اذه نأ اندبم

 ىلع ملاعلا دوج وب لدتسا نكل « دحاو هلإ هنأ ىلء ملاعلا داسنب لدتسي لو « ملاعلا

 . *”ددعقلا ىلع هداسةبو « ةدحولا

 ىلع ةلعلا ىف كارشإلا وهو سكعلاو باقلا هوجو نم رخآآ هجو ىلإ لقتني مث

 نابعقن الو ةدايز الب كسلا هر للمملا ٌناَع ام ضيقن ىف أ 2. رصقأأ هحو
00 

 هنع جرم ًافصو هيف نيمصخلا نم دحاو لكداز اذإ باقلأ نم عودلا ادهو

 . ةددعتم ةلثمأب كالذ نيبو ؛* باقلا هيف نكي لو ضفنلا

 عدح : ةرقن (؟) *551:ةرقف(؟) .  باتكلااذه نم "51 : ةرقن رظنا )١(

 سال ٠١ :ةرقف (4)

 دن 1 هم دس



 لصألاب كلا دصيف حيررصتلا ىرجي ىرجمام انضيأ سكملاو بلثلا هوجو نمو

 . 2”كملا نم دوصقال ىف بلغلا هب دصقيف ؛ دحاولا

 ىفاني امب ميررصتلا هنكمي هنأل « حيرصلا بلتلا » ىمسي ةنأ ىنيوجلا تبثيو

 1 ةلثمأألاب انيستسم كالد حرشيو ٠ ةلعلا نم دوصقلا همصخ مك ف

 . « ريوصأو ضرف » بلقب ىمسام بلقلا هوجو نم رك ذبو

 . قرف بلق وأ ةيوسنلا بلقو « مهمملا باقلاب ىمسملا بلغلا م

 . ريخاعلاو مدقتلا باق كللذكو

 . هب "ىذتبملا سايق ىف احد بلقلا عاونأ فعضأ « رك ذي اك وهف رييغتلا بلق امأ

 . لوبقم هنأ ىأ بلقلا باق زوجي هنأب لاق مث

 ه4 زيمتيأم أنابم سكعلا و بأةلاموجو وأ عا ونأ ف لت ضرءت دق نوحي اذبمو

 نيادادعتملا نم لك ةيدوتب منها 3 ةناعمو لك ىلا ل اديثمو رخآلا نع هجو لك

 ةلثمألا ىلع كلذ ىف ًادمتءم . حصيال امو هيف حصي امو . هجو لك ءابب ةيفيك ىلإ

 يبهاذما لهأ نيب ةعئاشلا لئاساا ىلإ ضرعتلا ىلع صرح أ . ةيلقءلاو ةهعرشلا

 , ةيريسفت ىلإ « ةيهتف ىلإ ةيدئاقع نم ةيرهوج لئاسم سك ىتلاو ةنحاطتلا

 . ءاماعلاو للا ىلع نيمألا دشرأا فتقوم فقي اذه لك ىفوهو

 : مسأتلا لمفلا بسس 8

 : باقلا هب مهديأم ناب ىف

 ىلاوتلا ىلع اهرك ذيف باقلا اهب عفدي ىتلا هوجولا لصفلا اذه ىف ىنيوجلا ضرعتي

 . رك أ وأ لاثع الك حرشيو

 سالا؟ :ةرتؤ(١) ْ

 ل 07 ١ كل



 : ةلآسملاب ماسل ريع نم اق ْل ولا نم نلمملا راكي نأ 5. أمس و

 . بااقلا لصأ ىلع لالتءالا فصو ريثأت رهظب الأ  اهنمو

 . لاعألا لصأ نود ىلاقلا لصأ لع اضوقنم باقلا نوكي نأ _ايممو

 . لوكسلا ضرف مضوم ريغ ىف باقلا ن وكي نأ  اهنمو

 . ةلعلاك احي رمد بالا نوكي نأ  اهنمو

 . تالاح ةهدع لإ رهو عضولا دأسف ند دعب أم نأيب ىلإ كلاد دعا لفت 9

 اءماح وأ هس أف ةمي رشا باح 7-5 ممجأم نيب اقره سد اغلا نوكي ْنَأ ب اه

 . أمهم ةعل رشا ابحاالم أم لكرف أم ناب

 ةداضاا لع ةعي مثلا حاصل امالكل باق سايق لك نأ » كلذ دع ىنيوجلا تبثيو

 هفسهَدْل نم بارض ىلع ال لغذالأ مثالي هل هاو لع سايقلاب هلد وأ: سن اَقلا دارأو

 . ع ليوأتلا ند هدولا كالذد رياعأ ثالد عم سايقلا كثالد لبشي اي : تلاه رم عوا وأ

 رابخألا نه اميمح اهنأ انيبم اهدر ىتلا ةسيقألا ىرم ديدعلا الذ دعب رك ذيو
 سايذلاو 1 لف ا سايقاأب اسلي وأ" نأو ليوأتلا ف بتاسعل لإ جاتحم تلا ةرهاظلا

 , عضولا داس بأي ند هلالأ هزه 1 لف نع

 وصلا بوجو ىف الثم ليلحتلاك ةلعلا لع ريغ ىف ,كملا لدجم نأ : اهممو
 , اهداسفإب ة رافكلا تأ # ؛ ةدابع هنأب هيف عو رشلاب

 أءفت كحال نأ ىيوجلا لكاو .٠ تابمالل ىئناابو م ىئنلل تابثالاب لياعتلا . امهو

 مك-ملا نأ تايلتملاو تايعرشلا نيب قرفلاو ؛ هليلعت بجيو الا اتايثإ وأ ناك
 , "”ءراشلا رايقخا ىلع في تايعرمشلا ىفو « لعاج لمجم ال لقعلل تايلقعلا ىف

 ) )1١ةرقف 7١14 .

 من 4 ىو ا” مس



 . طاقس الل ةرمو باجيالل ةرم نوكست مث ءاه ةلع بيصغت نأ : اهنمو

 .نيكللا لجأل اهلعجيف ؛ مكح اهل نيفصو نيب ةلع ىف للعلا ممجي نأ : اهنمو

 . لصألا ىلإ هدربو « ثلاث مك

 لأملا امملعجيف نيذلتع نبك ىلع نيتلمج ررق دق عرشلا نوكي نأ : اهنمو

 . مضاوملا ضمن ىف دحاو مكح ف

 . هل ةعي رشلا هتامجام دضل ىنعلا لمح نأ : اهنمو

 . ىلع ىسح رمأ تابثإل ىعرش مكحم للعي نأ : اهنمو

 كلذ فالمع هلدمحي نأ مكحا ةاع هلعجام لعج نم مصختا نكمتي نأ : اهنمو

 . وب همصخ هطقسأ « اذك بجوأ هنم نوكيف مكسحلا

 نوكي فكك دنعو « عرفلاو لصألا نيب ةيوست ةلعلا مكح نوكي نأ : اهنمو

 . عرفلا ةداضم ىلع لصألا

 نوكي ال كالذو ؛ مكسإلاب ةلمااو « ةلملاب يكسحلا ليدهت هيف نكعام : اممهو

 لواعلا نوكي اهرثك أ ىف عرشلا لاع نأل عرشلا ماكحأ نم ةذوخألا لاعلا ىف الإ

 . ةلملا ريغ

 ىوءدل ىندمالف كالذلو . ادحاو لواعلاو ةلعلا اهف نوكت لتعلا للع نأ نيبيو

 . دحاو امهمأ للملا رارقإ عم اهيف ليدبتلا

 طرش 2 لعج ىغتفي عرشلا ىف سايقلا قيقح نأ ناوب ىلع انه ىنبوجلا صرحتو
 : عاجإ وأ ةنس وأ باكي صن نه هعفدي امم هتمالسو ؛ةعيرشلا ل وصأ ىلع هن' رج ةض

 لص وأ نياصألا دحأب عنم وأ هيد وع لوقلا نم ١ و ( هنه ىف وأ سايق وأ

 درا نيلصألا

 ايا |

 تايكاا اذه نم 5١4 ةرقف رظاأا (؟) 404م ةرقذ )١(

 سس أ واو“ سس



 مصخلا رقأو « ليلد ىوقأب هلالقعا ةمص ىلع للملا لد ول هنأ تيثيف لصاوب من

 ليلدلا كلذ همفني ل « ةميرشلا لوصأ نم لصأي ضقن هل دجُو مث « ليلدلا كلذ ةوقب

 ”١ ىصحلا رارقإب هنو عم

 ناه رب لك صو ؛ لاثم لك شاق عم ةددعتم ةلثمأب هد رشيو كاذ رسفيو

 . ميفر ىنهذ لقصب همتكو ةيقطدملا هتردقم نع فشكست ةقدب

 اهنيعب ةلأسأأ سفن ىلإ درلاب ةاع العتق اهئارابعب ةلأسلا سفن ذخأت نأ : ايمو

 . عازنلا مضوم ىف هيعديام مكح لثم هلام اهملإ فاضيو

 ةلثمألا نم هب ناهحسيال ًاددع لصألا اذه ىف ىطعأ دق ىنيوجلا .نوكي اذهلو

 دوب نأ اني اعجرم !ذه هتتصم نم لمجم امم ؛ مضولا داسقو بلنلا هجوأل ةحضولل

 . هلوصأو هتفلاو لدجلا ةعنص لهأ نم نوكي نأ

 ٠ - رشاعلا لصفلا :

 : ريثأتلا مدع نايب ىف

 مدع » ١ ىعسيو « لالتعالا ىف هيلإ ةجاح الام ىلإ لصفلا اذه ىف ىنيوجلا ريش

 .هرك ذ ىف ةدئاف ال وأ . وذل وأ . وشح وهو « ريثأتلا

 هذودوب رذأ وأ «ضنلا نع لالتعالا هب مدع فصو لك » : لوي م

 , "76 سايةلا طرش ىلع اروك ذم ناك اذإ « ةلاحم ال ارثؤم ناك مكسحلا

 هنأ نيبو 64 ريثأت مدع » ءابتفلا هيمس الو أو ْن وكي الام ىلإ ريشي من

 : هوجو ىلع

 . فص ولا ىف ضرتعءلا هيعدبام : اسم

 )١( باتكلا اذه نم 41 ةرقف رظنا (؟) مجرملا سفن .

 ب ١ ءمه مس |



 . لصألا ىف هيعدي ام : اهنمو

 / مكسحلا هد ليف مف ةيعددأم : أمممو

 . عازبلا عضوم ىف ةيعدبام : ابعمو

 . لالتعالا لمح ىف ةيعدي أم : اهعمو

 . لصألا نييعت ىف هيعديام : اهمو

 (2 اذ «اتاعم احضوم احراش هوجولا هذه نم لك دنع كلذ دعب نم فقيو
 . عرشلا نم ةاثمأ

 : ب رْمَأ لع هنإ لوقيو ريث أعلا مدع لاوس نع باوجلا هجو رك ذب 3

 كح رأال يح هلم سكع درطب ىايإ كنم ةبلاطم هتدر وأام: ل وت نأ : اهم

 . عرشلا لاع ىف مزايال اذهو « للا هذه دج وأو الإ كسلا

 تناك نإو لالتعالا اذه عوض ولا اذه ىف مكسحلا ىقيلعت مئتع ال أ : امدو

 . رخأ للع هل

 مضوم ىف ىلصأ نم هقيرأ اذإو للملا لصأ ىلع نوكي نأ بحي ريثأتلا نأ : اهنمو
 . ىنافك دحاو

 دك أت ىلع لدي اهدوجو ممو؛ةلملا دقق عم لصألا ىف مكحلا توبث نأ : اهنمو

 . هب قالإلا ةحبص لك طب و « هيلع سايقلا نم عنا كالذو هتوب

 . هريمأت نأب « ةلعلا دقعب ؛ مكحلا دقميام عضوم لصألا ىف دجو اذإ : اهنمو

 لس اذإ ىتح ضتنلا عفدف الإ طق ن وكي ال ةلعلا ف فصولا نأ » تابثإب ىهتنيو

 ©90«نيمج.ولا نم ضقنلا هنع مفدنا هنأل ؛ىوقأ ناك هدرط لس اك ضقنلا نع هسكع

 ا ©؟ت©؟©؟يل ا 7707؟7؟ظظورتتا 1ا

 . باتكلا اذه نم ؟141 ةرقف رظاا(١)

 سس 4 وجامع



 ١١ - رشع ىداحخلا لصفلا :

 : قرفلا هوجوب سايقلا ىلع مالكا ىف

 : لوقةيف 6 قرفلا » ةئيقح نايب آل وأ ىف وجلا أدبي

 1 اممملكح نيب فلاخم اع مكحلا بحوم يلف نيعمتاما نيب لصنلا ىف »

 : نيب رذ ىلع هنأ نيبني م

 . ةلعلا نع مكسلا لصف : لوألا

 لوقي اك وأ ءحضاو رهاظ امهنيب قأرفي ىنمع لصألا نع عرفلا لصف : ىلاثلاو
 0 ا

 مكحلاو فصوأأ نيب سيلو نيعمت# نب نوكي لصفلا نأ الذ دعب دك ؤبو

 . ةددعتم ةلثمأب كالذ مرو

 مهنمقيرف لك جججح رك ذيو ىناثلا برضلا ةحصف اوفلتخلا ءاماعلا نأ ثيثي اك

 باوجلا ىلإ لقتني مث «هجولا اذه ةقيقح نايب ىف ليطيو 2 ف رفااب دوصقلا حرشيو

 . جاحتحالل درلاو لوقلا َّق ةيلاوتم تال اح 1 7 : قرفلا مم نه ةب قاعت رع

 ': رسع ىاثلا لصفلا 1+

 229 هنأ نه سايقلا أدتبم نع لاقيام نأ لصفلا اذه لهتسم ىف ىنبوجلا تبثي

 : َْل وقيل كالذ ناب ف لس ركسإ م

 )١( باتكلا اذه نم 444 ةرقذ ظنا .
  6قياسا مجرأا سفن

 س رظني (؟) ٠5" باتكلا اذه نم اهيليامو 474 : ةرقف .

 ادم 4 وذ تح



 عنللو نيتلعااب لوقلا نم هلصأ ىلع ؛ الوئسم زاك اذإ « للعلا ىنبي نأ : اهم

 قرذلا نم

 . ةميرشلا بحاص عجل ًاتفاوم للعلا عمج ن وكي نأ اهنمو

 طقس هنع فدكيف ؛ ةيوسنلاو عمجال هبجوع قرفلا سفن ن وكي نأ : انهو

 . قرفلا

 . ةقرث ىف نوكي ال ىنمب قرفام نيب ىوسي نأ : اهنمو
 , ا ةذراعم تناك“ ىتلا ةلعأأ سفنب هقرف نوكي نأ : اهنمو

 . عازنلا مضوم ىف ديفي لصألا ىف كانعم : لوقي نأ : اهنمو

 هنم ىنمزأي الف ؛ مكحلا ىف ىانعم قفو لصألا ىف كانعم : لوقي نأ : اهنمو

 . ةضراعم ءادتبا وبف « عرفلا ىنعم نم هيلإ تدع امو « ءىش

 . عرفلا ىف ىنعلا نم سكع املالصأ دحي الأ : اهنمو

 امهميب تعمج هب ىذلا هجولا ىف رثؤي مل امهقارتفا سيلأ : لوقب نأ : اهنمو

 ١ مكحلا ف

 . هئاع مك لثل هقرف لمح نأ : اهممو

 . نييعتلا ىلع رمأل ةململا نوكستو « نييعتلا ىلع كح هقرفل نيعب الأ : اهنمو

 رخآ هجو نم امهميب قرت هنأل « ممج امف للعلا ىلع اقرف بجوب نأ : اهلمو

 . مج ام ريغ ىف

 . عرفلا ىف هانعل ريثأت ال هقرف نوكي نأ : اهنمو

 .هةياع صوصنم ريغ كالدو ؛ديلع صوصنم اذه : لوقيذ صنلاب قرفي نأ : أبممو

 قرفلا ىلإ ًادصق ىرخأ ةلءب ىلالقعا لصأ تالع اذإ : للعملا لوقي نأ : اهنمو
 اب 14 اب



 تررقأ دنف كانعم كل لسأ ال انأو « ىانعم تءاس دقف ؟ تعمج امذ عرذلا نيبو ةنيب

 . ءىش هنم ىنمزاي الف تلق ام ةحصي رقأ ملو تلق ام ةحبصب

 نيثيشلا ىف اضيأ نيقرلا نم هرك ذي اع مكسملا قلعت هحو نّيبي الأ : ابنمو

 , هدحأ ىف وأ

 . قرغلا نع باوجلا ىف لاقي نأ بحجم ام فاتت ىنيوجلا ىطعأ اذهبو

 : ردع كثلاثلا لصفلا بس 14 يني

 ىناتهم مسملا ىتفتم نيمصخلا نيب نيلصأ نم ةذوخألا ةلعلاب جاجتحالا ةح ىف

 , هيف مالكسلا ةوح و نم كثاللو قلعتي م و6 مكمل بدع وم

 : ىمسإ ىذلا ود سايقلا نم عونلا اذه نأ لصفلا اذه ةيادب ىف ىنيوجلا تبني

 : هحوأ لع معي هنأو 1 ةبك رملا ةلعلا »

 نوكي اماهنموءهلصأ ىف هيك را نوكي أم امحهو؛ هفصو ف هريك نوكي أم : أمم

 ١ هم صح أبمف فلام ىلا هر الإ 2 ةيهلم مصخلا هر ضان لصأ نم هيك رع

 هد زذطءام ةاثمأ ىلععي و6 +ةص و 1 همك را ل وكب هم وذو لوألا عوذلا دنع فشقو

 ©0941 .. دهشنلا ريغب وأ ءريبكستلا ظذل ريثب ةالصلا داسف ىف لوقي نأ : الثم اهنم

 لاثم : اضيأ ريثك وهو "9«فصولا ىف بيكرتلا ىلع اهانلعج ىتلا لوصألا هذه ىلإ
 ."©ءابسلا رؤسب رهطت ول اك ةّيتلا نود حصت الف ؛ ثدح نع ةراهط لوقي نأ كلذ

 ةلصأ لعجام وءالصأ لجأ نأحص بكرم 1 امصو لعج أم لك نأ تايثإ ىلإ ىشتليو

 . مجرما سفن (؟) 488 ةرقذ رظنأ (1)
 . مجرما سفن (4) (غ5 ةرقف (؟9)

 سس ١ هر سس



 اهبف بصنت ةلأسم لك نأ تبي اك . للعاا نم بكرما ريذك افصو لءجي نأ حص

 ةبكرم ةلع بكري نأ مماتا نكمتي ةلأسلا كلت نف « لصأ وأ فصو ىف ةبكرم ةلم
 نهدنصو اذهامب قاعتي مف ءارآلا فلتخمرك ذ ىلع ىنيوجلا صرحيو فصولا وأ لصألل

 رك ذيو . هابأ نم أطخ دقو . نورخآ هب ذخأ اب ءابأ دق ضعبلا نأ انيبم سايقلا

 ةمييقتو هتان لالخ نم نيبني و .لكدل يبيت 12 عم ةقد لكب ءال وهو كئلوأ ججح

 عامجإلا نإف عاجإلاك ؛ سيل حيحمصلا ليلدلا نأ ىلإ ةبذي هنأ نيهاربلاو ججملا فلتخ

 عاجإلا نم سمل مصحتلا لصأ ىلع ريئأتلا ر ورظو  ةتدعصب معلا بحور هّيحص ىلع

 ناولأ نأ ىلإ ريثيو .هداسفو هتدص ىردي ال لصأ عم سايقال ةئفاوم هنكل ؛«ءىش ىف

 : ولعلا عا ونأ و« لدمحلا ىف رحبت نه ىدل اهلاعم تددحم دو م وصخلا مالكا عوفدلا

 هباحصأ نم هلاونم لع راس نمو ءهنع هللا ىذر ''”ىعفاشلا لاثمأ نم اعرفو الصأ

 اورصتقا ادق ءالؤه نأ ركذو . مولملا عاونأ ىف قئاقدلا جارختسا ىف اوققد نيذلا

 اوزرحو اوداز مدعب نم مث ددعلا ىف ريثك_هلاو زبرحتلا نود ىلاعملا ىف هيبنتلا » ىلع

 ظ ان و رك و

 ناك و ل هنأ رك ذو  فاسلا هلعفام ىلع راصتقالاب لاق نم لوق دنع فقو دقو

 تناكو « اللاب ةعبرسشلا بحاص نم تاقكلا لبع ةدايزلا تناك.ا » ايجاو كالذ

 ؛ دعاوتلا ديهمتو ججااا عا ونأو تاعيرفتلا نم ةعيرشلا بحاص لّصَأ ام ىلع ةدايزلا

 , "94 ةلطاب قرطلا صيخلتو لئاسملا بيئرتو

 اورد مهنأ الإ 6« فالخلا د ةيمسأ تح اولمعي اوناك نإو فلسلا نأ ع

 اوناك مهنأ رك ذ اك. باوجلاو لاؤسلا قيرط نع نينلاخلا هبش اودروأو لئاسملا

 بهادملا ربرقت نود ةبوجألا قيقحمو ةلثسألا عفدب لئاسلا حيحصت ىلع نورصتفي

 .مجرلا ىف (©) .محرل سس () 00 00. ةرظ )0
1 



 . ةفلتلا بهاذلا نم للعلا بيكرتي حيرت نود ىأ ؛ موصخلا ءابسأ رك ذ نودو

 هناحبس هللا لما ذإ . ريثكستلاو ليوطقلا نود هيبذتلاب اوذهك ا دق مهمأ ركذو

 . اوةبس نمم هنفأ نوريصي ثيح مهلا ةدايزو « ةحيرقلا ةدوجم ضعبلا صخ ىلاءتو

 قلانم عمس ًارما هللا محر » : مالسلاو ةالسصلا هيلع لوسرلا ثيدح ركذو

 سيل نم ىلإ و « هنم هتفأ وه نم ىلإ هّتد لماح برف « 'اهعس ا اهاّدأو ءاهاعوف

 6 يق

 مالككلا ىف هبيشلاو ليلا نم نيفلاخلا تاثدحمع اولقب ا دق نم رخأتلان أ ىلإ راشأ ايم

 تءكرفت كف . مالسلا هيلع لوسرلا نع ةحيحصلا ثيداحألاو ء رامألاو « ننسلا ىلع

 . ةحيحصلا لوصألا نع ةعرفتملا املع دودرلا تعرفت « ليلا كلت

 هنصو ىف هبيكرت نوكي ام وهو ءةسيفألا ىوقأ تابثإ ىلإ هلك كلذ نم ىهتنبو

 نوكي نأ هيف بلاغلاو « منلاو ضقتلا نع دعبأو ؛ لوصألل عمجأ فصولا بكرم نأل

 'آ "1 .. ايمسا ال ايفصو سايقلا

 «سايقلا نم نوالأ اذهل هحوت نأ نك ىلا دتنلا عأ ونأ دونفت ىف كلذ دعب ذخايو

 قورذلا انيبم « اهيف ليقام ميج ًادنغم 6 ةيدعتلا » دنع ةليوط ةنقو فقو دقو

 ... لاوفألا فاتخم نيب

 ءلصأ بكر سايق نم رظادملا ىلع درب ام ةدهع نع جورحلا هجو ىلإ ريشي مث

 هنأ هر ىزاريشلا وهو « قاحسإ ىلأ ذاتسألا ةقبرط ًاحراش « نيفاتُ نيبهذم نم

 لودوال سايقلا ىف اهتيحالصو ةقيرطلا هذه ةميق نيبت ىلا ةلثمألا نم دعا 1 اذ

 . اهركذ ىتلا سايقلا عاونأ دودح ىف بولطلا ىلإ

 هرب ٠ ةرقف (؟) ه0 ةرقف )١(

 سس 89 م سح



 : رسع عبارلا لصفلا بس

 : ءانبلا ةيفيك ىف

 سايتلالا نم لوثسأا لع أرطِ نأ نك أم ىلإ لصفلا أده ىف ىبوحلا ريشب

 رمألا نع فشكي نأ ىلع صرح كلذاوءسايقلا بعش ةرثكسل كلذو . ءانبلا ةيفيك ىف
 ارشع رك ذِيو . هوجو ىلع مقب ءانبلا نأ ثبثيف؛ هب قلعتلا دنع فرصتلا هجو حضتيل
 , فو

 . لصأ ءانب : ىمسي ام

 . لصألا ىف فصو ءانب : ىمسي امو

 : عرفلا ىف فصو ءانب : ىمس اهو

 . لصافلا مدع ءانب : ىمسي امو

 . هاضتةم ىلع ءىشلا ءانب : ىعسإ امو

 ظ . ةلالدلا توبث ىوعدي ءانبلا بلط ءاعدتسا : ىمسي امو

 . لاح لكب هيلع ىنبم وهام ىلع ءىثلا ءانب : ىمسي امو

 , لاوحألا ضءب يف هيلع ىنبم وهام ىلع ءىشلا ءانب ىمسي امو

 . ةئك_نلا ىلع ءانبلا : ىمسي امو

 . ةتكنلا ىف لاطأ ريس ءانب : ىمسي امو

 مضو» ىف هالك فدض ملعي نمم ءانبلا نسحتسي امن] » : لوقيف ءانبلا ةدئاف نيبيو

 . ءاغبلل ىنعم الف كلذك نكي ل اذإو « عازنلا

 احضوم احراش ةددعتم ةلثمأب ةرشعلا هوجولا هذه كلذ دعب ىنيوجلا نيبيو
 . همصخ عوفد مامأ دومصلا ىلع لوثسلا نواعيل « ءانب لكب دوصقلا

 . اهيايامو هال ةوقب "49ص ا(1)
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 ١ - رشع سماخلا لصفلا :

 : ىلوألاب قاعتلا ىف

 . هيلع اًقفتم رك لي نأ : ىهو : ىف وألاب قلعتلا ةروص نايبب مامإلا أدب

 أوسأ ريزنلتا » نأ نم هنع هللا ىضر ىعفاشلا هلاقام اهنم « ةلثمأ ةدع رك ذي مث

 ريزتملاظ «بلكلا غولو ىف ددعلاو ريذعتلا بجو اذإف «بلكلا نم الاح

 3 ىلؤأ
 ىلإ لققني مث « فصولا ىف ىلاوألا لثمي هركذ امم هريغو لاثما اذه نأ رك ذي مل

 بجو. ىذلا مالسإلاب هكسمت عم لسا لوتي » :الثم كلذو؛ لصألا ىف ىلوألا

 دتف عم ىمذلا نع هيف ففخيال نآلف « راهظلا ىف هيلع انين بجوب ملو « فينختلا
 "4 لأ هالسإلا

 ىلاتلاب و ؛ حيجرتال الصأ عضو لق 6 ىلوأ » ظفل نأ ىرب نم ىلع ىنيوجلا دربو

 ىلإ ةجاح كازه نأ نيبو « هيبنتلل حضو دق ظفللا نأب ؛ حعيجرتلإ الإ هلامتسأ حصيأل

 نم هعضوم نأ نايبل « كسلا بجوم ىنعم نم هيلع قافتالا مّقو ام ىلع هيبنتلا

 . رهظأ عازتلا

 .تاضارتعالا هذه زريأ نمو « ىلؤألاب قلعتلا ىلع هب ضرتءيام ضعبل ضرعي م

 صوصنما لع صوصنملا سايق ىوعد ىهء؛ىلوألاب قاءقلا ىوعد نإ : لاق نم لوق

 .ىلؤألاب قلعتلا ةيميك زارنإ ىلإ ىهتني ىتح « نايبلاو درلا ىنيوجلا لصاوبو

 سبل زك هعم ىنتخم حوضوب

 هوم ةرثف رخآ (؟) هؤ4م ةرظ(١)

 لمس 11# -



 : رشع سداسلا لصفلا ح 3

 : لالا بادحصعئساب قامقلا ىف

  لاملا باعصتساب قلمتلا هل لهم امكح ىنن نم لك نأ ىنيوجلا ركذي

 . هب جاجتحالا زاجأ نم مهئمو « هءنم نم ءاماعلا نم نأ ركذي اك

 هتوبثب هكح لصأ ىلإ هياحصتتسا دنتسا اذإ هنأ انيبم رمألا هيف لّصف نم مهْمو

 , ؟؟2ز وميال كالذف « لصأ ىلإ دنتسي مل نإ و هب جاجتحالا حص ليلدب هتحصو

 ثوح ىوعدلا ضحمع قامت هنأل « ز وجال جاجتحالل هب قلعتلا نأ فيولا نيببو

 لك ذإ  ةلدألا هوجو نم ءىش الو ؛ عامجإ الو « سايق الو « ةنس الو « باتك ال

 . هع رع فالملا مضوهو 6« فالثلا عض وم ليف ويف هيعدب ليلد

 ىف ال ةثداحلا ىف مكسحلا حيحصت ىف هيلع دمتعي نأ دارأ ول دهتلا نأ نيبي اك

 نأ وه ببسلا نأ موضوب ىنيوجلا نيبيو « هب جتحم ليادب سيل هنأ لد « ةرظانما

 لصألاب وأ « فالللا دعب قافولاب كسمتم هنألو ءهب لحنيال لاكشإلا عضوم

 . لصأ ال ثيح

 ةليلد نكي ملف ؛ ةلدألا نه ءىب الو « سايفالو« مومع دب ضراعيال هنأ نيد اك

 . ؟9ةسكعو ةيلق نكعو الإ باحصتسا ال هنأ رك ذي اك . ىواعدلا رثادك هسفن ىف

 . ةلثمأ ةدع كالذ دعب رك ذبو

 . لاحلا بادعرهةدأب قلمتلا ف لوقلا حصو اذبمو

 قباسلا مجرما سفن (؟) هما .ةرتف(١)

 « لدجلا ىف ةيفاكلا معه ) بس إ 4 بس



 : رع مياسلا لصفلا ح وام

 ؟ ليلد هيلع له ىفانلا نأبو ليلدلا مدعب قامتلا ىف

 طرش وأ؛ ءوضولا ىف ةينلا نع لأس نأ ىهو هتروص تابثإب ىنيوحلا أدب

 هفالتخا ةلاح ف اذه . ليادلا نعو « لئاسلا نم كالذ ريغ وأ "”اكنلا ىف لولا

 . معلا عم

 لئاسلاو « عدم هيذني امف لوئسللو « لئاسلا وأ لوكسملا امإ ىفانلا نأ نيبو

 ىلع ليلدلا دروي نأ ركسفلا لئاسلا بلاطي نأ هل سيلو « ةدميلا ىعدلا لعو « ركنم

 لغش ملعب الف » . تالاملا ضعب ىف اهرود انه ةّيئلل نأ ظحاليو . *7لاق ام فالخ

 . ©2© ىلاعت هلا الإ قملا كلذب هتمذ

 ىوعد ىلع «؛ اًقلطم ىننلا ىعدي . ىذلا ؛ لهادال ىفانلل كالذ دعب مامإلا ًض رعت

 : نيهحو نم كللذ داسف نابي و ٠ , مطقلا

 . عامجإلا فالخ اذهو « داهتجالا لئاسم ىف كلا ىف مطقلا بجي هنأ : اهدحأ

 ربخ ةياورب ءاماعلا نم هنع دحأ درفني نأ داهتجالا ةلأسم ىف بجي هنأ : ىلاثلاو

 . امطق هطوقس مولعم اذهو ؛ هئلبي مل سايق وأ !

 . «ةاخم نأ نكم ام كانه 9

 , "2 ىلاعت هلا نيدب بعالتلا ةلاهج نع داعتبالا ةرورض ىلإ ىيوجلا هبنيو

 : رشع نماثلا لصتلا - اه

 : ميسقتلاب قاعتلا ىف

 . هأدع اه نالطم تيلد أذمف : ًادحاو اق أدع أم

 هام :ةرتف(4) هد : ةرتذ (؟) ه١٠5 ةرقن(؟)  هءهذ :ةرتثث(١)

 مل 118 بح



 .؟0«عّدم اهنمهيعّدي امم ءىث لوصح لطب ىأ» هلك ر مألا لطب لكلا لطب ولو

 مصل ماسقأ ىناعم 1 لخدب ايي 3و4 أمس فيض نأ مهل نأ ىنيوجلا نسبو

 نأ ىف ىأرلا فالتخا ىلإ ريش جي« فالخ الب ةمالكل اضن ن وكي 5 ظ رخآلا

 . اضتن نوكي

 ١5 - رشع عسانتلا لصفلا :

 : ةدسافلا موسرلا نم ثدحأ امو تاضارتعالا نم عصب ال ام نايب ىف

 هنايب دنع اهنم ريثكلا جردأ نأ قبس هنأ ىلإ لصقلا اذه ةيادب ىف ىنيوجلا ريشي

 نم برقي ام ركذيو . هلفغأ دق نوكي نأ حصي ام انه رك ذي هنأو عضولا داسفل

 : ىلاوتلا ىلع اهدرون ةلاح ني رشعو نيتنثالا

 امنوك بجو « اذكل ةلع هتركذ ام ناكول : للمملل لئاسلا لوقي نأ -
 , "0ك ةلع

 / ا ىف ؛ءافترا ىلع ءىشلا مبا ون عافت رآاب لدتس نأ

 . ”عرفلا نع رخأتم هنإ : لالقعالا لصأ ىف لوقي نأ -

 . "”ناسنإلا ٍظع نم رسكسنا اب سجنلا ظعلا لصو ىف

 . 00 ال برغملا ىلع رتولا سايق اولاق نأ أ

 سايق اذه نأ « ةّرئلا باب ىف عوطتلا موص ىلع نار موص سايق اولاق نأ

 0 عن اهلا ىلع عوبتملا و فءضألا ىلع ى وقألا

 نوكيف ؛ هسفنب ءىثلا ليلعت كلذو « لولملا ضعب ةلعلا تلعج : لوقي نأ
 , "وب لواعم وه امي الواعم ؛ىثلا

 . ردصلا سفأ (4) هال* ةرقف (؟) هاله ةرقف (؟) مده :ةرقث(١)

 هما ةرقف (مى) هملء١ ةرقف(١/) هاله ةرقم (3) هالال ةرتذ(.ه)

 سس ١88 سس



 - نم ”عأ هانبم ىف عرفلا 5 ناك هانلمأت اذإ سايق اذه : لوقي نأ

 , 9 سألا

 . * ”ةصخرلا مضوم ىلع سايق اذه : لوقي نأ -

 كللذو 2« ضورفم مكح نع نونسم - بلط ىف ساي اذ_ه : لوقي نأ

 . ؟”امهسفانتل نئاج ريغ

 رهاظ همومعو عرفلا ىف صوصخلا ىلع مح ماع ىنمي بجوب نأ اهنمو
 , © امألا ىف

 اعرف الصأ اهلعج لوئسما نكع ةلعب لوثسأا ةلع لئاسلا ضرامي نأ امئمو

 . "9 اهسفن نم هتضراعم طاقسإل لئاسلا ةلعل ةذراعم ريصتف ؛ هسفن ةلعل

 فاصوأ لع فصواا ىف ديزي هقضرامع لوئكسلا ةلء طاتسإ ىلإ دصتي نأ اهنمو

 . 9 للعملا هلع

 نوكي نأ زوحي الف « توبثلا ىف ابنع رخأتم ةلعلا كح : لوتب نأ اهنمو

 . "7. 1ع ىف الو « ال كح

 لاصفنال « نيي.دآلا قوتح ىلع ساق: ال اهنأب هللا قوقح ىف ضرتعب نأ اهنمو

 , ؟"9بوجولا ىف رخآلا نع اههدحأ

 « دحاو هجو ىللع ادروو ءاعم اتيث ناك 1طلا ناك اذإ : لئاسلا لوق اهنمو ح

 , 0 ىايقلاب رخآلا امر: اهردأ لعمجب ال

 , © ")ةديصلا ىلع املع لعج ال داسفلا اهنمو ب

 همك ةرقذ(4) همه ةرقذ () هما ةركف (؟) هم ةرقف )١(

 هذ  ةرئذ (غ) همه ةرقذ (!/) همذلال ةرقف (5) همال ةرتف (9)

 هؤ؟ ةرث(١٠) هؤذ ا ةرقن (ة5)

 بمس و5١ --



 ليصفتلا دنع ناك اذإ زوجي ال كلذ نإ مهلا مهبم ىف اولاق نأ اهنمو

 ١ تاز هو

 : 0 ا اه>راخ لع ةدادعلا لخاد سايق نأب لولا امممو هد

 بولطلا ركملا ىف لصألاو عرفلا ناك اذإ : سايقلا ىف لوقلا اهنمو

 . حصل ا نامف أنعم نيط 0 ىلع

 بواطلا كحل ىف لصألاو عرفلا ناك اذإ : سايقلا ىف اولاق نأ اهنمو

 . "”حصي ال اذه نأ نييف انتم نيطرش ىلع

 5 (4) يضم

 . "”فاصوأ ةسخغ نم رثك أ نع ةلملا كرت نأ اهنمو د
٠ | 5 ِ 5 5 ٠ : ١: ْ . 

 زاربإ لجأ نم حرشيو حصويو نيبي تالاحلا هذه نم لك ىف ىنيوجلا ىرتو

 ٠ فقاوملا هزه لدم ْق لاك نأ بس امو َ أمدعا عص وم

 نوكست ىتلا ةحيحمصلا ةضراعلاو ٌدرلا لبس قدأي لداجلا حاسي اذه لك ىف وهو

 ةلثخلا مضاوم نع توكسلا وأ « ةعداخللا وأ ةاراملا سيلو ةثيقملا زاربإ لجأ نم

 . لهجلاو

 َ ةصر أمملا َْق نو رشمعلا لصفلا بسم #”

 : ىهو . ةضراعملا ةقيقح رك ذ نأ هل قبس هنأ تابثإب لصنلا اذه ىنيوجلا لوسي

 ىلع هدصعتم ىف ممخال ةاواسم هنأل « مدخلا مالك طاقسإ ىف ةحيحص ةقيرط

 حصت هذه نأ نيبي مث « ةلئسألا عاونأ نم اهريغو ةضقانملاك راصف « هدارم ضيم

 / 92 ع ويأم صضريقت ىلع 4 مصخلا هلالد مد ود 7 نوكت ابنأو اها

 اسس سس سسوس سس وس

 هؤ*ذ ةرفذ (4) ه8 ةرقف (؟) ه5ؤ8غ ةرقف (؟) هول ةرتذ )١(

 هؤملةرتف ؟4 ص (9) هالو ةرقف (ه)

 مس 1117 --



 00 دعدلاب ىوعدلا ةضراعم : اذه نمو س

 , "2ك زاحل ء اذك زاح ول : هبحاصل اهدحأ لوقب نأ اهنمو ل

 , ©0115 تاق البف اذكي تلق وأ ءاذك تزوج اذإ : لاقي نأ اهنمو

 . ةحي> هيلع هاعداام لثع ةجلطلا ضرامي نأ اهنمو

 : هودو لع تايعرشلا ىف اذه نأ ىنيوجلا رك ذي انهو

 سايقلابو « عامجإلاب ضراعي نأ حبعي 5 « ظفلب اظفل ضراعي نأ اهنم

 عامجإلا توبتي نيمصخخلا نم دحاو لك نم ىوعدلا روصقت دق هنأ ىيوملا حضو من

 . هيعدبام ةحص ىلع

 قيرطب تبني مل نإف « ظفللا ىف رظن : ظفلب عامجإلاب قلعتملا ضروع اذإ اك

 نإف « هب عطقي قيرطب تبث اذإ هنأ نيبي مث: عامجإلا ةلياقم ىف كللذ طقس « هب مطفي

 ضرامتلا لاز عامجإلا ىلع هبيترثو « عامجإلاب هليوأت نكمأ

 ىأ هنأ نيبت اذإف  عامجإلا قيرط ىف رظن امهني عملا نكع : ل اذإ هنأ رك ذي 6

 نكي م نإهنإ لوأي م " .. عامجإلا طوةسا مكسح؛ عطقلا بجدول هجحو ىلع نكيمل عا اجلا

 02 : نإ و « خسنلا هب حصي اع ظنللا خاستنا ىلع عامجإلاب لدتسا « ماعقلا هقب هرط

 , ؟27نربسأو

 4, عوطقم هيث راو . صنخلأ ىو 7 ساأيقلا ناو 6 سايفلاب صر وع اذإ امأ

 عامجإلا قرط ناك نإو 4 عامجإلا لاو مع 6 مطقلا ىلع عامجإلا قيرط نكي و

 ففئاوأ هزه لشم 0 امى نايملاو حرشلا لصاوب ألاكهو لا سايفلا لمس م مطقلا ص

 . ةقوقحلاب ىلا ليص# ىف اًمحصأو لبسلا دشرأب لداهللا ىوقني ىت> « ةضراملا ىف

 )١( ةرقف(؟)  ءهكك ةرقف(؟) قباسلا مجرلا سف  5٠٠ةرتف(4) .+

 ب 1١ر4



 ١« - نورشعلاو ىداحلا لصفلا :

 8 ةض راما ماك_-أ ف

 (ماكدلو  ةضقانلا نم برض ةضراعلا نأ لصنلا اذه لهتسم ىف ىنيوجلا تي

 . تاضرامللا عاونأ ىوقأ نم ىف لب ةيوق ةضقانم

 ةضقانم ةضراعم لك سيل ناك نإ و ةضرامم ةضقانم لك نأب ثحابلا رك ذيو

 . 59 نأ قيسام وهو

 أميني ةيوسنلل نب رهأ نيب عما مازاإ امإ » : اهمف ليق ةضرامعملا ىأ امنأ تولدو

 ؛ هريظنب لاق الوق لوقي نأ مصخلا مازإإ » وأ 76 انابثإ وأ ناك ايفن ء ملا ىف

 نيمصخلا دحأ 6 وأ م هنأ 0 9 00 ريلغن ىف هأ رحأ امف لو# ةلع ى 0 نأب وأ

 ةضقان دف ؛ هريظن ىف اهيرحي وهو « هيف اهئارجإ نم عنتم عضومف ةلع ءارجإ هبحاص

 . هحو نم هضرأعو (« هجو نم

 : لوقيف ددحب م

 ةيلع هيلثي هليلد وأ ؟ اهديقنب هاوعد ضراع وأ « رِخآب ليد ضراع ىتمو»

 ."7(ةضقانمال ةضراعمكالذف ؛ هيعدم هب لدتسا ىذلا هحولا ريغفف هب لالدتسالا ىف

 نأ اضيأ رك ذي نأ دسعب كلذو  ةضقانملاو ةضراملل نيب قرفلا نيبي اذومو

 . ليلدلاب نوكستال ةضقانملا نأو « حصت ليلدلا ىلع ليلدلاب ةضراعملا

 حيحص لاؤس اهنأ رك ذيام لوأ رك ذيف ةضراعلا ءاكحأ تابثإ ىف عرشب م

 !| مك-حلا اذه ىف ءارألا فلت# ضرعيو

 اهاثع ىوعالا ضراع اذإ لداجملا نأ نّدبيل ماهفتسا اهنأ ىلع ةلدألا حضويو

 : لوق» نأ هتراببؤ

 .مجرملاسفت (0) .مجرملا سنا )١( 50+ ةرقف عمو س )١(
01 - 



 .6 ؟ناريظن امهو امي تقكرف ل و ؛ اذك هلثم ىف تاق البف ءاذك تلق اذإ د

 ةصراعأا ةك ص لد أم 1 انك ىف لزنأ دق ىلأعتو هن أدرس ل نأ 5 1 9

 . كلذل ًانايب ةعرك تايآ ةدع رك ذيو « مضوم نم رثك أ ىف

 ءارآ ىلع صايو ىوعءدلاب ىوعدلا ةضراعم ةض ىف فالتخالا تابثإ ىلإ مجر و

 . ىنايملاو مشاه ىلأ ىأر رك ذ دعب ىعكسلا

 . ”'”قالطإلاو مومعلا ىلع نوكست دق ىوعدلا ةضراعم نأ نيب من

 . ”"”ةحبلطلا بلطل ال ةسافشلا بلطل نوكست دق ةضراعملا نأ ركذي م

 نوكست دقو « ضيقنلا ىلع ةدحاو ةلأسم ىف ةيوستلا باجيإب لاؤسلا طانسإل وأ

 ةلوةنمز وكت وأ « لادبإلاب وأ « ناصقن وأ ةدايزب ةرّيذم نوكست وأ « ةلالالا ةماقإل

 . ةددسأف نوك-ت امعضوم نع

 ةمزاللا ةذراعملا ىحست هذهو « قرفلا اهيف حصي ال اموزا مزاي ام ةضراعملا نم مث

 ١ 02و غلا اكر# ىرخ اع

 ؛ عرفلا ىلع لصألا مازلإب وأ . لكلا ىلعو ضعبلا ىلع ةضراعملا نوك-ت دقو

 . 9لصألا لصأ مفر باجيإب نوكت دقو

 ؛ نيضراعتملا نيب ةأواسملا بوجو ةضراعملا ماكحأ نم نأ تابثإ ىلإ ىعتنيو

 . ىلاملا ىف اذكهو اضرامتي مل الم رخآلاو « (رّسفم اظنل اههدحأ ناك اذإ ىتح

 ؛ اظفل امههدحأ ناك اذإو « اضرامتي مل ءال# رخآلاو ءاّضن امهدحأ ناك اذإو

 . رخآلاب اهددأ صيصخ زاج نإو « اضرامتي م « ىنعم رخآلا

 . ليواقألا ىف ةضراعملا دنع فقي مث

 539“ ةرفذ (غ) 5311١ ةرقف () مجرما سفن 6 5:05 ةرثتف(١)

 د 1



 ةيهتف ةلثمأ ضعبي ةثاعتلا تاضراعملا ناولأ نم هل ”نءميام لك نايب ىف لسرتسيو

 : لوقيف ةضراعلا مضاوم ضعب رك ذي مث . "'3ةعئاذ ريغو ةعئاذ

 هب لوق:ال امف كلوقك تدرأ امف ىلوق : لوقي نأب ةضرامملا نوكست دق - ٠

 | . 9 )انمأ نم

 ثيحب « سكملا هجو ىلع ةضراعملا كالت نم هذخأي هجوب نوكست نأ وأ -

 . ”2هب ًادتبأ ام سفن نم رهظأ نوكي

 . هاعوا ىذلا هككح هن بجوأ ام ريتسيال مضوم ىف هلثم هيلع بجوب نأ وأ

 . طة-1ف ةهاتسالا ةهج ىلع ال ةذراعملا نوك_: دقو

 "ىدتبملا هلوقي ام ىلإ ريصملا نوكي نأ مصخلا ىله بجوب نأب نوكست دقو:

 , 49 وأ هيهذم ىف مازلإلاب

 نع ةمالك ميوقتلا كللذب طئسيف . مصحلا هدرونام م وقتب نوك: دقو

 , "0 رعألا

 . ؟9لديتسلل ليلد اهم دك أتي لدتسلا اهررح اذإ ثيحب نوكست دقو ل

 . "اهل دروملا ىلع ريصي ةلالدلاب ىدتيلا اهنع فدك اذإ ثيم نوكنت دقو

 هب لدتسا أم ريصتن (لدتسملا ل لد سا امف هيلع ءاكحألا ليصفتب ن وك لقو

 . *”ءاك> الل ليصنتلا دنع هيلع ةلالد

 بجويف عرفلاو لصألانيب ناقرفلا نم عونب ةلاَدْلا نم برضب نوكت دقو -

 0 مهلا ةلع طوقس

 هزم لحال داسف ىلإ هآدتسع ىضقي هل لدعسا ام نأ نيب نأب نوك: دقو

 ة؟ه ةرش(ه0) "554 ةرتف(4) 51١ ةرتف (*) 5١5 ةرششإ(9؟9) كله ةرقن(١1)

 511١ ةرتث(5) كاكخغةتف(8) دكأال ةرتف(ال) 1 ةرقف )١(

 ب !»؟1 دس



 ًاديأ داسفلا كلذ مزأي هنأ ضرامملا نم نايبلا دنع رقي لدتسللو « ادبأ صالاا

 8 90الدعساو هأ وق كأرتو الإ

 . ”0لوقملا ىف وأ ةعيرشلا ىف هلوتي ام ةلاحتسا نع فشكلاب نوكت دقو -

 . ةدرامملا 1 مالكا نايب د ىغتاي ادبسو

 : نورشملاو ىلاثلا لصفلا - ؟«

 : هءاسقأو ههوجو نايبو حيجرتلا باب
 ا اا'ل1767781//7خة731ةة سس 1 م 7 ل لعا يللا ا 0000الل1 ل5 ا“ ||ٌ”  0 اتبب0تشسسُاسسوللبلسلا 25525252111 ب

 نإ لوقيو ؛ دودحال هضرعأ دنع هتقيتح رك ذنأ دعب م«يحرتلا ةدك ىني ولا ثواب

 . اهريغو عرشلا ةلدأ نيب ضراعتلا ثيح نوكي حيجرتلا

 مدقت نم ءانلملاو ءالقملا هيلع قفتا ام هتوبثو حيجرتلا ةىلعليلالا نأ ركذيو

 , ؟”|هدحأ 32 صتقخم ةزك هريغ ع ردأ

 « هابتشالا دنع بولطاا ىلإ رومألا برقأ نورئؤب مهنإ : لوةيف كالذ حضويو

 ةبسألاب ايأر سانلا نسحأل ام دقت كانه نأ نيبيو .سابتلالا دنع باوصلاب اهصخأو

 ةيسلاب الاح مالسأ و الوث م5 وأوءأ ره هقدصأ و« ردت ىلإ جاقحم ّقلار ومالل

 . ساوملا نع باغ ال

 نسح ىف تادايزلا قئاقدو تاصاصتخالا » ىلع فرعتلا ىلع موفي كلذ لكو

 , « ؟©9لاحلا لاكو لصفلا

 مو . لاو>ألا قئاقد ةقرعم ىلع ءانب ءالقعلا هب موني ريخأت و دقت نذإ كانبف

 ب رقألا نرش 17 مع دعب الا ىلع تادهاشلاو ثاس وسلا ىلإ ب رقألا نومدت

 . اهنم ىمقألا ىلع تارورشضلا ىلإ

 )١( ةرقف (8) 59 ةرتؤ (؟+) ه١ ةرثتذ (5) +99 درقذ 9"

 مسلس | 515 دس



 ؛ مئارشلا لصأ وه امل عنم » ريتعي حيجرتلا ىأ هعنم نأ ىنيوجلا ررقي م

 , "9 « ةدألا نيناوفو

 01 ىلوألا «» هوعس اع اوذحأ لق لوألا ردصدلا ىف ةميرشلا بايرأ نأ تلو

 نه ىلع ةلادعلا نطابي فرع نم لوق ضراعتلا دنع اومدق الثُف ءميهتادأ و مهمناعم ىف

 ةلثمألاو ءاهربخيال نم ىلع لاخلا نطاب ربخي نم ةيكزت اومدقو «اهرهاظبالإ فرعي مل

 ىلع رارحألاو « ءاسنلا ىلع لاجرلا ةداهش دقت اهنم «ةددعتم كلذ ىلع ةميرشلا ىف

 لهأ ىلع تاءوراا بابرأو « قاسألا ىلع لودعلاو « نايبصلا ىلع نيغلابلاو « ديبملا

 0 محاملا

 . ق”وألاو لدعألا لوتب اهيف ضراعتلا دنع « ةياورلا ىف اوذخأ مث

 بجوب الام ددعلا نم ةداهشلا فتطرش ةمألاو ةعيرشلا نأ»ىنيوجلا ركذذي مث

 ةرثكب ةداهشلا ىف حجر ءاماعلا ضءب نإ تح « ددعلا نم درفنا ام ىلع هل احيجرت ملا

 . ىنيوجلا لوقي كت« "”حيجرتلا ضمت » ىلإ عوجر هلك اذهو « ددملا

 نايب ىلإ ءهن حلا ةمص نايبو حيجرتلا تايثإ دعب ىأ « كلذ لعد لقتني م

 مذو» حيجرتلاب تبثيال هنأ ارك اذ حيجرتلاب ىرخأ ىلإ ةلاقم نم لاقتنالا ةيقيك

 ةيصاخب هزيم ىرخأ هب طقسيف ءاضعب ةلدألا ىف ضراعتلا دنع هب ملتي نكسلو ةعزافملا

 . أهم درقتب

 نايبل نوكي ال وهف ىلاتلابو نافلا بياغتا وهن ملطف ال ثيح معيجرتلا نوكيو

 ٠ كلن وسنلل و خسانلا

 : لوةيف احيضو: حيجرتلا ديزنو .

 .5ا؟ 5 ةرقن (5) . 595 ةرقف (*) ةرقفلا سفأ (؟) 574 ةرقف )١(

 لل



 هيف فصوك نيلباقتلا دحأ ىلإ فاضنت ةدايز حيجرتلاو « سابتلا نوكي ضرامتلا

 هلعجم ناك ام لاوزل « كلذك نوكي نأ نع نيلباقتلا دحأ جورخم ةلبافملا طقستن

 . رخألا لباقم ىف

 نكلو «ةلالدلا تايئإل وأ « ملا تابثإل سيل حيجرتلا نأ اذه ىنعمو

 , 0 هلالد وه ام ىواسأ نأ ةلالدلا ريغ عنمب »

 ؛ ةداهشلا توب الو قملا تابثال سيا ٠ ليدعتلاك » هنأ ىنيوخلا رك ذهو

 . ةبونتلل وه « "76 هيف جراألا نمط طوقسل هنكلل

 هليلد مدر نمي ةحد نوكي نأ 6 ال امم معيجرتلا زاوج نع ثدحتي م

 . ةلأسملا ىف هب تكي رخآ ليلدب

 . ناسحتسالاو لاا باحصتساب حيجرتلا نع ثدحتي اك

 لخدي امإو ؛ مطقلاو ىلع بجو» امف لخدي ال حيجرتلا نأ دكذيو مجري م

 لعلا هيف بلط امو « ميدقتال ضرادتلا دنع هلوخد نأل « للعلا نود لمعلا بجوي ايف

 . اهريغ ليلدلا نأ لع ضراعتلا لح اذإ ىتح ؛« ضراءتلا هيف لاحتسا

 . ىلعلا هيف فاك امف لاحم ثاذو « نظلا بيلغتا حيجرتلا نأ مك

 مطقلا هيف بلطي امو « بولطملا ىلإ : رامألا بيرقتل حيجرقلا نأ ًاضيأ تبُو

 . بيرثأاب هيف ىفتكي ال

 لوف ىلع لوف مررت نأ تبكيو « بهذم لع بهذم معيجر' ىف تي م

 طوةسو نيأوثلا لجأ توب نيبيو ؛« عازملا ه مقو مح هال ؛ هتاالد ىضتقي كللذو

 .رخآلا ىلع مجرت ليلدلاب نيلوقلا دحأ "حص اذإذ « داهمجالا هيف حصيو «ةلالدلاب رخآلا

 رخألالئاسمىلع هبهذملئ اسم ليضفتب نوكي رخآأ ىلع بهذم بحاص حيجرتو

 )١( ةرتف 565" . )١( مجرما سفن .

0 



 . "7ليضفتلاو صيصختلا ىلع ةلأسم لك ىف رظنلاو مالكلاب نيبتي اذهو

 ؛نيمعن ىف حيجرتلا نع ثدحتيو ؛ماكحألا ةادأ ىف حيجرتلا ىلإ ىنيوجلا لئقني مث

 ؛ لاقتنالا قرط ةحصب وأ ءخيراتلا ةف رعب خسنلا ىلع ًادائثعا بيترتلا ةيناكمإ ىلإ ريشبو

 . حيجرتلا حصي ال وأ نوكي ال « داهحجا ال ثيحو

 انآرق رخآلاو ةنس نيرعاظلا دحأ ناك اذإ هنأ تبثي نأ مامإلا ثوفي الو

 , ؟9ةنسلا ىلع نآرقلا مدق « توبثلا قيرط ىف ايواستو

 رهاطظ ن وكي نأب لثنلا ةوكب ني رهاظلا دل حعيجرتلا مي دق هنأ مامإلا ثتدبليو

 . ةرئاوتللا ةنسلا رهاظ وأ باتكلا

 .رتاوتلا نم هب رتل ىدقتلا هب عقيف ربلعا ىف ةاورلا ةرثكب لقنلا ةوق نوكست دقو

 , "7تالذ دعب ةداعتم َةلَدمُأ رك ذبو

 . رخآلا نم لدعأ نيربإلا دحأ يوار نوكي نأ حعيجرتلا مث لف 3

 ىلع هغواب لاح ىف ممس نم ثيدح ىواستلا ددع حجري دق نأ اضيأ تبي مث

 ةيانعلا يدش » ىنب ولا لوقي يك ريكسلا نأل كالذ « هرذص لاح ىف همم نم ثيدح

 نوعمساأم ىلعو ؛ عبطلا نه روق ىلع نوةعتي ام نون وكي نايبصلاو ؛لهليو ععمدسإ مف

 ان مم 11 ىلع

 ةءنصب صقخا نمو ؛ مامإلا ثيدحو « ظفملا ىف مدقأ وه نم ثيدح حجري اك

 محيوجرتلا مقر 5 « هريغ 0 هآور ال أ .ثايم ىواراا نوكي نأ مدقيو . ثييدحلا

 ةءاورلا ن وكت: نأ وأ «ءاصقتسا غلبأو ثيدحتل قاسم نسحأ "”نيتياورلا ىدحإ نأب

 ةلفنل برطمغي مل نم ةياور مدقتو « باجملا ءارو اعامم سيلو . ةدهاشم ىلع اءامس

 . نثملا ىف هظفا برطضا نم ىلع

 )١( ةرقف (©) 135 ةرقذ (؟) ههإ "ن٠, "145 تارقذ 554+ 556
 ةقب اسلا ةرقفلا سفن (0) 55 ةرقف (؟) ٠ ) )5ةرثف 519٠.

 ع أ جهاد



 مالسلا هولع ىنلا لاوقأ أذهل أ لد نه بذل 5 هنأ كالد لعل ىذ وجلا تدادو

 . كيل ىقأ لود ةدمد هلوق نوث ىف سانلا فاليذال هلاءفأ ىلع

 . ىل ادعمنا رجغو 4 ىلا دبصلا لسرأ ضرعا م

 هل هقد مو ةيملع ا لص ىنلا لاوقأ ند نرتقأ أم نأ تابئاب ىنيوخجلا م

 . كلذك نكي ملام ىلع مّدق
 ةلثمألا مدثيو « هيلع مدقت باتكلا نم صخأ ةنسلا تناك اذإ هنأ تبثأ اك

 1 اممم باأيلا أله ُْق درب نأ ندم ام 031 أمصقتم كالد ىلع

 بايسألا لأ هنأ أنوه طايتحالا صرع 1 ىهنلاو رمألا لب ور لإ ريشلو

 ٠ ةلدألا رئاسك مكمل ىلإ ةلص وما

 لكي حيجرتلا نأ ىلإ اوبهذ نبزلا ءاهتفلا نم ةيبلغألا ىأر تابثإ ىلإ ىهتنيو

 لاحلا باحصتسا لدم زوجي « ةجح هب دقعي نم هلعج اذإ ليلد هنأ نم هيف فلتخا ام
 2 9 ١اسحةسالاو

 . ضراعلا ةض نايب ىف هثيدح ىهنني اذهمو

 : لوو رشعلاو ثل أهلا لصفلا ب اياب

 : لاملاو املا تاحيجرت ىف

 د_هع ظانلألا ىف ثالذ ”حص 5 ضعب لبع للعلا ضعب موج را ىبوحلا تبني

 رمأي ضراعتلا دنع ضعب ىلع للعلا ضءب ميدقت نوكي ىأ كللذ نوكيد ؛ ضراعتلا
 . اهريغ ىلإ وأ « اهماكحأ ىلإ وأ « اطوصأ ىلإ وأ ءاهسننأ ىلإ مجرب

 . ”ىلجلا ريغ ىلع مدقتي ”ىلجاف : حيجرتلا ىف 4 ىل+ وه ام » ةميق ىنيوجلا تبنيو

 بع ةرقف(؟) ج١ :ةرقف )١(

 سس 1 4



 سايق اههدحأ ناك اذإ "لا ىلع "ىلا مدقةيف نايلح نا رهأ كانه ناك اذإ م

 ٠ دا ىعملا سايق 0 ع حجرألا وهو ( لصألا ىمع

 كالذؤف لصألا نم ىلؤأ مكسحلاب عرذلا نوكي ثيح « ىلؤألا » سايق كانه مث

 . سايد لك ىلع مددتد و . لصألا ىدم سأيف - ند وهو 6 مكمحلا

 . ايلج « "للا » ةيمسأ ىف فالتخالا كللذ دس ىنيوجلا تبيو

 ىلصألا ىدم ُّق وذو 0 ىل وألا سأيف 2 طق ود « لا نأ قر“ نم “أ أنف

 . "4 صخلأا ( قوم وأ

 . دحأو روءاغااو ءالألاو ره اذهااو 35 نذل 4 رهاظفلا سايقلل مسا "جلا 9

 سأرف هر نع لزب سايق لكلا مسا 2 وه و 4 ىنكلا وأ ةيشلا سايقل ص رهيب مَ

 : ىيوحلا 5-5 فالتحأ ألو قو 6 د صنلأ ىعم سايوو ىل' ألا

 . ةلدلا سايق, ىمسي امذ ًاضيأ اوناتخا مث

 1 نرل هلاك لصألا ىءم 2ك عرفلا ف ىاووذسل سايق 39 55 فر نه مهش

 ( لة ةسم ىنعع مكلا ف لصألا و عرفلا عمتجا سايق لكس مسا هنإ لاق نم مممهو

 سأيف ىلع مدع لةةسملاو 6 هدأ سايق 2 حوضولا ىلع ةرايعلا 35 م ةةسلا اي امو

 ع ةيسلا

 نيتلعلا ىدحإ يجر نأد وك ذي 0 راعتأا ءانع للملا تاديد رت ص رعا َّ

 باتكلاو وم نم ةنةسم ةلعلا ََن وكب موج َر و ةعل ىلا بمد اص لهلعت أمم وكب 8 وكي

 ؛لا . . لالتعالا نود نم ةلأسلا سفن هب ثيثت ىذلا ظفال قباطم هنأل « ةنسلا وأ

 دارتثاو « اهدحأ ل وصأ ةرثاي محعيجرتلا 7: و ى وقألا مدقي نيلصألا لبياقت دنعو

 ٠ 0 ةلدألا ةصر امك لوصألا ةضرأعم نذل 6 ةزغغ رخألا

 ٠ )١( ةقباسلا ةرئفلا سفن (؟) .الا+ ةرقد ٠ ةرقذ (؟©) *+١الا.
 )4( قبادأأ مجرما سفن .٠ ) )0ةركف (5) ءالا4+4 ةرثث  7١65أاهيارامو

 بس ١ 1و7



 نوكب نوكي سايقلاب حيجرتلا مث « رابخألا ىف ليسارملاب حيجرتلا ىلإ ريشي اك

 , "04. ... ًاسكمنم ًادرطم سايقلا

 , 9 لكلا ىلإ ضعبلاو « سنجلا ىلإ درلاب مدق-ةلا ىف فالتخالا ىلإ ريشي من

 امقنو ةينلا باحيإك ةيقابلا ةطّةسملاىلع ةبجوم ةلعلانوكب مدقتلا ىف فالتخالا ىلإ و

 , "9 كلذ ريغو ةراهطلا ىف

 نأ نم هياإ راشأ ام رومألا هذه ىف هلوق ءانثأ اهرك ذب ىتلا ليصافتلا زربأ نمو

 , 9« لوقعملا ىف سوسحملاك ةميرشلا ىف ظفالا د

 . ظفالا نم مضولاب لد اذإف « هبحاص دارم ”بلط ظفالا ىف داوتمالا نأ نيب م

 !/ 4 .. 6( "9ءاضتقم فال هسفن نم لالدتسالاب لع نأ رمي ل » هدارم ىلع

 ىلع مهّضاخو مهماع هيف كرشأ اذإ » متي نيماسلا فرعب حيجرتلا نأ تبني مث
 للعلا ىف لقث مل سيل نمم عقو دق نواهتلا ناك اذإ هنأ نيبي مث . « ؟"دحاو هجو

 نع ءالؤه رجز ةرورض ىنيوجلا ديؤي لب « هب ةربع الف « ةعيرشلا بادآب مهلهجل

 . ةنم مجءنمو حايج رتلا ىلع مادقإلا

 هب ىوقتو دابتجالا مضأوم هب حجرا نأ لجأ نم حعيجرتلا نأ ىعي اذهو

 دحأ ولكب هش هل اعرف نالصأ بذاحي يم » هنأ تول 9 . ىلاعت و هن أديرس نأ نيها ر

 ىلع ةلئثمأ مدقيو . « "”اهدحأ ميدقتل حيجرتلا ”تبلط هبشلا ىف ايوتسا نإف « امهنم

 :لوقي مث « امهضراعت دنع نيئتلعلا ىدحإل بلطي حيجرتلا نأ تبثي مث ٠ ةددعتم كالذ

 «ىرذألا لصأ ىف اهسكع نكمي امت امهنم ةدحاو لك نوكستو الإ امهضراعت نيبي الو

 اهضراعي امف قرفو « امعرفد اهاصأ نيب مج : قرفلاو عملا امهنم ةدحاو لك نمضتتف

 )١( ةرثخ (؟) هالا١٠8 ةرتذ (؟) .الاذ ةر ١"ل .

 هل (غ ةرقف(9)  ال[* ةرقذف(5) . ةقباسأا ةرقفلا سفن (4) ابا ةرقخ(5)

 001 ' "يلا



 م.دقتل حيجرتلا بلط ذئنيح ءامهنيب ضراعتلا قةحي اذه دحو اذإف ؛اهعرفو اهلصأ نيب

 أامغم لك تن رق اذإ الإ نيتقرتفم نيتءماج نان وكستال نيتلعلا ن 8-05 يجر "30 صرحأ

 . قرفلاو عقابا ىوس حيجرتلا نم برب

 نم هقتحت امفو اهيف ءارآلا فالتخاو ةلعلا ىف لاوقألا نايب ىنيوجلا لصاوبو

 لصألاب لولا نو هذوصعتم نايل ةلثمألا نه ريثكساب كالذ ف أنيدةسم ميج ر

 . ةدعافلا وأ

 : نورشعلاو عب أرلا لصفلا - ؟4

 : لدملا بادا ىف

 ١- وه رظنلا وأ لدجلا نم فدحلا نأ تابثإب لصفلا اذه ىنيوجلا لبتس :

 » رمألا نمدب رمأ أمف«هن اديس ه رم أ لاثتما ىق هتاضرم باطو ةئ اديس هللا ىلإ برهثتلا

 ردق غلابيو هيف ربخي امعو « لطابلا نعقحلا ىلإ ءاعدالاو«رك-دملا نع ىهملاو فورد

 هرظنب دصقي نأّشا ققيو«لطابلا قيحع و؛قحلا قيقحن نع فشكسلاو نايبلا ىف هتقاط

 أ بائع لأ رذحمو « ءايرلاو ء« كحلاو « ةاراملو «بُّسسكشتلاو « هاجلا بلطو ةاهابملا

 بأد نم هنإف « ربتلاو « ةبلغااب رورسلاو « مصخلاب رفظلا هدصق نكي الو « هن احبس

 ةكيدلاو شابكلاك « ةلوحفلا ماعنألا «”" ,

 . لدحلا بدأ قى وألا ةدعاقلا ىف هذه

 نأ و - قلل ابلط هلوسر ىلع ةالصلاو هيلع ءانثلاو هن دمحم ”ىدتدب 9 -

 . ناسالاب هرك ذ هل قفةيرل نإ هسفن ىف "رس نوكي
 ٠ رجضلاو ةدملا ثروب كللذف توصلا عفر مدع .

 . قحال ًادايقنا مضاوتلاو عوشفلا  ه

 2.731 ةرقظظ(8) 000 .74هةرظ()
1 

 « لدجلا ىف ةيفاكلا ه5 م )



 . لطابلاب لدجلاو بابسإلا مدع د ©

 . ضعبلأ هنم هسفن ىف رعشتسي نم ةلاكم ىف عارسإلا مدع - 5

 ليبايتيف كتالدك سيل هنأ رمظي ؛ اعرف كعءم هنأ نأطي نم ىلع دامعالا مدع 7

 , كرطاخ

 . هللا ىلإ اب رقت قحلا ةرصاتمو نب رؤاللا ىلإ تافعلالا مدع م

 لداجلا نأل فواعا لاجم ىف نيدلا ةرصنو بهذملا نع عافدلا نم ربذحتلا - ه

 . يهذلا ةسارد نع حورلا ةسارح الوغشم لددنع نوكي

 لك لازنإو عامءالاولابقإلا ف موصانا نيب ىثوسيال هدص سلجم بنج ٠

 . هقيثرو هتلزدم

 ١ لداحلا رطاخ هتئيه مطقت ردص سام سف .

 06 لطابلا نع ىلا زييع نود ىهلتلا دص#ي ثويح ردص سلج بد -؟

 ةرظانم الإ كب لمح الو كريظن هنأل « هرظادنت ىذلا ىمقتا راثصتسا مدع ب ١

 . ةرظانمال لهأ ريغ وه نم مالككلا ىف مانت ال كالذلو « ريظنلل ريظنلا

 دشرتسلا نيبو ريظنلا نيب زيمتف « كمصخ ردقو كردق لع ةظفاحلا 164

 . هتبتر ىلع داك لهذحت و 93 لع د رظانتل ؛ كلل حالصي نمو ؛ ذاتسسألا نيو

 . رعضلاو بضغلا نع كمصخو تنأ دعبتل أ رشباسم نأ 6

 ١ ةقيقملاو قحلا فرعت ىف هللا ةاضرم دصقي ال نمو ثنعتلا رظانت ال- «

 لوز ىتح هتقياضم وأ ىلؤأ ةلساوملا نع كاسمالاف « ثنعتلا هنم تنيبتو هتحتف اذإو

 هماومإ ,

 لهاستلاو فطاتلا ىلع موقت ةلماعم قطا ىغبي ىذلا دشرتسملا لماعي .

 ١ مكمل ةتكن ًاروذ دصتاو ةرايعاا لوطت الف ءاملعلا نم مصخلا ناك اذإ |
 بلس 1 اء سم



 . هليرب ام عوج دارنإ نم مصخلا نكع 1

 ٠ ةيوانملا ىح يف نآيوأستم امهنأل ؛ هتبون ىف هبحأص ىلع دحاو لك ريصي د .

 لبي م نإف هظعب اهدحأ ْض رعأ نإف ؛ رخآلا ىلع دحاو لك لبق نأ بحجم 5١

 . ةرظانملا مط

 . عضأوتو مارتحاب ذاتسألا عم مالكسلا -

 . ةلأسلا ىف ام ىوقأب لالدتسالا دنع قلعتلا ع

 . كرضن ال هيف ةحماسلل نأ انيقي لعت عضوم ىف الإ ممخلا حماست الو 4

 ءاصصقتسالاو دخلا ةباغ ىلع هيناعم مهفتو « ىصخلا مالك ةاعارم ةيضأ ؟ه

 داربإ نم نيرضاحلا هب م وأ ام لوزي تح « قيلي اع لكوط نإ همالك صيخاتو

 . ةريثكلا مولعلا

 فيمضتق تطقس طقس اذإ هنأل « امزال هقتحتن ال ام كءصخ مزات ال5

 . ىحلل كترصن

 . لازلا عاونأ نم هدصقيال هنأ لمت اع مصخعا ذخاؤت ال -

 . هيلإ جاتحمي ام ردق الإ مالكسلا نم عضوم لك ىف دروت ال 4

 . هلاؤس كيلع دروي مل امع باوجلا نم مدقت ال

 بدأ ىلع نيلداجتملا نم دحاو لك نم ةظناحلا لدجلا ىف ءىش نسحأو
 . هتياح ءىش لك ىف بدألا نإف « لدجلا

 , "2 هللا ىوقت نم ثركذ ام ىلع ةظفاحملا » نأ تابثإب لصفلا مخي من

 )١( ةرقث ١١م.

 ]ا م ]أ



 : ن رظانتملا ليهح نأيب لق لصف 6

 قودسفلا لهأ بدأ نم ةرظانملا ىف ليملا نأ لصتلا اده لوممسم ىف ىنيوملا تيش

 . *7كلذ بنج بجيو

 . ةلاكسلا مطق ةرورض كلذ دعب تبي

 . ليخأ هذه نمو . اهْنع زرتحييف رظانملا اهفرعي ىك-ل ليلا فات نيبي مث

 ةمالكن م مصخلا مهفي الوقح تارابعلا ىف قمعلاب ىصخلا ىلع مصخخلا لاتحي نأ

 ةغالا بيرغ كلذك و .لامحالاو ضومغلا نم هيف نوكي ام ةرثكسل ؛ لياثلا الإ

 .ريسفتلاو

 . فرح لك ىف هقيابض مث قمعتلا نم نكك ال نأ ةليلا هزه مفد هجوو

 . سكملا وأ هلاؤس نع هجرخيف لئاسلا ىلع لوثسلا لامي نأ

 . ه>راخ ةلاطإلا دعب لاؤسلا ىلإ مصخلا دريل ةافقيلاو هينتلا مفدلا هجوو .

 . هدنع هلوصأ ضعب نم بيجللا مزاب لاؤس ىلع لئاسلا رمتسي نأ ل

 . لصأ نم كالذ سل : لوقي نأ مفدلا هدوو

 نوكي ام هريغ ىلإ كلذ نع هعاطقنا نلعي رهاظ رمأ ىلع هلاقتنا رمظي نأ

 . هيف اناك امل اكر وأ ًازدع هيلإ لاقتنالا

 . ةمالك ماظن هيلع عطني نأ درلاو

 . هيف ليطإو مازلإلا نم اعون دروي نأ -

 . هيلع هيبنتلاب تكي درلاو

 . هلوق فرعي امدنع كالذو ' مهلا مالك فعضب نيرضاحلا ماهسإ

 . هيلع لابقإلا ىلإ هرظن تفل : درلاو

 ل ]



 . هفعضب روعشلا دنع سللا ىف نم لك مالك ىلإ تافتلالا

 . هيلإ تافتلالا ىلط : ٌدرلاو

 . ىوقلا همصخ نع دعبيل ةشقانملا ىف هفعض فرعي نم ىلإ هجوتلا

 . ةيوقلا لئاسلا مالك نم ةطقنب ارهج مسي ال

 . ةوقلا ةياغ ىفدضفر' ام نأ هل نيبي نأ درلاو

 . ىوقلا مصل مالك مبسفت لآ

 . هئع دوبأف . كيلع لهح ميسقتلا اده : هل لاق نأ درلا

 . . . ةلمتحم هوجو ىلإ لئاسلا مالك هجوي نأ

 . لام>الا فن درلاو

 نإ : ةياهعلا ف لوديو ٠ 0 ىليحلا هحوأ زربأ نياداحتمال ىنيوحلا مد ألوسو

 ...ريثك اهلاثمأ

 هم عاطقنالاو لاقتنالا هودعو 1 لصف 5

 . لاقتنالا ريشو « لاقتنالاب نوكي عاطقنالا نأ فيرا تبث

 مومدمو ) دو# ب ناعوت لاةتنالاو

 , "'”ءاطتنا مومذلاو « عاطقناب سيل دومحملاو
 - لوديف : عاطقناب سلام هوو نيبب 9

 هلع هواي حصن أم 7 هأثمف 6« هب قامت ءىس م يعمل نلاطب نأ أمم مس

 5 يلع مل املا 5 تع و وم قدما هدعيدتصا ىلإ لفت إ و

 كارت مهنأل الاوعا سدل ةةمقلا 1 وه هيكلو لائةنا ةرودصلا 1 أله نأ ليم 9

 1 هب سهقب أدتبا م

 لدتسإ نأ لثم وهو  عاطقنا و» ىذلا  مومذم وه ىذلا لاقتنالا نيبي مث

 . حدنلا دعب وأ هيف لئاسلا نم حدقلا لبق وأ ليلد ىلإ هكرتيف ليلدب
 4٠١ ةرقف (؟) . م8١ ةرقتف(١)

- 



 نك-او « لئاسلا همهفي رذنآ ليلد ىلإ لقني نأ هلف لئاسلا مهفي مل اذإ هنأ ريف

 ضارعإلا كالذ نوكيو . ةلاحم ال عاطقنا وبف هكح لبق هترصن نمضي امع ضارعإلا

 برض وأ رعش وأ نآرف ةءارق ىلإ همالك كرتي نأب ؟ توكسلا ريغبو توكسلاب
 , لكم 60

 ىلإ راعي أمدنع كالذو م زوال كذشاا عم عاطقن الاب 1 نأ تدل 7 كلا

 نأ 1 ُ ماد أم 34 اءعاطقنزا تكاد نوكي الو . هتدارإ . لزرع جراخ رمأل فقوتلا

 . عاطقنا ال كشلا ثيش «كالذك

 . "2ةلاللا هذه لثم ىف عاطقنالا هجوأ ركاذي مث

 لالدتسالا نم هيف وه امم لقتخي نأ لثم ؛ شحافلا عاطقنالا هجوأل ضرعي اي

 : ةيلغلاو حايصلاب ددرتلاو بفغشأأا ىلإ لاصنالا وأ

 , ؟ةباساا ىلإ اهدحأ وأ اريصي نأ اذه نم شْخلأو

 . تاقبط رظنلا لهأ نأ تايثإب لصفلا اذه ىهنيو

 . نياودسم اي

 ةراتو نولأسي ةرات ءالؤدو « ىواتفلا غابم اوذلبي و علا ىف اوطسوت موقو -

 . نوأأسي
 نأ بجو 9 رلأسال ءالؤدو 4 ىوتقلاو هلام ملم أ وعلب و معلا 7 أوردت موفو

 : نيلوكسم دبأ اونوكي

 اوسيل ءالؤدو ءرلملا لحأ نم مهنأب ماهيإلل ليادتلاو لفطتلا مهبأد موقو -

 . راظنلاو لدجلا لهأ نم

 م5 ةرتث(4<) | م8+ ةرتذ(©) | م56 ةرقث(؟) م14 ةرقنف )١(

 سو



 ممهعل لدجلا لهأ ىكابمل ءدئع كحلاو لاثمألا رك ذم لمسعتسا ام لصف ل ا“

 : ضع ىلع

 217 هو نياداحمملا 0 امم ةدعأل تايب ريخألا لصفلا أله ىنبوملا لوهعسا

 «دوخم ريغ مارح لدا ىف رظانملاب نسحم الو فاسلا ةريسب قيلبال ام لاغتشالا نأ»

 رك ذو لاثمألا برض ىلإ كسائملا رطضيو . ةلصاوملا نع كاسمإلا بحيف ىلاتلابو

 هباتك نوكيل ةلاطإ نود اذه نم فرط رك ذ ىلع صرح دق هنأ تبثيو «رداونلا

 ٠ نش لكس اهماح

 . ازدرو « ةعرك ةلأ تبني : بهذم حدم دنع لاقي ام رك ْذف

 , ةعرك تانآ . مملعا فعض دنع لاقي امو

 اهب رك ذيف اهنعض نايت 9 . ةيوف اهم هل الد وأ هلع رشيتسأ اذإ لاَ أو

 .: ةعرك تايآو ثايبأ لد رهشلا ند

 تا لوب لثملاب كالذو : همالك نم كادر م ند لداحلا ىأر اذإ لاقي امو لس

 , رعاش لوآب وأ ١' ىلاعأو ىو أدعرس

 : ةفسأا نم نب رذاخحلا ند ناك اذإ لاقي أمو

 . قا روهظ دعي بلاغي مصخلا ناك اذإ لاقي امو

 : ضرعأ وأ سدعو مالكسلاب نوايا اذإ لاق أمو

 مقذ ىلع أو نيعتسا لاثمألا ند ابورص هله نأ ميردتلاب لصفلا اره يشف و

 ظ 0 رظنلا 22 هر ردعتد مؤ مصخا

 ٠ ةرظانما نع ضارعإلاو م لماكلا تثتيمصلاو هلك كلذ نع ءانذتسالا نكعو

 م . ,

 . ىلاعتو 4 أدءرس َّ ةاضرمو . قدعأل ءانترأ هناي وةسم

 )١( اسابامو 8919 ةرقف .

 بم مه



 (ه)
 قيقحتلا

 تلا ةرودملا ةخسنلا ىلع ىفوقو ىلإ « لدجلا ىف ةيفاكلا » قيقحتب ىدرع عجل

 دادعإ نم ىلابتنا بتع « ةيبرعلا لودلا ةعماجم تاطوطخلا دمعم نم اهماع تاصح

 رشنال 6 ةعاجلاو ةنسلا لحأ دئاقع دعاوق ىف ةلدألا عمل » باتك

 لم اري لآ 2 . ةديحو ةخس نم © لدجلا ىف ةيفاك_لا » بات5 ناك انو

 هل حورش وأ ى رخأ خل ن ع ؛ ًادارقأو تائيه : نيصصختلا لا دس ىف نيملا كالذ

 دودرلا تناكو . 012 بة : لصألا م أمم موقت ن نأ نكع 2« تارصتخ وأ

 ىئنأإب ام اد

 رووظ نيل ةديحو ةخس نم فنصملا اذه رابتعا ىلإ يهتنأ ىامح ىلا رمألا

 ظ . ى رخأ تامواعم

 ٠مم (4) : مار ثحن دجوتو . رهزألا ةمماج ةبتكم ىهف ةخسنلا هذه امأ

 تافئصم ضع نع ىدل ن كك ُ تامولعع ىندماو ةباتك امم تلصتا ىلا تابحلا نيب نم )١(

 أروك_كثم - ىرهالم رصأ# / ديمسلا اه ريدم لصفت دقق نأ رهط ةعماج ةيرزك رمل ا أ : قيودعأل ىرخ 0

 ح رمش ةدمسل ىلع ىف أد هنأ ىلإ ةراشإلا تقمس دقو مام, الل تافئرصم نم هيدل دحوي امع تامولملا مدفتب ب

 لماشلا » بات كلا ىرخأ ةعسأ وك: نأ تحدر 6 ةعامجلاو ةئسلا لهأ د دقاقع دعاو3 ىف ةلدألا ممللا 0

 تقدس « ةيمالسإلا ناكرألا ىف ةيءاظنلا ةدمقملا » باتكل ةخس ىلع ىد م ١" نيدلا لوصأ َْق
 . اضنأ ة ةراشإلا اهملإ

 ةعماجي ةيبرعلا ةراشحلا ذاتسأ نيحزس دإؤ روتكدلا ديسلاب ةريخألا ةرتفااف كلذك تلصتاو )١(
 مالعأ ثارث لوألا هئزج ىف لوانت ىذلا « ىبرعلا ثارعلا خيرات » باتك بحاص . ايئالأب دروفك_:ارق
 قون نيهر 1 مامإ نأ رايتعا ىلع م 525 / م +59٠ ةنلسس دنع ىوهمذت ىلا ةريفلا ق أوفوت نذل برعلا

 0 ءأع 'أقو دلو نوكي نأ ن نك ىلاتلاو (م ١٠١6 /ه ةمال ةنس ىبوجلا قوت ةركفلا هذه كي

 قنلاب اهأ هبا وح ىاصو 59 و م« "© لدملا ع كيم .ةاكأا 2 ةصاخو «تافدصأ 4 ءسْدْلأِ لب احس ىلع اوك

 ا نع تامولعم هيدل نم ىنادي نأ  ءارقلا هيأ ىلإ اروشنم باتكلا لص نأ دعب لمآ فو

 . نيمختلا ليس ىلع سيلو نيمرحلا ما٠إ مالك مقاو نم مورلا ءللع حممست . فئصلا اذهل ةيطخ ةخسل
 . قيقعتلا نم هعضوم ىف هيلع توملو هيأإ تررطضاام وهو

 "ل |



 اب © لدحلا ىف ةيفاكلا مباتك ىهتني ؛ (؟١ ا ؟4) ةحولذت ىف( ثحب بدأ (

 . 8؟ ةحول ف كلذ رك ذنس ام وحن ىلع « دودمجلا » ىف ناتدلمو ةلاسر اهردآبو

 . دعب زايده

 ١187 مقر تن ةيبرعأا لودلا ةعماجي تاطوطخلا دمعت ةروصمس ةخسأ دحوتو

 ؛رييغأ املع ا رط لق هنأ نيد غد رهزألا ةيقكملا» ةيطلعا ةضسنلا ىلإ عوج راابو

 دقو ش مم ل ىلإ ش : ل نم ( لامثو نيب ) ةيط>ةحول ٠" ىزاوي ام اهنم طقس ذإ

 تاكمةسا دقف كاذل ؛ ةيب رعلا لودلا ةعماجم طوطخلا ربوصن ل نأ دعب كللذ ثدح

 . ةيبرحلا لودلا ةءمامي ةدوجوملا تاحوللا هذه روصب صقنلا

 (ةيلصألا تاحوالا نم ةحول فصن ىأ) ةحنص 55 عضو ىلع نولوئملا صرح دقو

 فصنو ( لامثو ني ) لصألا نه ةيطخ تاحول ثالثب أدبت ةطوطخلا تحببصأ ثيح

 ؛ى 4 ل نم أدبت ىِتلا ةروصلا تاحوللا ءىمي مث ءى 4 ل:ىه لصألا نم ةيطخ ةحول

 شام ل ب ىهتنتو « ةروصم ةرمو ةطوطخ ةرم «ةرركم ةحوالا هذه نأ دجن ثيحم

 ةطوطخلا تاحوالا لسلستتمث ةطوطخم ةرم م ةروصمةرم ةرركم اضيأىه اهدي ىلا

 . ابملإ ان رشأ نأ قبس ىتلا هتاتحامو باتكلا رخآ تح

 0 رخآ نيبم ود 5م ١و4 ةنسثروصدف اني دي أ نيب ىتلا ةيخسنلا ثناك الو

 ثيدح لأب ةظحالم العف دجوتو . لماك لصأ نع تروص اهنأ ىلع لدي امت « ةلماك

 : اهبصن اذه نوالأ قرزأ

 . ؟”ءومأط ميهاربإ اهبتك « هقفلا ل وصأ 'ىدابم ىف ةلاسر هرخآبو لماك »

 . ادقلا ةيرهزألا ةيتكسملا ىل ودسم دحأ وهو

 بادألا ةرلكب ةفارغلا مسقإ أريوصت تعو_.ةخسنلا راه : ىليام ش 45 ةحول لفسأب درو )١(

 « م 1541 ةئس سطسغأ 7 قفاوملا . ه 15*18 ةنس ناضمر ٠١ تيسلا موي ف لوألا داؤف ةعماجت

 عايض ىف بيسأ) وه « ةرفاوتم ريوصتلا تايئاكمإ تناك ثرح مقا اذه ىلإ ةط وطخلا لقن نأ يعي اذهو

 . تاحوللا هر

 . ةحوالاب ةيرهرألا ةنازخلا مت راسي « ش # ةحول رظنا (؟)



 خيرات وهو م 15417 ةنس ىتح ثدح مل مرملا اذه نأ ىلإ انب ىهتني ىذلا رمألا

 . ةطوطخللا ريوصن

 عبط ىذلاو ةيردزألا ةبتكدلل سرهني درو ىذلا ةخسنلاب فيرعتلا كلذ دكؤيو

 ضعب لاؤسو مرانا اذه دوجو ىلإ ةراشإ ةيأ درل ل ثيح اضيأ 276 1949 ةند

 ةيبرعلا لودلا ةعماجم نيلوئسملا ةداسلا نم م ١5407 ةنس ةطوطخلا رب وصت رصاع نم

 نأ رهظ ( م 15078 /ه )5+ ةئنس قوت ) هللا همر بلاعلل دبع داشر ذاتسألا وهو

 ةيبرعلا لودلا ةءماجي نيلوثسمل نأو « ةرشابم ريوصتلا بقع تدقف دق تاحوالا هذه

 . انيب ام وحن ىلع صننلل أدس ةرودملا تاحوالا ميدقتب ةطوطخلا مامإ ىلع اوصرح دق

 وه ةروبعلا تاحوللا مضوب هيفالت خير اتو مرخلا روهظ خيرات نوكي اذه ىلعو

 . بلطلا دبع داشر ذاتسألا موحرملا لاوقأل اقيط م 1547 قفاوملا ه 18 ةنس

 : ةشسحلا فصو أ

 : ىلاتلا وحنلا ىلع اهنم ىلوألا ثالثلا تاحوالا نإف

 "لك ىلإ تزهر « لامثو نيب : ناقش اهب طوطخلا نم ةحول لك نأ ظحالي )

 .(6«ش»226ى١ ب

 ىذلا ناكلاب فارمت ةقاطب ةباثع ةئيدح تانايب روصملا نم ىأ ل لمحم -

 « خلا. . فاؤأل مساو ؛ باتكلا ساو « ريوصتلا ,قرو « ةطوطخلا هنع تردص

 . ةروصلا خسذال نيللا كلذ ىف تاطوطخلا دهعم اهدعأ ىلا ةقاطبلا ىهو

 ©0هلالأم ضعب ىلإ ةراشإو « ريغص طخ طوطخللا ناونع ش١ ل لمحمو

 م 15141 ةنساه ١855 ةئمس عبط رهزألا سربق نم كلاثلا ءزجلا نم ؛ 7 4 ةحفص رنا )١(

 هناك نسحاب دمسأ ريقألا تك نم » :  ىلاتلا وحنلا ىلع ةحوللا هذه ىف كاللا ءامسأ ثدرو (؟)
 يها؟ 1 ماع لينملا كيش زر نإ نسدح نب دم : ىلعلا هال وم 9 رقفلا هروح ىلإ ريداقاا هتقاس : ع هل هللأ

 ابد همساي لوألا : ةبراتملا نم ؛ ةيلات ةحول ىف كلك همسا درو ىذلا ىطاغلاو نيكلاملا نيذه لملو



 ؛ «لدألا»و ؛ « ةرتعلا »و « « طهرلا » : نع سوماقلا نم الوقن دحن مث ء طوطخلا

 . ةيرهزألا ةبتكلاب طوطخلا مد مل « ةريشملا » و « « لسنلا هو

 نرخأتلل كاللا 5 طخ“ ةحوللا هذبم دراولا طوطخلا ناونع نأ ناقلا بلغأو

 رك ذ:نأ حتصي طوطخلا كالم ىلإ ةراشإلا ةيسانمبو .ىلصألا خسانلل سيلو « طوطخمل

 ( م1920 ةناس ابما[| تردهأ دقق ؛ ديعبب سيأ ةخسنأاب ةيره ألا ةيتكلا ليع نأ

 باتك ةطوطخم؟ قاعتي امف تدجو مدقلا ىلصألا ةبتكملا لجس ىلع عالطالاابف

 : ىلبام « لدجلا ىف ةيفاكلا

 رزاهواس "م4 راتب تلحسو رهزألا ةيئاكأ ىىذ ودس نعد رف هب له 2

 , 2104 وو ةنس

 ةفاطبلا ةروص سفن 31 ) ةكرالاو رثألا 7 لفرع لوقت ةيقب ى ؟ ليىفو

 . ةئباس ةحول ىف ةدراولا تانايبلاب ةصاخلا

 نهرلا لعثي اهأأمم تعاض ةءورقم ريغ ةب اك اهالعأب دج وب : شام ل

 : ىلي ام ةحوالا طسو ىف اهدعب مث

 هايس هي ءاعد نيدلا لامج ريقفالل "”تايبألا هذه »

 : "2 ىطاشلا ى نب متاح نب دمحم تايبألا هذه
7 . 4 

 نلعأو كرسأ ىنسملا كئامسأب 2نسحأ ىه ىتلاب ىبلر كوعدأ

 « ديشر: هدادحأ دحأ مسأ :ىناثااو «داليلا هذه لهأ بولسأ ىل ع «وبأ» ىأ « وب » اهم دوصقلاو تح

 هيلءلذ كلاثإأ امأ . د: ةلدلرلا 0 بحاص 6 ديشر نبأ 2 كانبف . ةصاخ فار هلا هن رغما ْق روهشم مم قدهو

 ةضيس نع لق ل تاتكلا ناوكس» 5 ضرفلا أدهدص نإف 2 عامتعءالا 8 بحاص ىطأش || مه ١ هدمأ سف لمخ

 ءاماع ايا ىلا تاطوطخملا نم ريثك رأ رغ ىلع رصم ىلإ ءاد م برخمللا ىلإ ( سب دراو واه 7 قارعلا نم

 . ةرهأقلا ىلإ مهمالحر ىف برغملا

 . 55٠ ص ةيردزألا ةبتك_ل مدقلا لجسلا رظنا )١(
 6 هيب ا ( ةملك رادقع ضايب مث ) نيدلا لاج ريقفلا الإ » : اذكه لصألا ىف (؟)
 , ةنس قوت « ماصتعالا » باتك بحاص ىطاشلا (؟)

 ب 1و



 نوكسملا تنأف انلسوت كيلإ -قلاغ كسا, قازرألا قلاخايف

 "نما قزرلا ىف طسبلا ءاجر كيفو ةلاح لك ىف دبملا دامعا كيلع

 نسحم كوعدن ناكمإلا كلذ نمو 2 اندوجو تضفأ ىنملا كللذ نف

 نرثي ربلاب ملا ©0كاذب كنمو قيكش ىعنأ قاما هلا كيلإ

 نكت رورش نم وجنب كبحب هنإف رومألاب ًاردص قاض نمو

 . اهرك ذ قباسلا تانايبلا ةقاطب سفن اهم : ى ىدأ» ل

 ةزازدعأ تح مث« فعلا مساو « ريبك طخب باتكتلا ناونع اهب : شام ل

 ةناخيبتكسلا » : اذكه ىسرافلا طاطاب بتك لكلا ىواضيب متخ وهو : ةيرهزألا

 رهزألاةبتكل باتك-لاءادهإ مامل ىرجملا خرراتلا وهو ء 8١٠) : اهتمبو « ةيرهزألا

 , ثالذ ىلإ انرشأو قيس اك م ١ هي, قفاوملا

 ؛ ةطوطخلا كالم نم املأ ىلع « نسحاب » مسا مث « ىطاشلا » مسا اهب مث

 درتو ؛ رك للا ةئءاسلا رعشأا تايبأ بح اص هنأ ىلع كالذ لبق لوألا 3 درو لفو

 : ىلاتلا ودنلا ىلع ةحوللا هذه ىف نامسالا

 هللا هتفو ىطاشلا ىبحن نب ملاح نب دم ربدقلا كاللا هبر وفع ىلإ ريقفلا هكلام د

 . « ءالألا غباوس هياع غبسأو ىلاعت

 نسحأب دمحأ ديعلا بك نم »

 « هل هنأ ناك

 : ةيلاتلا تامبألا تدرو مث

 اهاربأ كنم ًاباتك ءاكسبلا نم 2تدمردقو ىنيع ىلع تعضو ال د

 « اهايحأ توأا دعب كفك طخغل اهتصغب تنام دق سفنلا تناكو

 انتيثأام و ىلع نوكت نأ انمجر دقو ةحضاو ريغ ةءلكلا : لصألا ف (0) 0

 ملل ع وا مسس



 : ىلإ ام درو ةحوللا لفسأ قو ( ةبوطشم كالم ءاوسأ ثدرو 9

 . « ىنيوجلا كالا دبع نيمرحلا مامإل « لدجلا ىف ةيفاكلا » باتك اذه »

 الا رم دمحأ ةيثاك هيلع 93

 : ة>وللا هذه ىف لصألا ةقرو بءكب دروو

 دحاو الو  ةءنمو نيد ءرملا ىف نكي ملاذإ »

 « عفشي ةمايقلا موب ىف وه الو قزار ضرألا ىف ماوقألا وهالف

 . راسيو نيء اهمتشب ىلوألا ثالثلا تاحوالا ىه هزه

 : لوقف همالكىنيوجلا أدبي ثيح ى 4 ةحول كلذ ىلب

 ؛ املست ٍلسو نيرهاطلا نيبيطلا هلآو دمع ىلع هللا لصو م>رلا نمحرلا هلل مس

 . *”انيديأ نيب ىبلا ةخسنلا ىف دراو وهام وحن ىلع « هتافصو هئامسأ ىف ىلملا هلل دجلا

 : باتكلا لوصف لساستتو

 ع ةطواطخلا نم ىا؟ ل ىف « لدجلا ىف ةيفاكلا » ىف ىيوخلا مالك ىهتنيو

 . باتكأإا رحأ 1 هانئيثأ

 : ىنأي ام « لدجلا ىف ةيفاكلا » باتك رخآب ءاج دقف . ةخرؤم ةخسنلاو

 ةركب « ًاريثك دجلا لذ «هنطلو « هتيفوتو « ةنمو هللا دمحم باتكسلا "و

 روهش نم هنم تلخ لاول نام بجر رهش ىف هتباتك نم غارفلا ناكو « اليصأو

 . [ ش ؟ ل ] « سو هلآو دمخ يبن ىلع هللا ىلصو « ةئامتسو نيس [ 0٠ ] ةنس

 ةءامو نيديسو نيتنثاب اهننصعم ةافو دعب تبتك دق ةخسنلا هذه نأ ىنعي أذهو

 ربتعل تللذلو . هسفن ماهإلا دلوع ند اد ةدرق ةخمسأ اهنأ ىأ ١ ةئس |طقن ةئلرس

 . هتميق هل 6 الصأ »

 .داتمملاك اهتياهم ىف دربال همسا ناك نإو ةطوطخملا خسان وه هنأ نظلا بلغأ )١(
 . ش ة5؟ ل رخآ رظنا(؟)

 ب 181



 تدرو ةرابع كانه نكلو . ةداعلاك طوطخلا ةيابن ىف خسانلا مسا درب مو

 : ىهو ةحوالا فصو دنع اهعضوم ىف اهاتتبثأ كفرأ قبسو ش»# ل ةيامن ىف

 ديسلا اذه وه خسانلا نأ نظلا باغأف « ىلاصمحلا رع دمحأ هيتاك هيلع هبن »

 ةطوطخلا اياهم وهو . داتعما عضوأل ريغ ىف هسا درو ناك نإر ؟ىناصمحلا دم دهححأو»

 . لؤاستلا ىعدتسإ رمأ

 نع ةخوسنم ةخسألا هذه نأ ديفت فاتح طخ رطسأ ةتس كلذ دعب تدرو دقو

 هيفولا » هنأ هنرع ىلا ( للا لمحأ نب دج ») متيسأ نم قارعلا نم ةدراو ةخسأ

 | له لصأ ىف لاق د : اذكم همالك ناك دقو . « هلاولا ئءدلا ماسح : لماعلا اعلا

 : لوقيف ديزي مث . « قارعلا نم ةدراولا ةخسنلا ىلع باتكسلا لبوق : هنع خوسنلا

 لأ دمح ةئاهسو نيمرأ | م 1 | ةنس نم ةذمقلا ىذ ىف ةلباقلا ثعو...»

 ايلصم . هثالا ىلع هلل ًادماح للا دمسأ نب دمج بتكو . هنوعو هقيفوتو هنمو ىلاعت

 . « هئائيأو هترتع نم نيبيطلاو هئايبنأ مناخ ىلع

 : لوقي مّ

 دمح هلاولا نيدلا ماسح لماعلا ملاعلا هيقفلا باتك ىلع باتكسلا اذه لبوقو

 ىلوألا ىداجج ىف باتكساا اذه اهنف لقن ىتلا ىهو  هتدم ىلاعت هنا لوط دمحأ نبا

 . « ''”ةقاطلا ردقب ةئاّتسو نيسهو ىدحإ | 501 ]

 مامإلا لاوفأ لقن ىف تيءور ىتلا ةقدلا ىلع لدي اهنإف ءىش ىلع اذه لد نإف

 لصألا ىفام ىلع بلغتت مل ةبغرلا هذه تناك نإ و ءاهفيرحب بنج ىف ةبغرلاو اهطبضو

 «ةقاطلا ردقب >:خسانلا لوق رسفي اذهو؛تاحوالا ضعبب ضايب رهظ دقن ءباعص نم

 اضرع ةعئصلا راس 1 ءأج مّ , ةيرهزألا ةناضيقكملا م رطسألا هله كيعل ءاجو

 )١( ش 5 ؟ ل رخآ رظنا .

 ل



 : ىلي ام ءاج ىلاثلا فو سوماعم لوألا رطسلا : نب رطس ىف ةرابع متلعأ عضوم راوجي

 1 هلاو دم انديس ىلع ايلصم هلاضنأ ىلع "5 ا 2

 ان ال

 ةيفاكلا » باتك طخ نع فات طخم ىهف ةريخألا ميرألا تاحوللا امأ

 : ىلاتلا ودنلا ىلع درو دقو . دولا نع مالك اهبو 4 لدجلا ىف

 رخآ ىلإ ى ة* ل نم هقنلا لوصأ ىف ةليعتسلا دودحلا ىف ةلاسر  الوأ

 . ش و4 ل

 . ش هه ل قبس امل قلك دودحلا نع ىرخأ تانايب  ايناه

 .ثأأك ىلإ ىذه ل نم . نأ“ قعلك دودملا لوح اضأ تانايب اثاث

 دقو .امةنمصم الو لب اهخسان مسا رك ذي مو «خيرأت نودب اهاقحامو ةلاسرلاو

 ةداسلا دحأ ةافحالم مه ىئتي اذهو « هقفلا ل وصأ ىف ىدايم ايا امساردب نيبت

 نوللاب ىا» ل ىف بتك ىذلا 6م ومط يدا ربإ ديسأا وهو ةب رهزألا ةيتكملاب نيلوئسلا

 قبس ام وهو © هقفلا لوصأ 'ىدابم ىف ةلاسر اهرخآب ةلماك » ةيلاثلا ةرابعلا قرزألا

 . قوقحعتلا نم هعضوم ىف هيلإ ان رشأ نأ

 اهنألو باتكلا عوضوم اهاصتال ًارخؤم تلجس دق ءىدابلا هذه نأ ودبيو

 . :ليأف اسايثإ ىف نأ أه نوسرادلا وأ 51 الم دحأ وأ ايدك سأ ىأ رو ةلططسبم

 لك آن اهب تاحوالأو ةحضاو ةبوطرلا راث 6 ؛ ةديجلاب تسل ةطوطخلا ةلاحو اذه

 . تاكا ضعب سمطي

 . اهماإ ةراشإلا نود !متحصص ىتلا ةيئالمإلا ءاطخألا ضعب كانه مث

 عوجراب ةرات ؛ هنومضم تنمخ دقف « تاسفصلا ضعب ىف رهظ ىذلا ضايبلا امأ

 « هقفلا ل وصأ ىف ناهربلا » : هباهك لثم هلوصأو هقفلا ىف ماهإلا تافئبعم ضءعن ىلإ

 مامإلا مالك قايس مقاو نم ةطقاسلا تالكلا طابنتسا ىف داهتجالاب ىرخأ ةراتو

 مس 1 جر سس



 ,نيمختلاب اذكه هيلإ تاصوتام عضو ىلع تصرح دقو . ضايبلا ىلع قحاللاو قباسلا

 ,ىل رسيتي نيعضوم وأ اهضوم كازه نأ ريغ ٠ ١ ٠ 20 اذكه نيتف ونعم نبب

 تاك اهلختت رطسأ ةذع نم أمهم وكل تالذو ؛ مالكا بمس ادد نأ نك اع اهؤأم

 ىلعرت يال ةحفصلا هذبم ىذلا للطاو . "7 طتف :دحاو ةحفص ىف كالذو « ةليلق ةرهاظ

 ,ىف ناهربلا » هباجك نم ةلأسلل ىف مامإلا ىأر نيقيلعت ىف انتبثأ دقو . صنلا قاوس

 .[ ٠٠٠١ مقرو ٠٠٠ مقر قيلعت رظنا ]ان رشأ اك « هقنلا لوصأ

 .ىذلا ديحولا مضوملا تابثإ عم؛لوصنلا كلذك و صنلا تارتف تقر دقو اذكه

 دقو| ٠٠٠١ ةحفص رظنا ] حيجرتلا نع مالكلا دنع تالذو « باب » ظفل هيف درو

 لءىال : اذكع ( نيمو لامث ) ةيطالا ةخسنلا تاحول ماقرأ تابئإ ىلع تصرح

 . الثم شا

 .تمجرأو « ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا تجارخو « ةين ارثلا تايألا تنتح اك

 .تايصخشلاب تفرعو«ثيداحأ نم امعوضومىف درو دف نوكي نأ نكعام ىلإ راثألا
 . املئاقي تفرعو راعشألا تققحو « صنلا ىف اهرك ذ دراولا

 .تصخ ءاوس اهتيهأ زاررإ فدو صنلا طاقن ضعب ىلع قولمنلاب اضيأ تقو

 . ةفسالفلاو ءاماءلا نم هريغ وأ هسفن مامإلا

 ةدراولا تاحاطصملاو راعشألاو ثيداحألاو ةينآرقلا تاي الل سراوف ترثأ اك

 . باتكلا تاعوضومو باتكلا لهتسم ىف

 . ةيضرم ةئيرطب صنلا جارخإ ىلإ تقفو دق نوك أ نأ ىلاحرو

 . نيمحأ نيماسملا ريخ"هيفام ىلإ هلا انفو

 هز كر و نأ ةدع رو ميلع مالسلا :

 دو# نيسح ةيقوف ماؤ14 ويلوي * ديددمأ رص رر زاسح ةقو م54١١ بجت .:ىدطا رمم س ةرهاقلا

 :٠ انردبأ نيب ىلا ةخسللا نم 557٠9 ةرقف له ل رظنأ 49

 ل غ8
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 . املست سو نيرهاطلا نيبيطلا هلاو د ىلع هللا لصو

 . هلاو دمت ةيربلا ريخ ىلع ةالصلاو هتافصو عابس ىف ىلملا نإ ديلا - و

 عمجأ نأ - تارياعا ليبس ىلع كناعأو تانسملا بلطا هللا كتفو - َتلأس - ؟

 اعمط ( تا ) نامزلا لهأ ةرظانم ىف هنع ىنذتسي ال رظنلا ىف مالكلا نم افرع

 .ريخ لكل قفوم ريخ )| وهو ] هب انيعتسم « هناحبس هللا باوث ليزج ىف

 لهأ نم ىرجم ام ىناعل ايفوتسم نوكي ال نم رظنلا قيتحم ميال هنأ لعا - م

 ةفرعم صيصختلاو ليصنتلا ىلع ابتناثحو ( ت ؟ ) تارابملا ناعم ىف رظنلا

 . بوصأو قحأ اهرك ذب أذإ ةيادبلا نوكقف ؛ قيقحتلا ىلع

 قب امح صاوخ قةحتتل هائعمو ( تم ) دحلا نايب : هب ةيادبلا بجي ام لوأف -

 | : اهدودحو تاراسعلا

 نإو « دحاو مللمتساو لوصألا ءاملع فرع ىلع «ىنمللو ةقيقملاو دحلاف ١
 . اهالوأو . برعلا ناساف صاصتخالا ةيزم ظانلألا هذه نم دحاو لكل ناك

 ىرحيال دحلا ةظنا نإف ؟ ىنملا ظنل مث « دملا ظفل لوصأألا لأ دنع لامتسالاب
 . هتافصو ءىش لك نايب نع فشكلا ىف ةنسحتسم

 نكسلو ©« هتردقو هماأع دح امو هلال دحام : لاقي نأ نسحب ال هنإف

 | هتتافصو هلإلا ةقيقح ام : لاقر

 ةغللا ىف دحلا نذل ؟ هماعو هتردقو هلإلا ىنعم ام : لاقي نأ نست كلذكو

 . ( ت 4 ) هتافصو هلإلا ىف لاحم كلذو ةياهنلاو ةياغلا نع "ىني

 )١( ىعملا ميقتسيل اندنع نم ةدايز .



 : معن " نسم

 : انهه وه ةئيقطاو دحلا ىنعم نايب ىف تاراسعلا حصأو - ه

 . هل صا فض ود دودحلا صاصتخا

 .' ( ته ) مناملا عماجلا هنإ ؛ ةيف ليق دقو

 . باتكلا هرك ذب لوطي امم كللذ ريغ ليقو
ِ 1 

 هةوصو دودحملا نيع ىلإ ََ عجرلا دا نإ ىلوألا ةرابعلا از رتخأ إو

 / ') تاك تاأيع رشا نم ريثك ىف 1 تايلقعلا ف ةناذلا

 مهنأل ء(تا/) ةيردقلا ةلزئملا هيلإ تبهذام ىلع تارابعلا ىلإ دحلاب مجرن الو - ؟

 انفيز اذهلو ؛ تاغلالاو تارابعلا ىلإ الإ ةئيتح الو ةنص الو مسا قاوءحر ام

 . ىمملاب طيخلا زيجولا ظفالا وه : لوي نم لوق

 (ت4) ناك البف ؛ ادح نوكي ّيح ىنعملاب هتطاحإ بجو اذإ هنألو

 ؟ ظافلألا ىف لخدي ةقيقملا ركذ سبلأ : ليق نإف ٠

 . ازاع ؟0كازإو « ةتيتح اذهل مسا ظفللا اذه : لاقيف

 . زاجلا اهسضتقي ةفيقح ىف انسل . ليف

 ةتيقملا نآل ؛ الف ؛ اهزاجمو اهتةيقح ىف تاخالا ىلإ هب مجرت 00 أ امأن

 هب زوحن ام : زاجلاو ؛ عضولا لصأب هلت عضو امه ةل تسلا ةرابعلا ىه : ةيوذللا

 ؟ ءىش ةقيقملاب انيفع "7قلا للملا نم اذه سيلو  هبشلا نم برغل هريغىلإ

 أ مثل أم هب انل فشك دي ىتح ةئيكللا ىنعم امو : ليف نإإ - م

 هب يذلا هلصنمو هعطقمو روك ذلا قح وه : ةذللا ىف ةنيقحلا ىنعم : ليق

 )١( ىذلا : لسألا ىف () . ام : لصألا ف (0) . « كلذ » : لمألا ف -



 تسع ا سس

/ هاو سس أع زاقما هقلع |ش4ل]
 ةفريادع : : امل ليفف ؛ : هأ وس رع مطقنيو لصفني أاممو 

 .[توز

 مهسودن 1 ىدم م ناك اذإ مهنأ 4 اهعاونأ ةنامخلا مولعلا لمهأ ةداع أدهو اس ©

 أف اذاماف : ليق نإؤ - و١١

 اودجو نإف ؟ مهتارابع ىف اورظن امسا هل اومضيف ناسللا لهأ هقتحتي م

 - مانعم ىلإ هواقن ةبراقملا نم ًايرض انعم نم هانعم برقي ام مهتارابع ىف

 . مهموأع ىف نوبط اخيتي مهئارابعب اوناك اذإ

 ؛ ةرهاظ ةغللا ىف ةئيقحلا نيبو « ّدلعلا 1 ى ىل ةقيقلا نيب ةبراقملا هذهأو

 ةلع : ءاملعلا دنعو - هلصفمو ءى ا م ةم : ةتيئااب تدارأ برملا نأل

 - اوقرف امو اوءمجام نيب ةقرافللو ة.راقللمقت اهبنأل ؟هلصفمو هعطقملواعلا

 أوحاطصا « انعم نم هاغعم برقي ام ممارابع ىف اودجيمل نإو

 ريصتق « ىنمملا كلذ ىف مهئارابعب نوبطاختي نم تارابع نم ةرابع لع

 نم هواعجي ل نإو « ةقيقحلا ةلزنم هيف اهل ملا عتسا ةيلعب -مدنع ةرابعلا كلت

 . مهماغل ىف هود الو ممارابع ةليج

 ةغل ىف دحلا ىنعم نيبو « ةقيقألا وه ىذلا ىنمملا نيب ةبراتم ىأف : له نإف

 ؟ برعلا

 رادلا دح : ل.ةيف ؟ عنلا ىعمو عطقلا ىنمع قلطي دق ةغللا ىف دحلا : ليق

 امتازجأ رخآب اهمأل ؛ رادلا ةلمج نم هيلإ ىهتني' ام رخآو « اهئاوحأ رخآل

 اهئازجأ ىهتنمب اهنأل ؛ ابعطقم اضيأ كلذو ؛ ابنم سيل امف اهوخد نم عنمب

 ظ . اهاوس اع مطقنت

 ؟ ءاعاملا فرع 1 دحاو قفعلماو ةقلا نأ 9



 ؛لوزلاب ىنعي دق رهألا ةقيقحو هب ىنميو لوقلاب دارءام ىنمملا نأ :ليق

 ىنمملا نيب ةبراثما وه اذهو  ؟0ىنعم ىمسن ؛ ةرابعلاب ىنعب ىذلا وه لب

 تارابعلاب ةينعملا ىه تاروك ذملا قئاقخ نأل ؛ ءاماعلا فرع ىف هشبو « ةغللا ىف

 . 0 : تالذل ةقيقْحلا تيمسف ؛( ت ) ٠١

 ؟ منال مماجلا وه دحلا : لئاقلا لوق متيذ و : ليق نإف

 عمجال لعافلا وه : مماجلا نإف  كرتشلل زاجلاب ديدحت 79 : ليق

 للملاو تافصال سيلو ؛ زجعلا وهو  عنملل لعافلا وه : مئالاو  عامجالاو

 .(ثاأ ) زجسملا و معمجا لمذ

 ؛زاتموىلاعما رصحنت تارابعلاب و « زييقلاو محلل دحلا ناك اذإ :ليق نإف

 ؟ ةلزتمملا تلاق ؟ « ىناسألاو ةرابعلا ىلإ هب عج اف

 «تارابعلا ىلاعمع مقي نكل ؛ تارابعلاب مقي سيل زايتمالاو رصحلا :ليق

 تافصلاو ىلاعملا كلت الولو « اهف متو « اهماع لدتو ءاهنع فشكت: ةرابعلاو

 اههلعةعضاوملل تناكأالو « فشكلا ىف تارابعلا "”تدافأ امل ء تاروك ذللىف

 . موأعم الو , رثأ املهأ نيب

 ديلا 6 هيف دأ وس الو 6 دوسأ هنأ ٠ ىشلا فصو نم نأ ىرت الأ

 جر الو ملي ا ؛ الصأ فصأو هقبعب و داوسلا هيف ناك ولو ؛ طئسو ةيصو

 . هأتعم نع

 (تا؟) ثوبثل ؛تاحالطصالاو تارابعا ةقياس ىلاعملا نإ :ليق اذهل

 ءىث نود هل ماوق ال ام لمحي نأ اذهل حصي ل ؟ تارابعلا ءورطو ىناعلا

 ! ةقيةح هنود مأوق هل ام لمجم الو « ةقيقح

 .هانعم ؛ لصألا ف (5) >>. انمم : لصألا ىف )١(
 . انل : لصألا ف (4) >>. دافأ : لصألا ف (؟)



 ىفن ةيردقلا ىنبت هانلق ام فالخ ىلعو « رطحلا ةميظع ةلأسم هذ هو

 ؛دعب هنيبث ام ىلع « اهتقرعم ىلإ ةرابعلا فرص بجوف ؛ ( ت ١18 ) تافملا

 . رصتخا اذهب قيلي ام ردق

 ىنعملا نود ةقيقملا ىه ىندملا ع ةفشاكلا ةرابعلا نأب لوقلا زاج ولف  ؟ضيأو س 4

 ةيقحلا امه ىنملا نع ؟7نيتفشاكلا ةراشإلاو ةيانكسلا نأب لوقلا ناك

 . هريلفن / ولاق ام ناك اذه لطب اذإو ؛ ىنملا نود [ىدل]

 تايمسملا نع قئاقللا تدم : لاتي نأ زاجل هولاقام زاج ولف - اضيأو -

 ةفص الو ةقيقح ال نأب لوقلا هنم بجو و؛تايمستلاو تارابعلا دف ضرف ول

 اوتبثي ل نيح ةلزتملا ةيردقلا تلاق اك « ةرابعلاو لوقلا لبق ةيهلإلاو هلالل

 تاغللا ليق 9نأب ؛ اذه لطب اذإو « ةيمستلا لبق ةنص الو ةقيّتح ءىشلل

 امه دحلاو ةقيقحلا نأب لوقلا لطب - تانمعلاو قئاتدلل ةمفان تايمستلاو

 '[ ةنشاكسلا ةرابعلا

 اهاوس رمأل ةتيقح الو « قافتالاب ةنشاك ةرامعلا تناك اذإ  ًاضبأ و 15

 . هتقيقح وأ « هنع تفشك ةرابعلا نإ لاقي لوةعم لقع الو مهي م

 ليحتسف ؛ ةمولعم ةئيقح ةيمسنلاو ةرابعلل نوكت الأ بجوي هنإف « اضيأو س ١

 ؛ أ وئس هتوبث ىف اذهو « ةئيتح وأ ًادح وأ ةنشاك نوكت نأ كللذ دنع

 . هسفن ىف طقاس ل وأ ناكف

 نيب ةقرفعلاب ملعلا و رديف و ةفرفتال دي دحتلاو قيفحتلا نإف ًاضيأ و

 انأ نايف ؛ ابنع ا عماسلل ةفشاكسلا ةرابعلاب لعلا قبسي نيقفتللا وأ نيئرتنملا

 امه للعلا رخأتل ةراشإلاو ةباهكنلاك ةرابعلاو - ةرابعلا نود ةةيتلا ىه
 كازو 393

 ) )1١لإ : لصألا ف (؟) . ناتثئشاكلا : لصألا ف ٠ ْ



 ميصم 5غ مس

 . هانلق ام نابف « ريشيو بتكي نم هيلإ راشملاو بوتكملا نع

 | ةنيتحلاو دحلا "”ةيهام نايب اذه

 : دملا 1 امأف - 1

 دحلا ناك ايلّتع «هتلع دودحم لك د « ريغ ال ةلعلا هنأ  هكح نف

 « عرشلا ل لع رثك اك "”كلذك نوكي ال ام لاعلا نم ناك ن إو « ايممس وأ

 :لوةتنأ حص ءدوجوم وأ ثباث هنإ ءىشلا دح ىف تلق اذإ كنأ هيلعلدب

 : ملعلا دح ىف تاق اذإ كتالذكو « تثباث وأ دوجوم هنأ ايش ءىشلا نوك ةلع

 . اضيأ هب لعب امم هنأ املع هنوك ةلع : لوقت نأ حص « هب لعب امم هنأ ًاضيأ أ اماع هن وك ةلع : لوقت نأ

 لوتف ليلعتلا مال هذ لمعتسا نأ محعص و الإ د ليد نم أم نإف 5 ًاعبأو بس 8

 م ١ م مم هزل « امأع مع ناكو . دودو م وأ تدأف هزل 5 ءىشا ناك

 . ةلاحم ال هتتاع تناك ليلمتلا ظفل هيف ى رجامو

 .ىفن ىف « ةلءلاو دما نيب ةقرفتلا ىف ةيردقلا بغش طقسي لصألا اذهو

 . ًاريبك اره موق نع لا ىلاعت  نيملاملا بر تافص (ت14)

 ايلقعوأ ناك ايعرش « ةلاحمال سكعلاب اطورشم نوكي نأ  دملا 3 نمو حا,

 + ى لك : لوأت نأ هدرطف : دود وملا هنأ : ءىشلا ىلبوح ُْق لوقت نأ وضو

 .( ت ١ © مى دو>وم لكو - لوقت نأ هةساكعو ٠ دوج وم

 سل أمو : لوقتف : ىلا ْق اههدوحو دراعلاو سكملا أله ةرك ةمالعو

 سكعلا نوكي ىقح ؟ دوجو؟ سيأ ءىدب سيل امو © ءىش سيأ دوجوع

 . تابثالا ف ميك ىئذلا ُْق ادم درطلاو

 .اذك : نلصألا ىف )١( . ةيتا١ : لسألا ف 0 )١(

 . مرقم ؛ لصألا ىف (4) دحأ : لصألا ىف (*)



 مسسلا  ةيك سس

 نإف ؛( ت ١١ ) دخلا ةحص نايب ال - سكسلاو درطلا ةح نايب اذهو

 . هةقدعص ىف نيط رش اذ 5 نإو سكملا و درالا ريا فرغت ةقدتص

 ؟ هتحص ةلالد انوكي الحلو : ليق نإف ١

 . قافتالاب حصي ال درطلا ؟'[ درجم نأل ]') : ليق

 دا كنأب ةءاع ةبلاطأأ ثيقب درطم هنأب هتحعص ىعدا اذإ هنأ ىرت الأ

 ىعدا هنأل ؛ ىوعالا ف داز سكملا هيلإ فاضأ اذإف ؟ حص هدرطب تلق

 نيبوعد ىف ةلالد ىلإ ةدحاو ىوعد ىف جاقحا اذإف ؛ هسكع ىف رخآ ًادرط

 . لا# ىواعدلا ريثكتب ىواعدلا حيدصتو - نيقاالد ىلإ جاتحا

 ؟ سكعفلا نط رش ملو : ليق نإف دف

 .طرشهسفن وهام طرشف ؛ طرش هدرطو  هدرط سفن سكعلاْنأل :ليق

 ؟ درطلا سفن 0 سكسلا سفن نإ : تلف و : ليق نإف - مخ

 دقن دحلا درط طرش اذإف ( ت ؤا/) ؛ دملا سنن وه دودحلا نأل : ليف

 نابف ؛ هسكع هدح ىف دودحلا د'رطو ؛ دودحلا هرط - ةلاحمال - طرش

 ظ . هطرش هنأ

 ؟ دحاو دودغاو دحلا نإ : تلق ملو : ليق نإف - 4

 - انمدق اك ةرابعا وه دما نكي مل اذإف ؛ دودحلا د كنأل : ليق

 . ةلاحم ال دودحلا سفن نآك٠

 ءىثلاو دوجولا تلعجف « دوجواا وه ءىشلا : لوقت كنأ ىرتالأ

 ؛ ءىشلا وهو «دودحلا وه  دودحلا وهو /دحلا ناك ؛ ًادحاو ارمأ [شول]

 . دحأو امينأ نايف

 )1١-١( ىه : لصألا ىف (*) , ل :لسألا ىف(6) . درج هلأل : لصألا ف .



 -ص ا 1 د

 ةلعلا نأ حص للا وه دحلاو ءدحاو دودحلاو دحلا نأ حص اذإو

 ١ لودأو لولعملاو

 ءالاع هنوكل ةلع ناك امنإو ؛ملاملا تاذا ةلع لعلا نكي مل: ليق

 . هتاذيال « لاعم املاع هن وكي هنأل ؛ هتاذ ال «دملع املاء هنوكو

 نوكي نأ بجو .دحاو اهالكو  املاع هنوك ةلع لعلا ناك اذإف : ليق نإف -

 ؟ ماعلا وه ملا لح

 هيلعو ؛ةملع هدح : انلق انكل ؛ اقلطم للعلا وه ملاعلا دح لقن مل : انلق

 كنأل كلذك ناك امثإو «دحاو دييقتلا اذه ىلع اهالكو ءائاع هنوك

 : لقف نيثيش نع ًاضيأ هدح ىف رْيْخَف « نيئيش نع ترّبخ ملاع : كلوتب

 : )تت ١8 ) ةنلع هدح

 : تاق اذإف ؛ "الع امل )تاذ نع ترفع «ملاع : كلوقب كنأ ىرئالأ

 ةبانكلاب تريفث ؛ اءيمج لعلاو تاذلا نع تربخ هملع : كلوقبف « هماع هدح

 نابف ؛ للعلا نع ةيانكسلا هذه هيلإ تفيضأ ابو « تاذلا نع  ءالا شو

 . لا وسلا طّقسو « هانلق أم

 نوكي نأب لولعلا ناك فيكف ؛ ةلعلا *””وه لولعلا ناك اذإف : ليف نإف  ؟ب

 ؟ الواءم ةلعلاو  ةلع نوكي نأ نم ىلوأ الواعم
 كلذك «دتمس دحلا نم اذه مدع ملو  دحلاو دودحلا ىف اذه مزاي : ليف

 . ةلعلا ىف
 اذكرو د همس. رسول أ ©؟©؟©آ *># 0

 . ىه لصألا ىف (؟) . ملاع هل : لصألا ىل(١-١)
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 مس اهلنا

 مسسس #6 مدس

 ؟ اسكح هو رطو ؛ هدرط ءىثلا سك نوكي نأ بجحوي أدمف : ليق نإف

 ؟ وه كالذك : ليق

 الف ؛ هنع درطلاو « درطلا نع سكعلا زاتعال نأ بجيف : ليق نإف

 ؟ اهسكع ىف ىف امو « اهدرط ىف ٌةلملا ام ىردي

 كالذك هرض مني لو « هدرطو هسكعو دملا ىف كلذ مزاي : ليق

 ؟ ةلملا ىف

 / ؟عرشلا للع سكع ىف هلثم لق اله ؛ ليق نإ

 نوكي نأ حاصي مل امو « اذه هيف ىرجأ « دح كلذ نم حلص امف : ليق

 تراصو « ةلعلا نع رخأت ابر هيف ملا نآلف ؛ هيف اذه رج "01 ءادح

 ؛هشعأ نيح نم ؛ هل هلع اه عرشلا لد امك ع رشلاب تبث نيح هل ةلع ةلعلا

 تايجوم ابنإ : ءالثملا لوق ىنعم فو  اهسفنأ اهماكحأ لثملا للعو

 :هانعُف ؟ هسفنل هنإ ؛هيف ليق ام ذإ ؛اهسفنأ ثفلخ نيح « ( ت زو ) اههسننأ

 . ريغال « وه "'7ىه هسفن نأ

 ؛ لقعلا للعك ةدحاو ةنص نوكي نأ -(ت ؟١) تايلقملا ىف دحلا كح نمو

 لوطعملل ةبجوم ةيلقعلا '7ةلعلاف؟دودحلا هسفنب بجوي هنأل ؛ اذه بجو امبإو

 كنار رمأب سدل امهءامجاف أمسي ةدحأو لك بجوتال ناتفصو دس أمس

 | دارقنالا ىلع اممسفنأب بج ملام ابجويف ؛ امهسقنأ ىلع

 عامجالابو ءبولطلا كسحلا ابجوي مل هارفنالادنع ؟””امهسفنأبف -ًاضيأو

 : امهسفنأ "”ادقفي مل

 )١1( ةلملاب :لصألا ىف (*) . ىه : لصألا ىف (؟) , ملو : لصألا ىف .
 .دقفي: ىلصألا ف (08)  امبهسفن "الف : لصألا ىف (4)



 ل اوه د

 كرحتي مل هنأل ؛ "”اهالحم امي كرحتي ملءةوالحلاو داوسلا : هلاثم

 . لكلا 4 كل مترا هةسفنأ داوسلا نألو 6 دارفنالا ع أمم دحأو لكب

 هملقتد 2 باقثت / عامجالا ءدنع أمهمسفت | و 'أاهمسقت 5 والخلاب كتالذك و

 لصاح ربع رافتنم لع فيتال امل ويه تح ءكئنع لقملا للع كح نإف 3 أاضب ا وا اس “أ

 < لصاملا - ليطعت | (0اصاح سيل امل لصاح فصو م راظتناو [ىدذل]

 ا

 ؟ لاحم اعم املوصح دنع ناك ا « لا مكح الب لصاحلاو

 دملا نوك لطبي نيرمأب هليلعتو هدذيدحتف ؛ دحاو رمأ دودحملا نإف  اضيأو

 . لا# كلذو ؛ دودْلا سفن

 .نم زومنال ملف ؛ ةدع دودحن دحاولا دودحملا لحي سيلأ : ليق نإف

 ظ ؟ ةدع فاصوأ

 .لك لب ؛ ًادحاو ادح ميلا نكي مل دودح دحاولا دودحملل تبث ول : ليق

 . دحأو فصوب هدح دحأو

 ؛دحاو لوامل للع ز< ل اذإف ؛دحاو ةلملاو دحلا تايلقعلا ىف : ليق نإف

 ةلملا نأ نع اذه فشك الهو « ؟ دحاو دودحم دودح "2 تزاح فيك

 ؟ ةلزنعملا تااق اك « دملا ريغ

 الف ؛ دحاو ىنعم نم رثك أب لاميال ىونملا مك-لا ءءاوس اه « ليق

 ؛ دحأو دح نم رثك أ هيف قفقي ىونعملا ريغو « دحاو دح نم رثك أب دحم

 داسف نع هانلقام فشَك لب ؛ ةدحاو ةلع نم رثك أ هيف قفتي كللذكتنذ

 نإ : انلق اذإ انأ كلذو سكملا اهيف اوريتمي مل "7 ذإ « ةلملا ىف ةلزئملا لوق

 . لصاح : لصألا ف (؛) . امهيلع : لصألا ىف (1)

 . اذإ ؛ لصألا ف ( 4) ٠ راح : ىلصألا ف (؟)



 7 ععسول

1 

 كلذك و لقعلا ةلغ سكع بجو دحلا سكع بجو اذإف ؛دحاو ةلعلاو دحلا

 زوجيال اك ؛ ةلع الب لواعلا دوجو ْرَحي مل دحاو لواعملاو ةلملا نإ : انلق اذإ

 ؟ دود+لاو دحلا ف كلذك وه ىرت الأ لولعم الب ةلعلا دوجو

 017 اكل نيرثؤم نيفصو نم هذحو لثعلاللع بيكر زومم له : ليق نإف

 ؟ ريثأتلا لك ؟”امبملكسلو ريئأتلا "”نم برض امهم دحاو

 ؛ ريثأتلا لك رئي الو ريثأتلا ضعمب رؤي ام ىلتهلا ف ليحتسي : ليف

 . هريثأت لك ملع « ريثأت هل لع اذإ ىتح

 هسفنب ملاقلا ؛ ىرب نأ حصيام دح مكب اشم ضحب لمح سيئأ : ليف نإف

 رثؤي فصولا اذهب هسقنب مئاقلا نأل اذه حص متاقو . هسفنب ماقلل ةئيملا وأ

 . ( ت ؟١) ؟ اهل ةيؤرلا ةمص ىف رثؤت ًاضيأ ةئيطلاو « هل ةيؤرلا ةعص ىف

 موني الام ةيؤر حص املهل ةيؤرلا ةحصيف هسفنب امئاق هنوك رئأ ول : ليق

 ةئيه هن وك ناك ولو « همعز ىلع هسفنب موقي ال ام ةيؤر حمص دقو ؛هسفنب

 ةيؤر مّسص دقو هيو ر حصيال ةئيه نوكي الام ناكل اهتيْؤر محصن
 ؟هسفنب مئاقلا وهو همعز ىلع ةئيه نوكي الام

 عنا ىلع اهلو اسكع ال ًادرط ةيؤرلا ةمص ىف رأ دحاو لكل : ليق نإف

 ظ ؟ اسكعو ادرط رثأ

 لك ناك اذإف ؛ ابجوم نكي مل سكمني مل اذإ ( ت ؟؟ ) ىلتعلا : ليق

 رثاكب الو رثؤي ال ام نيب مجلباو ءريثأتلا طقاس ناك سكمني مل هدارفناب دحاو

 ؟ نير نيبجوم امهرّيصي ال الصأ
 0 كزؤ ركواط

 )١( ايرمض : لصألا ىف (؟) . لك : لصألا ف .

 )*( اهلك : لسألا ىف ,



 ىلع لد ىذلا نوكي نأ بجيف هدرط مم هُريثأت ناب اذإ هسكمبف : ليق نإف مه
 ؟ هّسكعو هدرط ابجوم هوك

 نيطرشان اك نإ وءسكملاو درطلاب ابجوم هنوكو هريثأث نيب : لق

 معي ال ناك نإ و « ابجوُم هنوك ىلع ىتم بجولا ُريثأت لع انإو « هباحيإ ىف
 ةنئععص ىلع لديال ءىثلا طرش نأل ؟ هسكعو هدرطي ملعلا دقفعم ابجروم هنوك

 . هلوصحو

 لعاذإالو اهح هنوكسل املاع نكيإلو « ايح هنوك ملاعلا طرش نأ ىرت الأ
 ! هاتلق ام كلذك« املاع هنوك لع ايح هنوك

 ؟هدودخغ ادحو هاواعل ةلع 4 وكو بج وملا ةحصص ىلع انلدي ىذلا اف : ليق نإف - مك

 دودجلاو ديلا ةرابع نم مولعلا نوكي نأ : اهم  ةفلقخم قرط : لبق

 كحل ل بجولا 5 اذإ ىتح ؛ادحاو اًملع نوكي امبم لعلاو ًأدحاو اًمواعم

 اذهلو ؛ اًميمج امهب دحاو لع نم رثك أ ىلإ جاتحم ال « بجولا لع هب ام
 هب ام سفنب هقك رح مع كرحتسملا لع نمو ةماع ع مل املا ١ مع نم انلق [شدلز

 ءهيإإ افاضم هلمف هب ملع العاف لئافلا ملع ام سفنيو كرحتلا ملع
 | لبق هانلبعف ام ىلع

 0 يسقتلا دنع ءاسقألا نم كحل ةلع هنوك ىف هاوسام نالطبب لعن دقو
 ةلملا نم دخاو لك قلعت نوكي نأ بام الا ىف هةحص ملل : لهق دفو

 ! لاحم نالصنني ال ًادحاو اقلست هبحاصب لولعماو

 رئاحلا نم ناك نإو سنلا ميقتسيل « هتحبص 3 ائفذح دقو ©« هتحص مرضلا دنع ه : لصألا ىف (1)

 دنع ( ملعتف ) ماسقألا نم سا ةلع هنوك ىف هاوس ام نالطبب ملع دقو » ةراعلا نوكت ىلاثلابو
 . « هتجص مِسقتْلا



 بسس 7

 لبس ثا

 اك "| تلا

 نيترابملاب مولعملا نوك نم الوأ هانركذ ىذلا وه قيتحتلا ىف اذهو

 | ًادحاو

 قلعت هبحاصب امهنم دحاو ”لك قلعت ثودحلاو دوجولا 2” رسل : ليق نإف

 ثدحلا ةقيقح الو ثّدحْلا وه دوجوملا ةتيقح نوكي نأ بجي لو « ادحاو

 . دوجوللا وه

 لصفنأ لب ؛ ادحاو انامث ةيحابفي امهمم دحأو لك قلعت نكي مل : ليف

 ناك نإو هئاقب لاح ىف ثدي ل هنأل ؛ هثودح ةلاح نع ثّددحلا دوجو ةلاح

 ! هئاقب لاح ىف ًادوجوم

 ؛ ةدحأو سفن ىلإ ناعجري نيفصو دحاولا ءىثال متزوج اذإ : ليق نإف

 سفنلا ىلإ مجارلا ”فصولا ماقو ؛« رخآلا نع اهدحأ لاصتنا متزوج مث

 ؟ لصفني ال ىذلا وه هبحاص نع لصفني ىذلا مئلمج دقف سننلا نيع وه

 ؟ ةدحاو نيع "'”امبملك ن أل

 قاطنت 6 دوجولا د ةظنل نإف ؟ ةرابعلا ىف مقي لاكشإلا اذه : ليق

 هاصفمل وهام ريغ دح نم هقلطُما ذي الف ؛ ( ت جس ) ثدحلا نبع لع

 هبهديقو ثودحلاب دوجوملا "7نبع ولف ؛ دوجوملا لّصفي ةرابعلا ف ثودحلاو

 . لصفملا نيمملا كلذ ىف ًادحاو اذاكو « الصفني مل

 اولمجف ىراصنلا بهذم ىلإ اوراصق ةيردقلا تطلغ عضوا اذه نمو

 : نيابتلا فاتخلا ىنعم ىف اًوجوو الاوحأ ةدحاولا نيعلاو دحاولا ءىشلل

 ًارهوج ةثالثلا ب اقألا ىراصنلا تلمح ا دحاو ءىث ىلإ ميبجلاب اوعجر مث

 ةلمججا ىلع تارابعلاب اوعجرف اوطلغ مهمأل ؛ ةثالث هواعج ًادحاوو  ادحاو

 . « ريغ 2 : لصألا ىف () . امهالك : لصألا ىف () .« سيلا » : لصألا ف )١( ظ



 سو

 ل 4و

- ١ 

 لس 1

 ]ةعدبو رفك لك ىلإ : ىدأف « ةدحاو نع ىلإ ةناتم سننأ نعب ةددرتمل

 امهدحأ لصتي نأ بحييف ؛ لواعملا نع لصفنت ال ةلملا تناك اذإ : ليق نإف

 ؟ نيمواعم وأ نيئيش امهنوك بجوو « رخآلاب

 , لواعلا نع لصفنت ال اهنأل ةلع تناك امبإ ةلعلا نإ لقن 1 : ليق

 لع أمس وك ةحبص لع ًادحاو اًقلعت رخالاب اههدحأ قلمتب لدتسأ ادلق انك

 ِ هل دلع ضال

 ؟ دحاو م لنع اههالكو « رخآلاب اهدحأ قلعت ىنعمام : ليق نإف

 لع دحاو ٌدودحلاو حلا نأ م« دحاو ”لواعلاو ةلعلا ىرمعل : ليق

 ىرخألاب ُداقيام نيترابعلا ىدحإب دافيف دالمتت اهيف ةرابملا امنإو ؛هانلصف ام
 . دودحلا ةرابعب داني ام دحال ةرابعب داني اك

 | ةدافإلا هذه وه ي رخل امههادحإ قاعث ىتعمو

 ؟ اذه لثم عرشلا للع ىف اولوقف : ليق نإ

 نكس « اهسنني مكسملا ريصنال عرشلا ىف اهنأل ؛ كلذ زوميال : ليق

 اذهلو ؟ لعاجلا رايتخا ىلع ثلذ فقيف « هل ةلء اهل ةميرشلا بحاص لمي
 | ( تاغ ) عرشلاو لقعلا للع نيب انقرف

 ؟ اههنيب قرفلا هجو فيك : ليق نإف

 : ةريثك "هوجو : ليق

 لمي ىرخألاو اهسانب هلع ريصت امهادحإ نأ نم انركذ ام : اهدحأ

 . هرايفخاو لعاجلا

 . بجوم .لقعلاو بجوم ”ريش ىعرشلا نأ : ىتاثلاو



 مس ا © سس

 'ريغ ةفشاك ”هلالد "ىعرشلاو ةقيتملا ىف لع "لقعلا نأ : ثلاثلاو

 7 ةقيقألاد هيد قوم

 ' ىعرشلا نود ىلغعلا 1 سكعملا طرش بوجو : عبارلاو

 م وأ 6 هرورح 0 مم هع رام نوكي ىلو «لةعلا نأ : سدامللاو

 . " ”ةلمعحللا ريغو ةلمتحلا ظافلألا نم هعزتنم ءىعرشلاو « رو رضلا ىلع "نب 12, ءا "2 - 1 8 . 7

 . هانبب ام ىلع ىلتعلا / فاصوأ نم عرشلا للعبيكرت زوجي : سداسلاو [ىالل]

 كلذ زوجيو « طرش ىلع باميإلا ىف فتي ال «لةعلا نأ : مباسلاو

 1 ناممحألا طرش 7 مجرأأ باميإ ف بأ ىلزلاك ىعرشلا 7

 . ىلقعلا نود مكسحلا ىلع ”ىعرشلا ”ءدقت روحت : نماثلاو
 , ِس

 . لقعلا نود ميكلا دود ند هذ ودحو رو "يعرشلا نأ : عسأتلاو

 مكسحلا قافتا عم للعلا ”فالتخا ىعرشلا ىف رومي : رشاملاو

 / لفعلا نود

 ضيخحلاك ةنادع اماكحأ بجحوت ع ىعرشلا ُْف روج - رداع ىداحلاو

1 
 0 هَ

 . ىلقعلا ىف كلذ زوجي الو قسفلاو ةيروك ذلاو ةيثونالاو قرلاو

 لقعلا 1 روم الوءموف لدع ىعرمشنلا 50 يم روج - رع ىل امْلاَو

 . فقافتأو كالذ

 , لقمعلا نود ىعرشلا ص خسنلا تورو روج 8 سس ثلاثلاو

 كاد بوجي الو لقعلا ْق لع اينوكي معلا بم ؛ ردع مبارلاو

 . عرشلا نلاع ف

, 0 . 5 
 ىقنملا مكاو ىفنلا ىلع تب اثلامكحلا قيلعت زوجي: رشعسماخلاو

. 
 )١( سصصخت : لصألا ىق () . لمتحلا : لصألا ىف

 )+( ىئننلا » : لصألا ىف «.



 ا

 ىىفنلاب ”ىفنلا قاعي ىتح ىلةعلا ىف كلذ زوجي الو ىعرشلا ىف تابثإلا ىلع

 . تابمإلاب تابثإلاو

 نوكست نأ نم دبال انابثإ مكسملا ناك اذإ ىلثعلا ىف  رشع سداسلاو

 مكمل هلع مكحلا نوكي نأ زوجي عرشلا ىفو «ةدوجوم ةَيئاَذ ةفص ةلملا

 . نيينأذ الو نيدوجوم ان وكي نأو رخآ

 نأ ىهو دحاو لصف لع ىنبنت امنإن ؛ ةحيحصص تناك نإ و هوجولا هذهو

 ؛ةلملا 3 وه لولعمل نوك نمدبالو "دحلا ىع تايلقعلا ىف ةاملا نأ ع

 ةلعلا لب « كلذ بمال ىعرشلا ىفو  لتملا دودح ىف كلذ نم دبال اك

 كلا ريغ اهرثك أ ىف نوكي لب ؛ ركسملا ىه اهنوك بجمال ىعرشلا ىف

 . قيفوتلا سابو

 لم هباب لوصق نم 37 تي امو « دخلا » ىنعم ىف مالكسلا أله

 . راصتخالا

 تارابعلا نم عورفلا ىف رظنلا لهأ هيلإ جاتحت ام دودح ناهب ىف لوقلا امأف 4م

  ةرظانملاو لدجلاو رظنلا دح نايب كلذ ُلوأف ؛ءابتفلا نيب لادجلاب ةصتخلا

 . باتكلا اذه هب ىمس ىذلا هنأل ؛ هب ةيادبلا ىف ىلوألا-وهو

 : رظنلا اماف - 4

 : س ىاعم نيب رثشم مهما ورش

 . ”رظن راظتنالا لاي

 . رظا فطعتلاو ةمحرالو

 . رظن هياإ جاتحت امف ريغلل ةيانعللو

 , ىه:لصألا ف(0)



 هس ١ ةي# سم

 - راغن 0 افمللو

 كالد ىلإ رظني بأيلا |زهو : كيلإ رظدي نأف راد بأبي : لاقي 3

 . الب اقت اذ : لبا كاذ ىلإ رظني ليجلا اذهو « بابلا

 . رظن : ةيؤرال لاقيو

 :١ را ؛ لمأتلا و ركفلل و

 9 فرع « رواثنما لاح فيلم و بلقلا كف « انهاهرظنلاب دا رملاو

 . أمسقت وأ اقرو وأ اى

 رابتعالا وأ « ريدتلا وأ «”ركفتلا وأ « لمأتلا وه ءرظنلا اذه ةقيقحو - ؛ه

 : لالدعسالا وأ

 . اذه رائلاب ةيئعن ال الح نوكي نأ مم.ي اذه نم دحأو لكو

 وه ىذلا رظنلا ثرأ ؛ انبامسأ ىرخأتم نم ةعامج عم سانلا ضمإ بهذو - 45

 هنأل ؛ لالدئسالاو 10 مادا ريغ ساد ركفلا نأو عركبفلا ”ريغ رايصعالا

 م

 اذ ال لئاسم نوكي ال 9 : ثار وأ م دق هنأ ءىشلا 1 ركشب نك

 . نقلا

 : امهملحم ب وكل ًادحاو أهياعج نأ لاك شإلا مثو امإو

 ”.ائنلاو ”رظنلا ود ءىشلا ىف سدْئلاو ركفلا نأل ؛ ادج طلغ اذهو
 وه ميدق ءىثلا ىف ركسف وهف ؛ رثكيو رظنلا لقي دق هنأ الإ  ركنلا وه

 رظنلا وب ىف ردقلا اذه نم دب الو ؛ هلالدتساو هرظن ودب وهن ؛ ثادحم مأ
 . هلالدتسا م نأ ىلإ « لالد:ءالاو

 )١( ريبدتلا ؛ لصألا ىف .

 ) لدحلا ىف ةيفاكلا- ؟ (



 هب ىفتكلي نكي م هيقأب نع د رفأ اذإ هلالدتسا ماع نم 10 بخ لك

 . ًارظنو الالدتسا ن نوكب عب جلا نأ الإ « لالدتسالا ىف

 ركفلا "لمح ىلاعت هللا هحر ( ت به ) قدسإ وب أ مامإلا ذاتتسالا ناكو - عب

 رظنلا لمجيو « هب ناسنإلا مالك سفيو « سفنلا مالكلا ليبق نم

 . هناي مل ام لع ليصحتاتل ضعب ىلع مولعلا ضمب بترك باب نم

 . ”ركسفلا وه رظنلا نإف ؛ حوحصب سيل ًاضيأ اذهو

 (ت ؟5) نسما ىبأ انشيش دنع مالكلا ”سنج فلا سنج ركفلاو

 . نيلوقلا داسف ىلع لدي « انباحصأ رثك أ ىف نا هر

 ركفأ و /تربتعاو تالدتساو اذهىف تراظن :لاينأ حصيال "9هنأ 2[شبل]

 ىلقب هيف رظنأ لو . تركف وأ

 ملو ائيش هيف لقأ لو رمألا اذه ىف ترك-ف : لاقي نأ حصي كلذكو

 0 ديف لكنا

 ركفأ ؟فأ لو هيف تملكست : لاقي نأ نأ حصيو

 5-5 سيل ركفلا نأو ثركسفلا وه رظنلا نأ نابف

 لور و رظنأ [و هيف ريتعأ و ربدتأ و هيف تركف : لاق ولو

 لاق ام نود ؛ كلذ ميج ىف هانلق ام ,ىلع رمألا نأ م ؛ ضقانتو عصي

 . أن اىصأ نم نو رخأللا

 هيف ءاصقتسالا ضءعن ىلإ ب رشأر 4 "عض وه أذه ىف ءالكسلا ل طسبلو

 . "ةرييكلا باتكلا ءالمإ نم هل ثدتبا ايف

 . بيا بيرقلا هنإ ءهمامإ ىف قيفوثلا هنا لأسأ

 .( وه ) انفذح دقو «  هنأ وه ه : لصألا ىف () عدس اهلا(
 سل مق ثرح 0 هقولا لوصأ ف ناهربلا 2 هناك انه عريكلا تاتكبأ اب كاصقب هيأ نظلا بلغأ 60



 كل ١ كلا

 : :رظانملا امأف - +

 ةرك سيل نأآك نإو - رأفت ةرظانم هلك و ؛ رظنلا نم 8 وخأم ورق

 . ةرظانم رظأ

 : رظنلا نم ؛ ”ةلعافم ة رظاقملا نأ ثيح نم

 . دعب اهدح رك ذن ام ىلع نينا نيب رظن وهو

 ءاماعا فرع ىف لدجلاو ةلداحلاو « لادجلاو ةرظانملا نيب قرف الو

 . عورتلاو لوصأل ١

 ”لدملا نأ كلذو ؛ ةخالا ةقيرط ىلع ةرظانماو لدا نيب قرف نإو

 . رظنلا هنم قّتشا ام ريغ نم وقسم ةغللا ىف

 ؟ لدجلا ٌقتشا اذ ام نعف : ليق نإف - و

 ؟ ةغللا ىف قاقّيشالا زاوح ىلع ىنبم وه : ليق

 : هيف سانلا فلتخا دقو

 ىلإ ىاسألا ةفرعم ىف 'مجرلا : لاقو الصأ قائئشالا ىلأ نم مهنف

 اهنضمب سيل ؛”لوصأ اهأك تاذالا نأل ؛ الاعتساوأ « اضن مهنم عامسلا
 | . قاقتشالا ىلإ هيف راصإ تح ضعبل اعرف

 ؛ هيف رمألا هيلع "سك ءاعرف ”ضعبلاو « الصأ ضعبلا لعج نم نإف

 . الصف دحي الف ؛اًلصأ ًاعرن هلءج امو ؛ اعرف الصأ هلمج ام ”لمحُتيف

 ؛ مهنم صوصنم تايمسملا "ضعءب : لاقو قائتشالا زاح نم مهنمو

 : مثارشلا ىف ماكحألاك بابلا اذه ىف تاغللاو - سايقو قاقتشا اهضعبو

 ةدوجولا باتكسلا اذهل ةيطخلا ةخسنلار ظنا «لوقءلاتاكردمو ملعلا» ىف ةدعلوصفىلع هلهتسم ىف ثحابلا
 حو رش ةدع هيلعو ةيطخ ىرخأ معسأ باةكلالو ) ةنق لوصأ 0 ؟ب ١ مكر تعا ةيرصملا بتكلا راد

 , « انيديأ نيب ىذلا صن ميدقتلا ىف ةدراولا هتافنصم نع ةساردلا رظناه»



 سمسم ##!ه بهن

 سرا

 ىلع ُءصنلا مهمم دجُو كلذاو ؛ رهاظلا ىلبجلاب اهم ”ضماغلا ةؤلعا فكتب

 | مذولاو صنخأأب امممأس أ قيقحم دع 0١ اع

 الواو « رداصلا ىه ىتلا ةلثمألا نع لامذألا رودص | وددشا ماندجوو

 ظ . هانرك ذام مهنم دج امل ىلاعملاب :ىاسألا مهقيتحت

 لدجلا رااقءلا ف'رعىف ناكنإو ؛ لدا نمتلءافم ةلداللا ء اذه لمف

 . ةلدا+اك_ نينثا نيب الإ نوكي ال لادجلاو

 : لمد# لبحو « لودحم عرد : لاقي  ةغالا ىف ءاكحألا نه وهو

 . لتفلاو « جسنلا مك سم ناك اذإ : ليدح ”مامز و - ليدج

 . هّوأتب مك انيصح ناك اذإ لدي رسهق : ًاضيأ لاقيو

 ,مارابع تفلتخا دنف  عورفلاو لوصألاب ءاملعلا فرع ىف هتقوقح امأو ه٠
 ةمحم 7 مدخل مقد وه :هدح نأ ىلإ نب رخأتلا ضمن بضذف ؛ هدح ىف

 . ةبمش وأ

 ةملاكم ىف مطقنيإ نم نإف ؛ أطخ اذهو ( توا ةزهح نب هلع لاق هو

 . ةبعش الو ةحيم همصخ عفالب ا نأو ؛ أ رظانم نأك همصخ

 ؛ رظانم لب رب نو معقب و تكس ةهمش وأ ةمعم ميممأعا ئدتت دقو

 مفادلل ًارظانم عوفدلا الو ةرظانم هل مقدلا نكي رف

 . لطابلا قيهزنو « قحلا قيتحم هنأ هالح : لاق نم مهنمو - ه١

 قيقعتب دحا ولا دارفنال ؛ ةرظانملا ىنءم ابق سيلا ةرابعب زازنعا اذهو

 , لطابلا قه الو «هرظنب "قالا قةحيال دقو  لطابلا قيهزتو « قحلا
 ىلا

 1 اي دا  يدسأ 3

  0١امم مم 2 لصألا َْق .



 كلك 1( كتل

 الداهع : ؟7ىمسي « قحلا نع هرظن عيمج ىف بهاذلا لطبْلا كلذكو

 ؟ قالا قيقحتو « لائابلا قيهزت هنم دجوي ل نإو  ًارظانمو

 ؟ نيدثا نيب كرتشم رظن وه : لاق نم مرخمو ب م»

 دحاو لكو هيف قفاوتلاو نواعتلا ىلع ناكرتشي امهنأل ؛ لطاب اذهو

 : هيف نأ رظني ")دا رفنالا لع

 ؛ حصيال ًاضيأ اذهو . مصخلا عم ركنفلاب مكسلا بلط وه : لاق نم مهنمو س هج

 قيرط ىلع وأ  ةرظانملاب ال قولا بلطي هبحاص مم امهنم دحاو لك نأل

 . نيرظانم نانوكي الو / ةنةاوملاو ةنواملل [ىملز

 ىانتلاو مفادقلا ىلع امهمرظأ ىَعَمنَم نيعزانتلا راهظإ : لاقي“ نأ حبدصلاو - ه4

 . ةلالدلاو ةراشإلا نم اهماق» موقيام وأ « ةرابعلاب

 ؟ ةخالا ىف هانعم ىلع لدجال ءاماملا 2 ليزنت هجو امو : ليق نإف - هه

 نيمصخلا نم دحاو لك نأكف ؛ماكحألل ةذالا ىف هنإ : انلق نإ : ليق

 ؛ هيحاص مالك طاتسإو هءاكحأب همالك ةمس هبحاصل فشكي ناك اذإ

 نيل داجتم : يع

 ْن وكيف ؟؛ ليدح ليح : مش وك ؛لتفلا نمذ وخأم هنإ : اناق نإ و

 دحاو لك نأل ؛لادج نيمصللا نيب مقي :ليقف ؟ لبحلاٌّقاط نيب ًامفاو ثالذ

 . هيلإ ركاص وه ام ىلإ هدقتمي امع هيحاص لتفي امهم

 : لاقي « ةعراصملاب ضرألاب برضاا نم ذوخأم ةخالا ىف هنإ : انلق نإو س هد

 ةنئمطلا ضرألا ىفو « ةلادجلا ىلع هقب رض اذإ « لادجحمو لدمتاف 5 ظ

 : رعاشلا لاق اك ؛ امهحو ةىك-لا « ةبلصلا

 . ىنعلا ميقتسل « واولا » انفذح دقو ©« ىمسإو » : لسألا ىف )01(

 . « دارنا » : لصألا (؟)



 (تءم) هلادجلاب يِجاملا كرتأو هلآلا دس ةلألا برأ دق

 . ةبلصعلا ضرألاب فيعضلا رجاعلا كرتأو « ةلالا دعب ةلاطلا بكرأ هانعم

 ةمالك طاةسإب هيحاص ةيلغ مارا نيمصخللا نم دحأو 21 ن وكيف

 هتبلغب هبحاص طاقسإ لك موري نيءراصتملاك « هيلع هسفن مالك ةيوتتب

 . ةيلع هتاوقو

 ةرظانملا ن وكت ؛ ةخالا ىف ماكحألا ىلإ هعيمج ىف عوج ولأ نأ ح.يحتصلاو - تال

 « نيمصخلا نم دحاو ؛لك هيلإ ريصي ام نييبت ىف ماكحألا ىنعم ىلع ةلّرم

 ةرظانلاوءكسلا ةلءىف ىرخأو ؛ كلا ىف ةرم نيمصخلا نيب عازنلا نوكي مث

 . ةحيمص نيرمألا ىف امبنب

 ؛ امم ًامومذم وكب هنمو؛ اًيِض'رم اًدوحم نوكي ام لدجلا نم مث - هم

 ؛ لطابلاب قللا سيلا وأ « دانعلا وقح وأ « قالا فدل نوكي اه هنم مومذملاف

 مدقتلاو هاما ب و 60 جاراممل وأ ؛ ةيثرقت الو فرت هب بلطي ال امل وأ

 هب اتك ىف هناحببس هللا "صن تلا ىفو ؛ اهنع ىهنلا هوجولا نم كالذ ريغ ىلإ

 موق ١م ١ , الَدَج الإ كل ُهوُيَرْعاَمو : لاقف ؛ "9ابعرحم ىلع

 .| 6م هرب ةيألا نم ]| 4 نومصخ

 [ ١١ه. ] (اًلدَج ءائش رك أ نآسنإلا ناكَو ل : ىلاعت لاقو
 . تايآلا نم اهريغو

 . 29« مت تنك ْنِإَو كارلا عيد » : مالسلا هيلع لاق هلثم فو

 . هميرحتت : لصألا ىف (؟) . ةراملل : لصألا ىف 5
 ثيدحلادرو دقو ب! ةمدقم : ةجام نباو-54 رب :ىذمربلاو « ١ بدأ :؛ دواد وبأ هاور (*)

 . ١١61١١ ةروس ريسفت ىراخبلاو  ؟ه ء1؟5 ةمدقم : ىرادلا : اضيأ رظلأ : ىرخأ خيصإ



 ؛قملا روهظ دعب جاجألا ماقي مل وأ ؛ لدجلابدأ نع جرخ نميف اذهو

 . لسرلا عم رافكسلا بأ دك

 لطابلا نع فششكيو ملا قدحت ىذلا وهف « هيلإ ةيعدملا دومحلا لادجلا امأو هو
 . قالا ىلإ لطابلا نع هعوجر ىجري نم عم  دشثللا ىلإ فدهيو

 : هن احبس لاق هيفو

 ماداَجو ةئسحلا ةظءاملاَو ةمكحا ب كبَر ٍليِبَس ىلإ عدا)

 . ١١ ١ ] 4 ةرسحأ ف تلا

 : هآوسرل لاقو

 1/11١ [١ ] ( َنيِقواَص 'مْنُك نإ 'كتامنرب اونا: لف)

 : مالسلا هيلع لاقو

 « نيلاغلا في رح هزع نوقثي ؛ " ولع فاح 00 نم ملعلا اذه لمح »

 ا نيلهاجلا ليوأتو « نيلطبملا لاحتناو

 . ةعيرشلاو ديحوتلا ىف ”مومع ظافلألا هذهو

 دلاىلص انلوسر ةريسو « مهمنأ عم مالسلا مهيلع لسرلا ٌةريس ًاضيأ ىهو

 نيعباعلا نم ,هدعب نمو « هدعب مهنع هللا ىضر ةباحصلا ءاملع ةريسو « هيلع

 مهتالماعمو مهئايدأ ىف ءالثملا ةداع هيلعو ؛ اذه انمو ىلإ « هبعابتأو

 . مهتارشاءمو

 رانلا ةمح ف « مهّساوح نع باغ ايف ةرظاعلاو رظنلا ىلإ ءالقعلا عزفيو - 51

 شاه رظنا]ىراخبلا ىف ثيدحلا سن ةمجاارم دعب اهانفضأ دقو لصألا ىف ةلمقاس « ليد ةملك )١(
 . [ ةحفصلا هذه نم ؟” مقر

 ١ مله 2 ؟ دى .دوح نباؤ اا ملع :ملعلا َّق توانتلا ةسأن اضرأ راغنأ 0 تاداهش : ىراختلا هأور )0

 : لودعأأ تاداهش بأي ١ ثيدحلا درو قو +9 : ةمدقم هحام بااو ع 2 : ةمدقم : ىرادلاو



 6 هم | ايرط رت اولا ربو رس نوكي ال أو مسعلا ىلإ أميرط يوكو

 ركنأ نم نإ ىتح « هيلإ اتيرط ةرسملا نوكي مذ سملا ىلإ عزذلاب لمي اك

 ؛ رظنلا داسف َنايب هيف موري امف رظنلا ىلإ "7| أجل ] ةرظانملاو رظنلا ةحص

 كاارتشال ٍ رتاوتلا رج>و ةبمدبلاو سلا هيد ند هذأسق لأ امد ط ل#ء ١ د

 1 ) بنل ب / هيادبلاو ثتارو رغلا قرط 5 +القملا

 "تبث ام : ىنعلا قيرط نم « هبوجو ىلع لب « لادجلا نشُح ىلع لدي امو  *؟

 اهليصافتو « ةفاكسلا ىلع اًض رف « ةلجلا ىلع « ةدبرشلا ةفرعم بوجو نم

 . ةيامكلا ىلع اًضرف
 9 + ب ,

 6ع اهماكحأو لوقملا ةادأ ند 4 اًلوصأ هلق ره نود كالد لإ لويس الو

2 

 لطابلا نع هؤاعد ركسفملا نع ىهنلاو / فورعملاب رمألا ٌبوجو ُثيح نم [شال]

 : هباطخ ىف حلاذإ)ف ؛ هيف باوصعلاو دشرلا قيرطو « قحلا ىلإ هقيرطو

 فشكلاو هلطاب نع هعفد ببصملا ىلع بجو ةتهبش قا ىلع ىكقو

  كاذ ذإ  لَصُخ ؛ لادا نسحو ناهريلا قيرط نم هنك مأ ا هئطخ نع

 قيحمتو ٠ قا وه ام قيقحت ىف هنم ادب ادجب مل ثيح نم « ةلداحغلا ابني

 . لطابلاو ةهسشلا وه ام

 , تابجاولا دك ١ نم ء لادجلا : ىنملا اذهب  كاذذإ  راصو

 . تامدلا ىلوأ نم ؛ رظنلاو

 6 ةءب رمشلاو ديح ْؤَمْأأ ماكحأ م كللذو

 )١( ىنعلا ميةةسبل ع أ » ةماك انفضأ .

 [وه ] اننذح دقو  تبثام وه : لصألا ىف (؟) .



 بع 7” سس

 داتتعالا نم ببرض ةبقعإ سادجألا نم ءىش ىف اودجي مل مهنإف اًضيأو

 ىذلا سنجلا الإ « تايرورضلا ق'رط دب ماع نآك « هج وىلع مقو اذإ ىذلا

 هيو>و لب ؛ لادجلاو رظنلا نسح كلذب اومامف ؛ ةرظانلاو رظنلا وه

 . مالسلا مهيلع لسرلا دوروب فيلكسةلا ريرقت مم مضاوملا رثك أ ىف

 امبموجوو امهمسحو « لدجلاو راقنلا ةحص ىف ق رطلا نّيَمأ ةلملا هذه ىفو

 . قيفوتلا هللابو « نك امألا نم ريثك ىف

 نإو  رظنلا رمت هنإف ملدلا ةقيقح ”ركذ : لدجلاو رظنلا قيق دمب ىذلا مث س دم

 ةرورسغلا ”مولعلا ىو  هلعفو ناسنإلا رظنب قلعتت ال ”مواع هلبق ناك

 أدبن نأ بيترتلا قح ىف ْبجاولا ناكو « اهئامدقمو ةيرظنلا مولعال ةقباسلا

 ؛ دوجوم لك نإ ثيح نم ؛ لصألاك هنإف ؛ ( تا"٠ ) لعلا ةقيقح ركذ»

 هَ عرقلاكمادعامو:تامولعأ نه هنع رو ؛ موأعمو ءروك لهو« مودعمو

 . هريغب هنم ىلأ لصألا ركّذي ةيادبلاو

 .هبنلوباتكلا اذه دوهتم هنوكل ؛لادحلاو رظنلا رك ذ انمدق امنإو

 : ملأ ةةيفح امأف - ه4

 . نايبلا ةدايزل ؛ هيلع ةدايزلاو « ايفاك ناك هب "لمي ام : تلق ولو
 . مواعلا ركذ نمضت هب لعب ام : كلوق نإف
 . اثذدنع هلأ موأعم ال مع ةلاحتسال ه مولع سد م لع ١يل هنأف , ًانضبأو

 . لعلاب الإ عب



 فلاخم ام ملا ديدحتب دحلا اذهل ”فلاخلا در وي ال هنأ : هتحص ”ليادو

 . هتحص ىلع لدف ؛ هداسف نايب نكمأ دقو الإ « هانعم ىف اذه

 . تادودحللل دعب هرك ذن ةدح لك حيحصت ىف "”هانطرش دقو

 تارابعلا ٌفالتخاف ؛ هظفلو همسا ىف هفل غي ٠١ هدح ىف لعلا كراش دقو

 . ىنعلا ىف هعيمج نيب قرفال هنأل ؛ هادح حيحصت 1 حدقيال هثيمسا

 ءالقعو « ةياردو « اهقذو « ةفرعمو « ادع : ىمسي معلا نأ ىرت الأ

 ظ . ةنطفو « انيئدو

 نذإلا مكملف ؟ هن احبس هَل لع ىلع ملعلا سا ريغ 60م مل نإو نحو

 . هقالط| ىلع ةمأ عامجإ وأ هلسر نم لوسر ناسل ىلع وأ هباقكب هيف هللا نم

 ىااسألا نه هاوس امو « لع : انو وه لءال ءامسألا <رعأ نإ : ليق دقو

 هلع ىف عاونألا هذه ميمج مث نف ؛ صوصخم عون نع 'ىي هنم "لك

 ىف' ىلع موأعم لكب ماع هناحيس هّنلاو ؛ 0 اهنا هتةصبو ؛ ماع هنأ ب

 . مل هنأي املاء ناك هب املو ؛ملاع هنأب <فصولا "قحتساف ؛ ةياهنلا

 ؟ مسا ” اك صاصتخا هجو امو : ليق نإف - هه

 . مضولا نيح ناسللا ةقيةح ىف هنم ءىشب صايمتخالا : ليق

 تيرد ام وأ "تمبف امو” تدلع : لوقت نأ حصيال هنأ ىرت الأ

 ! تلتع ام وأ تةرعام وأ

 ىِتح « عون نود عونب ىاسألا هذه ضعب صخ لامتسالا ف'رع نكل
 . لامتسالا بلاغ نم مهغي

 . شا : لمصألا ىف (؟) انامرش لصألا ىف(١)

 . « تمبذ أم وأ تسيبف أمو : اذه ةرركم ةراسلا تدرو : لصألا ق(ع؟ع)



 . ةميرشلا ماكحأب للا : هقذلا نع

 . مالكسلا ىنعم ةفرعم ةعرس : مهفلا نعو

 . قئاقحلا فئاطل ةفرعم : ةنطفلا نعو

 . ةيودألا صئاصخو « ضارمألاو للعلا تايضققم ةفرعملا : بطلا نعو

 لاعفأ ماكحأب ٍلسعلا وه : فرعلا صيصخم ىف هئثلا دح : ليق دقو - 55

 . فيلك_تةلا لهأ

 . هيلإ بدتيو بحيو مرحبو لحم ام معلا وه : ليق دقو

 قرفلاو روصلا فالتخا عم 5 لا ىف عماجلا ىنعملاب علا وه : ليق دقو

 ماكحأ ىف هقرف رفو هممج رثك نأ لاق اذهلو ؟ روصلا قافتا عم م رك ىف

 ضعب لاق ىتح «عورفلاو / ل وصألا 2" للذ ىأ « قبس هينف نإ : ةعيرشلا [ىدذل]

 . ربك الا هئنلا « نيدلا ل وصأب ملل : ءامققلا

 : هامب « نيالا لوصأ ىف باتك هنع هللا ىقر ( ثا»١ ) ةنينح ىلألو

 ةقيرط هيف كالسو « ةيردقلا ةلزتملا ىلع هيف در ء( تمم ) ربكألا هفلا

 هب ححبتو ( تمس) كروف نب ركب وأ ذاتسألا هحرش « ةعاجاو ةئسلا لحأ

 . هيلع باتكلا كالذب هيف ىنثأو

 : هتنلا لوصأ ةقيتحو - دب

 فياكستلا لهأ لامفأ ماكحأب ”'”لعلا اهياع ىنبني ىتلا ةلدألا ىف

 ماكحأب ملعلا اهيلع ىنيني ىتلا ةلدألاب لعلا ىه : هقفلا لوصأ لع ةقيقحو

 . فيلكهلا لهأ لامفأ

 )1-١( كالذ يف ءأ وس 0 : لصألا ىف 1

 ) )0مكملا » : لصألا ف «.



 : ندا َل وصأ ع ةقيدحو -- 5م

 هللسر تافصبو « هتافصبو « ىلاعت للاب ملعلا ىدؤي اب للا ىف

 . هنيد ماكحأو

 1 "مالكا : هنأب هتيمسش لامتسالا ف رع هيلع باغ ىلا معلا وهو

 . مالكا / مع : 5 اعرو

 ىذلا ملماا اذه : لاممتسالا ةبلغب وهف ؟ نيملكستلا مالك : ليق اذإف

 . هتقيقح اثر ذ

 ؛ نبدلا لوصأب ءاملءلا تيب لايعتسالا !فرُع ىف مستنت مولعلا ةلمج مث
 . زئاج لع ىلإو ؛( ت »4 ) بجاو لع ىلإ : هقفلا ل وصأو

 .لعاف لمف الو ةرداق ةردقب قلءتيمل ىذلا لءلاوه :بجاولا لمعلا ةئينؤ

 : حص  ميدقلا ململا وأ « ىلزألا ملا وه : تاقاولو

 . ماع هذ أب هن أاحيرس 57 و بجو ىذلا هن اديس هَل م وهو

 قاما مص ام لك ”ىلءاش « تامولمملاب هقلمت ىف ىهانتي ال لع وهو

 . ملاءل [مولعم ةتوك 00 وأ ءذب ماع لع

 ءدع نود دوجوب صتخم الو ثداح الو سنجإ الو ضرع سباو
 رخأتو مدقت ىلع ال . مولعم لكب لزب مل هقلعت ىف وهو لاح نود لاحمالو

 . هب م ولما رخآت و مدقت نأو

 ةئاحبس هتاذب هصاصتخاو هقلمتو هدوجو ىف هل ةيابن ال دحاو لع وهو
 . ىلاعتو

 : :ءالا لعلا امأو سس ده

 ١ لوأ هل إء لك وأ 2( تا»ه ) ثداح لع لك وهف



 'هلل ود ىذلا مدنلا علا ساكمإ وهو « دوجولا ىف رخأت» 5 لك وأ

 .دوجولا ىف

 «ىرو رض : ني.سق ىلإ نيدلا لوصأب ءاملعلا حالطصا ىف نئاجلا علا سقني مل سام

 . ”ىبسكاو

 ١ ماسقأ ةمبرأ ىلإ مهْنم قيقحتلا لهأ دنعو

 ىلع عقاولا ملعلاو © ىبهيدبلا لملاك ىبسك الو ىرورضب سيل لع ىلإ

 . هارك لاو « ءاجلإلاو « ةجاحلا ىف : ةذالا ف ةرورضلا نأل « ساوحلا

 هاعتيل هيلع ناسنإلا لمحت ىذلا ملاك « ىرورضو ىبسك لع ىلإو

 . هباستك ال”ةراك وهو هلّصحمو

 ؛ هلام كاله نم عامسااو ةدهاشللاب لعب 5 «ىسكب سبأ ىرو رض لع ىلإ و

 . هماعب الأ يحن ام شحاوفلا نم هريغو ءىل زارع وأ ؛هدلو وأ

 ديل مولعلا ند هاصح و همأعتد 3 ىرورضي سل ىسكا 0 ىلإ و

 دهاشلا ىف اذه ةلم نم لصح دق ؛ هليصحتل راتخم بم وهو دابتجالاو

 ١ توب' ًاضيأ بئاذلا ىف "2كم الف ؛؟ ىسك الو ىرورضب سبل ع

 .ىبسأ الو ىرورضال

 450 ريب ال ؛ هجو لع ثدَح لع ةلك : نيملكتلا دنع ىرورشلا علا دحف ابا

 . 6 كيف هنع ةيحاص

 . رظن نع ال « عقو لع لكوأ

 . ةدحأو ةردقب رودقم 0 لك وأ

 رككا سه سس ساس

 ' لحي : لصألا ىف (؟) . ولع : لصألا ىف (1)



 ا ا ا ا

 نيتردقب رودتم وأ « ةثداح ةردقب رودقم لع لك ( تم ةوسكلا لعلاو ١

 ؟ ران ريغإ مقي لهو

 . ليلد الو رظن ريغ ىسكدلا عوقو زوحي ال : لاق نم مهنم

 ايسك هنوك نأل ؛ لالدتساو رظأ ريغ نع هعوكو ز وجي لآأق نم مبنمو

 ةرودتم اهنوك ىضققي ةيبسكملا ةكرطلاك « ةثداح ةردق نم رثك أ ىفتتيال

 . طذ ةثداح ةرذقب

 ةردقب الو رظن ريغ نع مقي نأ زوجي ىرظن لع لك نأ فالخ الو

 . ىرورم لكو ةرورض نوكسيف ةثداح

 ءاعبسك ريصي نأ زوي هنإ : ىسكلا ىف رظنلا طرتشي مل نم لاق

 . ايرورضض نوكي ام

 أي رظن ريصي نأ زوي ال ىبمدبلا : لاق « رظن نم هيف دب ال : لاق نمو

 .لدةسإو راظني نأ حصير «هإةع لكي ل نهو«لقملا لاك نم ةبس ديلا نآل ؛اهنسك

 رظنلا ىلإ بوسنم هنأ : ( تدب ) ىلالدتسأو ىراظن 1 : انأوف ىنعمو ب الا“

 . مثاهو ىلع ىلإ بوسنلا وه: يمعتاطاو ىواعلاك ؛ ليلدلاو

 . لالدةسالاو رظنلا بيقع مقو هنأ هاتعمو

 كالذاو ؛ داضت هبيتع مقاولا لعلاو رظنلا نيب ناك نإ وهةئيرط رظفلا نأل

 ؛ تادانةءالا رئاسا داضم رظنلا نأل ؟ رظنلا دوجو لاح ىف ملعلا لص ال

 عكشلا داضي رظنلا نآل؛اك اش هنوك زومي ال هرظن لاح ىف هنإ : انلق كلذاو

 ؛ هرظن لاح روظنملاب اكاش رظاذلا نوك بحي : لاق نم ُلوق لطي هبو
 رافنلاةحصل سيلو « الهاج وأ « اناظ وأ « اك اش نوكي نأ زوجي هرظن لهو

 . هلاح / ىف الو هلبق ال « تاداقتعالا نم ءىش وأ كشلاب صاصتخا [شولإ



 ك1 2 ل

 ةغللا ىف هنإف ؛ ةمنصلا هذه لدأ هيلإ ريصي ام "ريغ ةغالا ىف داقتءالا ةقيتدو ل ابو

 . دام الاو داقمنالاو دا نه

 تافص ىنن ىف دساف ضرعل ًاداقتعا ملعلا ا ومس نيملكسقلا ضعب نأ ريغ

 هناك مولعلا لع نم نإف ؛ ديعبلا هبشلا نم امهيب اه مغر « هناحبس هللا

 "هيدا أذه و ةياع وه ىذلا فص ولا هةيسنن كنع هأعج نأ < هال و هيلع دفع

 ةتيت>و « هناحرس هلا تافص 4 00 ولا اذه لع محصل 6 "لعب

 ىلع هنأب ناظلا دنع نوسنظلا نوكب نظلا وه الو ءاهدنع داقتعالا

 . هيأع وهام

 . هيلع سيل ام ىلع دقتلا داقتعا : لهجلا ةقيقح هدنع اذه ىلمف

 : لملاك لهاجلا هب لهجأم ود : ىنعلا اذه داةتعالا لمجتال نم دنعو

 ١ املا 4 5 أم وه

 : لوقةيف مججأ ضارعألاو تانصلا قرقحم ىف لئاقلا لوقي 9 اذك-هو

 . رداقلا هب ردي ام وه  ةردقلا

 . دارلا ديرملا هب ديربام وه  ةدارإلاو

 . ءاقبلاو مالكلاو رصبلاو عمسلا كلذكو

 . كرحهلا هب كرحشي ام : ةكرحلا ىف "لوي اذكهو

 ١ دوسألا هب دوسأم : داوسلاو

 داقتعالا ددرت :هتئيتش ؛؟ قرطلا ىلَوُأ وه ىلاملا قيقحم ىف قيرطلا اذهو

 انرك ذ ام هقيقحتو « كشلا فصو اذهن ءاوس هجو ىلع داز اف ؟ ني رمأ نيب

 . ىذكهو : لصالا ف(1) .٠ بتريبوحلا : لصالا ق(١)



 ءلسل !رخل# سنس

 وه «هتصوو “ىلا لفنيو ورسي هب اموهو : دحاو ةلفنلاو ءوبسلاو

 . هنع وهسسلا ىف ىملا دامتعأ ىفاذ ام

 هيف اهس امف هيلع ىشع هنأك ؟ نايشنلاو مونلا نم بيرق وهو

 . ةئع لفغ و

 تافآ ميلا نإف ؛ ةبراقتم '”نامم  ةلفغلاو وهسسلاو مونلاو توملاف

 تافص نم اهشعب ناك نإو قئاقلا نع باهذلا ىلإ ””اهبحاصب جرخت

 نافلاو لهجلا اهم بارقيو ؛ ءايحألا

 تاداقتعالا ضعب "'ةبلغ وأ'7؟ نءداتتعالا دحأ ”بيلغت - نظلاو

 قي رطال امف دهتجا هياإ ىهتنيام وهو ؟نونظلا ضعبب ”مطقلا  نظلا ةبلغو

 . نيقيلا وهو : هيلإ رذملا مطعم

 . ( تعمم ) باطخلا امأو حام

 ةئيقح ىف دحاو -قطنلاو « بطاختلاو ؛, اكنقلاو ء باطخلاو « مالكلاف

 527 أ ريصي ةبام وهو  ةغللا

 هنم مه: ىتءو ؛ ربخغأو ىعنلاو رمألا هنم 'مهفي ام هتقيقح : ليق دقو
 . لكلا مهف دتف ؛ هذه دحأ

 . ريخو ”ىهن : رهأ "لك نإف

 رمأ : ىهن "كو

 ىهن و ”رمأ : ريخ ”لكو

 : تاأتف دحاو لع هتيقح ىف ثرصتقا ولو

 .هيحاصب ؛ لصألا ف(5؟) < .ىتاعم : لصألا ىف )١(
 . هياع ذإ : لصألا يف (”9)



 د ا

 . ماقتسال « رابختسالا وأ ربخلا وأ ىهنلا وأ رمألا ةنم مهق ام

 انوكي مكالذإن ؛ اهرب مهف نإو «كللذ امبنم مهفيال ةرابعلاو ةباتكلاو
 . ًامالك ةقيقحلا ىلع

 . ةقيقح اًضيأ مالك هنإ : ةرابعلا ىف ليق دقو

 سفنلا ىفام ىلع ةلالد اهنأ عم  ةرابعلا ىلع مالكا مسا ىرجأ نف

 موهذلا ةءاتكلا ىلع مالكا مسا ءارسجإ دعبتسي مل  مالكلا نم

 . مالكلا اهب

 ؛ مالكلا امهب ميقب هنأل ؛ ازا امالك نايمسي امهنأ : حيحصلاو

 فقتال ”ىملا ةذص ةةيث> نأل ؛ مالك لا اممب مهف ذإ ؛ ةدارإو اءلع قبس اك

 عمسلا و ةدارإلا و ةايحلاو : ردقلال فيقوتلاوأ ؛ حالطصالا ىلع باجيإلا ىف

 . اهريخو موعطلاو داوسلاو ةكرملاك «ماسجألا تافص نم امهريغو رصبلاو

 . لمفلا ىلإ ءاعالا : رمألا ةتيقحو - ا“

 . فك لا ىلإ ءاعدلا وه : ىهنلاو

 :ليق دقو ماجحإلا ىلإ ءاعدلاو « مادقإلا ىلإ ءاعدلا هنأ, امهنع ريع دقو

 . ايصاع ىهنملا لمفي و « اميطم هلائّتماي رومألا ريصبام

 دو>و ىلع اميكح ىف ىحدلاو رمألا فقو بجو هنأل ؛ ثيعض اذهو

 . دودحلاو قئانْطلا نايب ىف دساف كلذو  ريغلا لمف

 . ربخأا ربخم هبام : ريخلاو باب

 1 بذكلاو قدصلا هيف 00 مام : ليف دقو

 . « لدس » : اذكه رخآ مس راو طقناا نم ةيلاخ ةمكحلا تدرو : لصألا قا ١

 ( لدحلا ىف ةيفاكلا - «)



 : رايختسالاو - اب

 . ربختا نع لاؤسلا وأ « ريتا يلط

 . رايختسالا هناحبس هنا نم حصي اذه ىلعو

 ماهةتسالا ىلع امأف هرب رتلا ندم ىلع رابشتسالا (ضيأ هن احبس هتمحصيو

 . ةملع لاو

 : ىديعلاو - ابق

 . قداصلا قدصب ام

 . ربا فقو ىلع ثرباعا : ليقو

 : بذك_لاأو س م.

 . ابذاك ربخملا نوكي هب أم

 . ريشا فالخ ىلع ريا : ليف دقو

 ؛ةباتكسلاو ةرايعلاىف الإ مق مهي ال ا معلا عم م بذكلا نإ : ليق دقو

 ةم نوكي ال طق ةرابعلاب هنأل ؟ هئاحبس هللا ىلع ةباتكلا انلحأ اذهلو

 ؛ هتانص رئاسو هدوجوو |( هماعو همالك نع هريغا ةرابعلا قلخي ناك نإو [ى١٠ل]

 نوكيو « ىلاعثو هناحبس وه : تافصلا رئاسو مالكلاب فوصولا نوكيف

 لحجلا نوكي ريغلا نأل ؛ ةبئرلا فورلاو « ةعطقملا تاوصألا هذبس اًريعم ريخلا

 لخلا ىلإ مجري لمفلا نم فصولا صوصخو ؛ ةباتكلاو ترصلاو ةرابعا

 هن وكب م أ ناك نإ و « انئاص توصلا لعفب ن ءركي مل كلذلو ؟ لعافلا نود

 و» : امس لحلاف ؛ تئاص هب لحغا لب ؛ امالك وأ ةرابع هنوك نم اتوص

 . وأ فصولا ىف "”صخأ

 .نصحأ : لصألا قف(١)



 كلا زا. تكلا

 : لعفلا ةقيتحو - هلا

 . قلها ةتيدح وهو « لوأ هدوجول ام

 | دج رودقم وه : ليقو

 همايقل ال ؛ يردي هئلمتل ؛ العاف : هنردقب قاعت نأ : لاقي لمفلا نمو

 . هتردق لحم وأ « هناذب هد وجوو

 : ك]'نلا ةقدقحو ل مل؟

 ىننلا ىلع مقي ال « تابثإلا ءامسأ نم وهو « كورتملا دض لعف وه

 . فارسملا

 لعاف هنأب هدضالو رودتم هنم دجوب ال نم هب فصوب ال كلذكو

 , كرات وأ

 « لسفلا كرب هذ فصوب ال« لصف أم ؛ هن اديس هنا لعف نإ : ليقو

 . لمن كرتلا نإ : نيلصحلا لول ىنعم ودو

 دحاو ةلكو نوكسلا ةكرهلابو « ّدومقلا مايالاب كرتي هنأ ىرتالأ ظ

 . خلا كرت اهدحأ لمف اذإف ؛ ةبحاصل كرث نيدضلا نم

 م فياكشلا امأو ل مس

 . فلك هيف يطاخلا ىلع ام : ناسالا ةتفاوم ىلع هدحف

 . فلك ام ىلع ةلالالا ةماقإ وه : ليقو

 . بائع هيفااَغ قدتسا أم ووه : ليفو

 . حابملاو هيلإ بودنلاو روافحلاو بجاولا :( تم ) هيف لخد

 ١ اع قدتسا همصو فالج ىلع امم ةدحاأوب ىنأ وأ 1 لعق نم نإف



 هيلع قحتسا بوجولا وأ « رظإا ةهج ىلع حابملا لعف نم نأ ىرت الأ

 ؟ ايات

 ؟ لمفلا ىلع ال « داقتعالا ىلع هةقدتسا : ليق نإف

 داقتعالاب مهلا بسكي اهنإ لعفلا نكل « لمفلا ىلع لب ؛ ال : ليق

 ؛ داقتعا لمالا عم هل نكي مل اذإ ىتح ؛ لمقلل مح ال داقتعالا نود ؟اهنإف

 . وبسسلا ىلع هلعذ نآك

 نأ نايف ؛ هل مك ال لمفلا اذه ”لثمو « هيلع فياكست ال نم لمفكو

 لعفلا نم سنجلا ناك اذهلو ؛ دوقعلاو دوصقلاب ماكحألا بسك لامفألا

 دوجسلا ساج نأو « ًارفكو ةيصءم ةرمو « ةعاط ةرم : فيلكتلا مم

 دقمأاب و « ةعاطو انامإ دقملاب ريصيف ؛ سمث ءأ ملص هب رو دبعلا نيب

 . ةيصعمو ًارثك نوكي ىرخأ ةراث

 : محاولا امأف - م4

0 | 

 . امبصرق طقس اذإ - سمشلا تبجو : لاقي اك

 .|[1؟ / مك ةيالا نم |[ 4 9 ونج تبَجَو اذإذ ) : ىلا لاقو

 . تطتس ىأ

 . طوآسلا وه - بوجحولاو 4 ةغللأ ف طقاسأ

 : ضرغلاو بسس ©

 : رولا مدولو 6 هه م فسأل ةدرفو َ سوتلا ةض رق : لاقيف

 , نإف : لصألا ىف )١(
 <« واولا »فحم ةرابعلا انسحص دقو « هبر نيبو » : اذكه لصألا ىف ناك نيسوقلا نيبام (؟-5)

 .وه : لسألا ف(؟) . انتيثأ امو ىلع « ديعلا » ظفل ةناضإ دمب اهناك٠ ىف ابعضوو ةياديلا نم



 ا مسالا سل

 دق  ىأ : ةفئدلا ةأرملل 1 اللا ضَرَف :لاقيف ؛ ريدتتلا ىنمدع نوكيو

 . ام ريدقت ىلع  ةقفنلا اهل مق ىنمع نوكيو

 ا ع | ١ ةنأ ند 1 (هاَنْضَرْفَو مالا ةروُس) : هناحس لاقو

 .[ةك؟ ةيآن عز ب ل لد ك1 للا ضرف دفإل :ىلاعت لاقو

 .رذقو مطق : ىأ

 : هكر“ ىلع ةبوقعلا قاقستساب هريغ نع راق وأ ء ّمطق لعن هزكف

 بوجولاو ضرفلا وهف

 .ةيوةع هكرتب قدعتسي ام وهو « دحاو  ءاهاعلا حالطصا فر ضرفلاو

 ةب وفعلا قافحتتساب هريغ نع رد وأ عطق هنأل؛ اض رف ىمس ضرفلا نأكف

 . هيف ةنلاخلا لع

 ةعيرشلاىف مزاو تبثام وهو : ةخالأ نم - بيرةتىلع - بجاو : ليقو

 . هفالخ ىلع باتملا قدتدسإ هجو ىلع

 قحتسي ام : بجاولا د ىف لوقت نأ ىفكي : ءاداعلا حالطصا ىفو

 .. برعلا ةمضاومل مهحالطصا ةقفاوم اهب نيبيل ؛ هيف ةدايزلاو هكرتب ًاباقم

 : روظحلاو - مك

 ! عنما : رظألاو « ةغللا ىف ع ومما

 : ىنءلا اذه ىلع ةغللا ىف : مارا كلذكو ل مل“

 . ديعولاب هنع عن ىذلا وهو

 . مرحلاو روظحلا ىف 0.اتةحتم بوجولاو ةيضرفلاو

 . هيحاص ىف امهنم دحاو "'”لك ققحتم ىهنلاو رمألا اك

 « لكب » : لصألا ىف (؟) .« ققحتم » : لصألا ف )١(



 . هلم رم : يشن لكو ( هكرن نع ىعن : رمأ لكس

 . هكر ب روظ# : ضرف لك كلذك

 0 رن'بجاَوو ”ضرف : روظحم ةلكو

 ؛بجاولاو ضرفلا نيب قرفال كلذك ؛م”رحخلا و روظحلا نيب قرفالاكو

 . ”ديعو : هلعف وأ هكر ىف عيمج ا ذإ

 رك ذ نع تيننتسا « ديعولا هكرت ىف ام : بجاولا ىف تلق اذإو

 . قاقحتسالا

 قاقحتسا : لوقت ىتح حصي ملء باقعلا هيف ام : ثلق اذإ كنكل

 باةع هيف دجوي مل نإو « بجاولا كرتبثو جيبقلا / لعفي“ دق هنأل ؛ باقعلا [ش١٠ل]

 نإو « رفكسلا باقع ةنع لوزيف ناعإلاب رفكلا كرتي وأ « هنع ىنعي نم

 . بجاولا كرو حيبقلا لمق لصح

 نيبني كلذك ضرفلا كرت ىفو ديعو : بحاولا كرب ىف ناك اذإو

 امهنيب ةقرفت هبجوُبال ةرثكلاو ةلتلاب ديعولا توافتو « امبنب ”قرثلا

 ةلقلا ىلإ لص ال هنأ عم « ديعولا لصأ ىف ةقرفت بجوبالاك ؛ مسالا ىف

 «ديءعولا قول ىف امك ارتشا دس « هتفصب الو لعفلا ةروصب ةرثكلاو

 ؟0ةنيلغو ء؟0ةاقيلغ نوكتف ؟3ةفيفح ناشت ةفلاخم بر هنإف در عمسب الإ

 اهمضعب ناك نإو « رينص بونذلا ف سيل : ليق اذهلو ؛ "ةنيفخ نوكستف

 . ضعب نم ربك أ

 : حيبقلاو نّسحلا لح امأذ - م

 . نسح وهف ؛ هلمف هلعانل ام : ليق دتف

 )١( اظيلغ » : لصالا ىف (؟) , « انيفخ » : نلصألا ف « .



 سل سقي

 . نسح وهن ؛ هلعاف حدم ام : ليقو

 . نسح'وهف ؛ هنسحم نايعألا كالام كح ام : ليقو

 . نسح وبف ؛ هلعف ىلع ديعو الام : ليقو

 . لدعلاو نسحلا نيب قرفالو

 ميال هنأل ؛ هلعف هنأل ؛ الداع ناكف ؛ الدع الإ هلمف عقي الام ةلكو

 نأل ؛ الداع هنوك ىف هب لدعلا مايق بحيال كلزإف ؛ لدملا دض طق هلعف ىف
 ؛|غا ىلإ هب فصويال دض هل امو؛هب ةمايقلال زومي هل دضال اع لعافلا فصو

 . هب ماق ىذلا

 : حيبفلاو غلا امأو سم موب

 . هلعف هلعافل سيل ام وه : ليقف

 . هديبقب نايعألا كلام كح أم : ليق دقو

 ظ 0 ”ديعو هدو قام : ليفو

 ميال هنأل ؛ جبقلاب فصويبال عمسلا لبق ركسشلا كرت : انلق كلذلو
 ؛ اهوانع الإ نوكي ال مدنع ديعولا نإف ؟ ةلزنعلا لدم امس ممسلاب الإ ديءولا

 ديعولا َقلَُخ ممساا لبق ىردي الف ؛ مالك لك قلَخو « نآرقلا قلخمي مهول

 م4 5 ”لحلا الإ حيبقلاو ماغلاب بفض ود الو اي أ ركسشلا كو ىلع

 م هدْض همه ميال ىذلا لداءلاكسيلو م روجأو ملاظنا دصو 6 لدعلا هلعأف نم

 لا هب فصويف ؛ هل دضال ؛لرأ ىف لمقلا ىرجم ىرحي ذئايح هنإف
 . للا ثريغو

 مسراو دودلا قفذدعت : حيرقلاو روؤذلاو ملظلا "لح 7 لهف دقو



 اس هو

 - وأ

 اك 1 4 كلا

 برطضا اذإ : ءامسلا تءاظ : مهوق ىف برعلا نمذ وخأم ؛ *”هوسولا

 . ءاقسلا لظو 4 هناوأ ريغ ف

 ام اة هابأ هش
 رمال 7 2

 نم : مهوقو . ةبشلا ف ىدعت أم ىعي ؛ 6

 :روذلاو

 . لودءلاو « ليملا وه «ةئللا ىف

 . فدهلا نع لدع اذإ « مهسسلا راج : لاقي

 : تاق واو قيرطلا ِنَْس نع تادعو تلام اذإ « ةلحارلا تراجو

 . ىنكل ؛ دحلا ةزوأغ

 روصتي الف ؛ منص مسراالو ؛ لعت ىف 000 هز أدعيس هنأ لع سداو

 قلطاو؛ ميمجلل قلاخلا ود ناك نإو «هفصوب صئقيخلا حيبقلاو رظلا كال هم

 قلما انم ركوصتيال كلزإف ؛ احودمم ًاتَسَد الإ نوكي ال قاخ هنإ ثيح نم

 مذلا انلاعفأ ىف حصب هنأل ؛ عارتخالاو
 . حدلا ىغتقيو «

 ظ

 ظ : بدنلاو بودنلا امأو

 هلعافل "'2أريخ هلعف ناك ام : هققيتحو « ءابقفلا فرع ىف دحاو

 , هكرت نم

 ٠ لاحم ريخعاو رشلا نيب ياختلا نأل ؛ بجاولا هيلع لخدي الو .

 هكر نوكي ام هي يشلاق ؛ هك رتب قاعتي هنأ الإ ؛ هيزئتلا : هتلباقم ىفو

 5 ءلعق ند اريج

 : هل مرحمال ىذلا : هوركلا هزمو ل ةب+

 . مرح اال ىذلا 6 هوركملا ةفيفح ىف ليف لقو

 . « ريخ » : لصألا ىف (0) . هوسرأا » : لصألا ىف (1)



 وي

 بس ب

 بس 8 عب

 دل يؤ دل

 اهوركم ناكل هيف ديعوا تعط وأو «ديعولا هيف فاخنام وه

 ظ ٠ مترا ىنمم

 لك نأ اك ؛ هكر ىف هيزنتو « هزم وهف : هلعف ىلإ بودنم ”لكو

 . هكرت ىلإ بودنم : هلعف هئم

 امبنم دحاو كلك نأ ىف « روظحلاو بجاولاو « ىهتلاو رمألاك وهو

 . رخآلا ىنعم : موق دنعو ؛ رخألا سفن

 : مازاإلاو موزالاو
 نوكيف « ريغ ال « ضرغلاو « بجاو| ىف مهفرعب ”لمعتسم ءاهقفلا دنع

 . ةغللا ةقيقح ىف « ةقرافملا ضيقن ىف ىلا « ةمزاللا ىنع؟ بحاولل ادصو

 : ةنسلا امأو

 , ةغللا ىف : ةقيرطلا ىهن

 ةعاطلا : اهقالطإ نم فروءتو «بجاو تريغو ابجاو نوكست دقو

 ' . تادابعلا ىف ةيسستلا هذه تلمعتسا اذإ « ةضيرفب ثسيل ىلا

 :اهقالطإ نه دارب (تة٠)ثيدمحلاو راثآلا هلَقتو «ةاورلا فراستم ىفو

 : رابخألا نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع رثؤيام

 : 02 لإ امأو

 . ةخالا ىف : ةدايزلا ومف

 نأو »ع ةصيرفلا ىلع تددر هع 1 323 : ةعب رشلا ف'رع 1 ةجفمدحو'

 ' . تادابعلا نم ردقلا ىلع تديز ةعاط لك / تئش [ىا١ل]

 ٠ ضرفلا لعب فاكسلا هيب عاطأ 7 . عوطتلا امأو سس 5

 )١( لقثاا » : لصألا ف « .



 : حاملا امأو هيب

 . هكرو هلعف ىوتسا نوذأم ةزكسف

 . ةةيدحللا ىلعب دنلاو بوجولا ىف ةل>اد ريغ ةحابإلاو

 . بدنلاو ةحابإلا : هيفف « بجاو لك :ليق دقو

 . ةحابإلا ىنعم هيفف « بودنم لكو

 . هانرك ذ ام : قيقحتلاو

 : زاوجلاو هم

 هكش نع ربخأ دقف ؛ "2اذك زاج : لاق اذإف ؛ كشلا وه ءةغللا ىف
 . ريا اذهب ؛ هنع ريخلا

 : ىنعع « زاج لايف ؛ لامتسالا فات : نءدلا ءاماع فرع قاودو

 . حص : ىنممي « زاجو « لح

 . ماي ىأ« 00 عبو - ةحبصلا ىنءدع « ةزباح "الص : لوقيف

 . "لاو ةحابإلا : ىنم؟ هلامتسا ُرْثكيو
 . لاخلا رضيقن : نيملكتملا ف' ع ىف وهو

 ىفن ىنمب نكل  ةحمصلا ىنمع ال  دوقملا ىلإ ٌراوجلا فاضي دق 1

 : هدتع ىف ٌراوجلا هيلإ فيضأ نم نأ ىنعم ىلع « زئاج دع : لاقيف « موزللا
 . ةلامطساو ةكرشلاو ةلاكولاك « اك اكن هنع دج

 .'نيفرطلا نم هيف زاوجلا ناك« دقَملا ىف قلطأ اذإف

 ٠ اك اك هنع دجم ىذلا وهف ؛ امهدحأب 5 نإو

 . . ديملل ةزثاج ةباتكسلاو « نومرلا نم زئاج ”نهرلا : لاقب -

 .« ىذك » : لصألا ىف 0



 . ريغ ال ؛ ناسحإلا : ىنعم ؛ تادابعلا ىلإ هئفاضإو

 : لاق 3 6 هنوك رودقلا 1 لمعتسي 00

 1 ءاشن أم ىلع 0 هنأ 2 هأثعم ( ءاشل أم قا نأ ىلاعت "1 ند رو

 : ةدعصلا امأو بس 84

 . دجو ىأ ءدلبلا ريمألا لوخد ”حص : لاقي  ةغللا ىف  دوجولا ىهف

 ةلاحإلا ىفن ىنعم : لايف ؛ لامتسالا '7ةنلمغ ءااعلا فرع ىف ىفو

 . زاوجلاك

 . أهم دوصقملا لوصح ؛ ىمم ص دوةعلا ىلإ فاضنو

 . باستحالاو ٌدادتعالا اهب دافيف « تادابعلا ىلإ فاضتو

 . لاا ىنعم وأ كلا ٌلوصح اهب دافيف « تالماعملا دوقع ىلإ فاضتو

 . رداقلا ٌرودتم هنوك اس دافيف ء "”لاحم سبل ام ىلإ ناضتو

 . ضرملاو بيعلا لاوز اهم دافيف « ناويحلا ىلإ فاضتو

 : وملا أمأو سس ا هو

3 

 . هيلإ فاضي ام فالتخاب لامتسالا ىف ناتو
1 1 0_0 

 . ةقدص هب ديفأ « ريخما ىلإ فيضأ اذإف

 . هب ًارومأم هنو ه4 داش ملا رشلا ند ءىس ىلإ فيضأ اذإو

 باوصلا ىده ىلعف 6 فارصتلا هوحو نم ٠س ىلإ فثيضأ اذإو

 : ةححصلا و

 )١1( فادخم : لصألا ىف (؟) . م : لصألا ف .

  020هانتشأ م انحدحر دقو ةملك رادع لصألا َّق ضأيب :



 10 01 كتل

 تافص نم ةنص وأ « قالا وأ « رمألا وأ «”يكسلا هيلإ فيضأ اذإو

 . قدال ءايضقلاو 0 : لاقي اك« هن احبس هلإلا هي دارملاف ؟ ىلاعتلا

 . ىلاعت وِلاَو « ]*: واو : لاقيو

 ؛ لاقي اك « دوجولا هب دافي ءرادلاو ةنجلا وأ ء رشحلا ىلإ فيضأ اذإو

 . لصحو نوكي : ىنعت < قح : رشنلاو رشساو ؛ وح ؛ رانلاو ةنجلا

 , نسحلاو لدعلا الإ هنم نوي ذل هنأ : ىعم لع ؛ ّن هولا : لاتيو

 , 20 . تارّئبقملا نم ءىش ىلإ  اتلطم  ؛َوْا فاضي الو

 الثل ءدّيقي نكدلو ؛ دؤجولاو توبثلا ىنعي « قح ملاغلا : لاقي الو

 .هيبامصو نرمي اق وأ 6 هب ر ومأم 1 1 م ويف ؛ أطلع عض 0

 ٠ -- دسافلاو ”لطابلا امأو :

 . مدعلا :؛ ىنمع ؛ ةذللا ىف امهف

 . ىشالتو مدع اذإ « دّسفو . مدع اذإ « لطب : لاقي

 ( ندا هشلا الإ هك اًمهمف نآك وأ )ل : ىلاعتو هناحبس هلوق هنمو

 .دوجولا ىف الصحن لو اتمدع ىأ ١ "1 ا ةيذلا نه

 نالطبلا وأ ٠ داسفلا فيوضأ اذان ؛ توبثلاو ةحصلا ضيقت اهو

 . دارما ىف هب دادتعالا يقنو 1ك طوةس : ىنعم ىلعف < دوجوم لصاح 2

 . هتقيقحو هدح ريغ ىلع مقاو لك ىف ةعيرشلا ىف نالمعتسيو

 ؛ ةعيرشلا ماكحأ نم لمعتسي ام لك ىف ءاوس : :ةاسفلاو « نالطملاو

 اف لمعتسي امهنم دحاو "لك نأ ىف « رخألا نم دك ب اههدحأ سلو
 .دجوي مل هنآك نوكيف ةعقوم مي ال

 . « تادصلا » : لصألا ىف تناك (؟)



 مسس #ث هش سس

 ؛: لاطاامأو -- ٠6

 . هنلس نع ليحأ لوق لك ةذللا ف وبف

 . لا مالك : بذك-ال ليق كلذلو

 ,  هلوصحم علا حصن ال ام هنوامعتسي ن وملك -ةللاو

 , اميعامجا اع ال هنأ : ىمم « لاحم تاداضتملا عامجأ : هلوقك

 ةفاضإب لعلا معصي ال هنأ : هب دأشو « لاح هي دضلاو دلولاو كي رشلاو

 | كلم ىنعم لع ال « هنا ىلإ ءايشألا هذه

 ةنع ىمملا نع متم ديكو ب اهرو ءلام ديفي“ ال ام : ءاهقفلا فرع ىفو

 . ظفالا اذه

 . لاه ؛ ضيملا عم ؛ مورعلاو ةالصلا : لاقيف

 .. لاحم ؛ ليللاب « موصلاو

 . لام هيلإ ءاعدلا عم حيبقلاو

 . لاحم ىبنلا مم ةحبصلاو

 . لاحم هيف بوجولاو رمألا عم داسفلاو

 .ئ ر "ريغ ًادسأف جملا ناك نإو « دساف ٌريغ دسافلا جحلا ىف ٌئغلاو

 ةدعلاو ةد"رلا عمو / دوش الو ىلو الب حاكسنلا : اولاق كلذكو [ش١1ل]

 . ”لاحم عاضرلاو

 مدنع قطب داكرال هل ؛ لطايلاو دسافلا نم ءايققلا دنع دك | وهو

 . لام ؛ ةحصلا ىف « هل هجو ال امف الإ

 . ةيلقملا تالاحلاب بي رقتلا ىلع « ًامْشُم مدنع نوكيو



 : نايبلا امأو ل و١ .س

 . مطقلا و « ةنابالاو «نييلا نم : ةغللا ىف ووف

 لصفنا وأ« هحوضوب لكسشللا نع زاتما ام « ةعيرشلا ىف  هدحو

 . هحوضوب لكشلا نع

 لَمْحلا نم مه اذإ ىتح؟ناكدجو ىأب ماهفإلا وه  نايبلا : ليقو

 ىلإ ءضعب نم رمظأ اهمذمب نوكي مث « نايب هيف هنإف « ةلجلا ىلع ام دارم

 . هباي ىف اضن ريصي نأ

 . هعيم- لمش نايبلا مسأف

 : ةنيبلا اهأو - ٠6

 ءةفيبملا ةلالدلا وأ ؛ ةفشاكساا ةمالعلا اهنأل « نايبلا نم ةبرضن

 . ةلالدلاو ةمالعلا ىهف «ةيألا تالذكو

 : لوادلا امأو - زو

 رداقلا نم ريدقلاو  ملاعلا نم لملاك ؛ لادا نم « ليعتلا وبف

 . ىداطا وهو

 . لولدملا نع فشاك-لا وه : لوقت وأ

 , اه لعافلا « ةلالدلل بصاخلا وهو

 . لاد : هل لاس ةلالدلا بص هئم ادجو نم

 . "ليلو : هل لاقي ءاهاعفو ةلالدلا ”بّصن هنم ربك نمو

 :ةلالدلا امأو - ٠

 ! ب ملام ةفرعم ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتي ام صف

 . لوادملا ةفرعم ىلإ وأ



 ' سمسم ماب بس

 . اهب دعما : ىفو

 . لوادلا مضوم ىف ةلالدلاو - ةلالدلا مذوم ىف لءعتتسي دق ليلدلاو

 ؛ ممالاو تعنلا ماقَم رددعنلل هماقأ ,زاهع كلذ : لاق نم مهنذ

 . راعتمو رطقو ' روزو رئازو ؛ مكوصو مكاص : مه وك
 [ 57/٠ ةيآلا نم ] ( اًروَغ *ك وام ّحَبصَأ نإ )ف : هناحبس لآق

 . أرئاغ ىأ

 دو دقو# ةنيقحلا 350 لاعتسالا ذإ ؛ ةئيّقح وه : لاق نم مهنمو

 . لامتسالا

 . ةلالد ىضتفي : زاجم مهنم هزأ ىلإ ثريصملاو

 : لالدهسالاو - ٠١7

 . ةلالدلا يلط وه
 . ةيورلاو رظنلاب كلذ نوكي دقو

 . امنع لاؤسلاب نوكي دقو
 ل دتسملاو لس ٠4

 . ةلالدلل بلاطلا وه

 . ةلالدلا بصني نم ىلع قلطيو
 . اهنع لئاسلا ىلعو

 : هل ل دعسْلاو -

 . هلالدلا هل ثييفأ يذلا وه

 . ةلالدلاب بولطملا كلا وهن وكي دقو

 . اهنم ”لئاسلاو بلاطلا وه نركبو



 دبس كراس

 : هيلع لدتا وداواو

 . ةلالدلاب بولاطملا و»

 . ةلالدلاب رومقللا مصخلا لع قاطيو

 :ةحذلا امأو ا

 . ةدحتلا نم  ةغللا ف_ تذخأ

 . ةعضاولا قيرطلا : ىو

 ' . 1 رابصف 1 لعل نآك نإ : لايف

 اهادحو هيلغ ىأ ؛ هحذل هحال : لاقي ؛ ةيلغلا نم ابنإ : ليقو

 . ىوعدلا اهب حّحصت ام : ةعيرشلا ىف
 : ناهرملا امأو تل

 . قدال روظلا وهذ

 . الالتو رهظ اذإ « نع'ربت : مهلوق نم

 نايبلاو ةئنيبلاو لادلاو ليلدلاو ةلالدلاو ةمالملاو ةجللاو ناهربلاو

 .ءاملعلا فرع ىف امس ؛ةبراقتم اهلك: ةيآلاو
 . باميإلاو بلسلا اهيف نسحمال كلذكو
 <« ليلد ىعم وأ ةلالد ىعم تسيلو ةدء> ىعم : لوقت نأ نسم الو

 . ةيآ وأ « ةننب وأ « ةمالع وأ « ةلالد وأ ( ةدح ىعم تسب و

 : ةصلا امأو رع

 . لام>الا نع هزوهظب عفت را ام : ةءيرشلا ىف هدحف

 : عفترا ام لكل تلاق برعلا نإف ؛ ةخللا ىف هانعم نم ببرق أاذهو

 . "صن هنإ



 © ا

 . ةصخئم : ةرانمل تلاقف

 . ةصنم : سورعلا ناكم نم عفترا ماو

 . لملعا مفر ىف لابو عرسأ اذإ « هريس ىف صن : لافيو
 , هتدمو هتعفر اذإ ظ أملوج ةيماشاا ثصأ : لاشو

 . هنطابو هرهاظ لدتعا أم : ةعيرشلا ىف ه لح : لهفو

 . هلي وأتو هع بص ردع أم : ليقو

 . هليزاتي هليوأت ام : ليقو

 . ءاقيإلاو مفترلا هيف حصي الام : ليقو

 : رهاظلا امأو - ا

 . هليوأت حص اف

 ,لياد نم هظنل ىلع ديرت اب هريغ ناكمإ عم هظنلب هانعم "لع ام وأ
 . هاوس ليلدب هاضتقم فالخ ىلع هليوأت نكمأ ام وأ « عيرش وأ لقع

 .هفالخ ىلع مطق ريغ نم ةفالخ نكممأ ام ”لك ىف «ةالا ىف « هلامتساو

 < هئأش ىف هيلعو « هرمأ ىف هعانترا نالف لاح نم ثرهاظلا : ملوتك
 . لاما عافتراو هل دلا تارامأ هنم اودهاش اذإ

 . هنم وحي الو أربي ال هنأ ضيرملا اذه ”رهاظ : نولوقيو

 . هعيمحىف ا فالخلا ناكمإ عم ةةلادعو هرتس نالف لاح نم رهاظلاو [ىدا؟ل]

 . لمسحم باطخ لك « ةعيرشلا ىف « هالح : ليق دقو

 ' . رهاظ وبف « ةميرشلا ىف « ظفل ؛لك : ليق دقو
 . اضن رهاظ لكو « ًارهاظ صن كلك : لئاثلا اذه لءؤل

 . أدح ديعب اذهو

 « لدحخلا ىف ةيفاكللا - 5 )



 سممسن مثل بأ بسس

 ١6 - مومعلا امأو :

 لومشلا « ةغللا ىف ء ويف .

 : ”روحاو دربااو رطل مهمحو

 . عدل وأ ةيطعلا وأ «روجلاو لدعلاب ريمألا مهو

 . ادعاصف نيلا> وأ ؛ نيئش لمث ام ةظناب ةميرشلا ىف « هلحو

 عمجو مومع هنإ :ددعلا ىلع نينثالا ىلع داز ا ةعوضوملا ظافلألا ىف ليقو

 . ةنللا ثيح نم ال « ةعيرشلا ءاءلع نم احالطصا

 . ءاتبإلاو 'مفرلا هيف حص ام وأ ؟ هصيصخم حص ام « هالح : ليقو

 ىمسي الام رهاوظلا نم ناك نإو « ”رهاظ وبن ممجو مومع لك-ذ

 .امومعو امج

 : صوصخلا امأو - 1

 : ضي اذهو « اميه ةذللاو ةعيرشلا ىف؛ دارف إلا هدو

 , صيصختلا كد

 « ةلدهح ىف هلل»- ىف كللذ 6 زيي هنإ ؛ صيصختلا دح ىف ليفو

 . 0 قدحاو قو

 : لمجْلاو - اا

 : نييعتلاو لوصنتلا ىلع ال« رجلا ىلع ىنعم هنم : ام

 .هريغ نايبب امليصفت ب ةلمح ةثاعج اذإ « باسحلا تلجأ : مطوق نم
 دوو هورس وس

 ١-١( ةلا ىلع ال ىنعم هئم مهفام » : لصألا ف « .



 دن مثؤ ب

 سو

 +١1١ - مهملأاو :

 ةلذعا لع الإ دارملا ىلإ لّضَوُي ال ظفل لك وهو « لملاك دملا ىف

 ليصفتلا نود م اهمإلاو .

 دارأا ن ء”حصفب ال ا 2« ةميهم : : مهلوق هئمو .

 الصتم هانعم هظفلب ع ام: رسفماو - راو .

 ٠٠ - ظاناألا نم لّسرلا ويف : قاطملا امأو .
 ١- م" اطافلألا نم ىأ 1 اثم روصحلا وه : دّيعْلاو |

 كديلاو ذهب :

 ضقانتلا نع هءامب 0 >أ أم 1 ( هظنلب هأنعم ع أم .

 هليزنت ليوأت أم : ليقو .

 م١ هظنلب دوصقلا ىلإ لص الف ؛ هانمم هباشت ام : هباشتللو س .

 ٠١4 - باطخما ليلد امأو :

 ] ؛ةنيرق وأ ٍددع وأ فصوب ظنالاٍقلطُم صيصخم نم مهف ام [ وهف
 ديقلا نم برقي وهو .

 بيرق اهاك « باطمللا ىوحفو « باطخللا نحو « باطخنأ موهنمو

 همم رمصل ال باطاغا نم مهني ام وهو « باطما ليلد نم .

 فوذغلا امأو د اح :

 هئم مالكسال دب ال ام راعت] ويف ,

 ف ةوذملا لم مهمضعب لمجد و :

 أ 9 ص كفم نك 001 + : ىلاعت هلق

  144؟”/ [|
 ةيالا نم ]4 .رفس ىلع و

 رككظددو وص هه سس وس سرور ااا

 . معمم ودل ةداز(١-1ذ١)



 سس ه7

 ماو ةيآلا نم ] ( ةّدمَف ) رطفأف انعم : اولا

 دب وأ ًاعيِرَم كم نآك مف )ل : ىلاعن هلوق هلممو

 .[؟ , ١و.؟ ةيألا نم ]43 ةي لذ مهمآ

 ( ترجفناف رجلا َكاََمِب برضا ملف : ىلاعت هلوق لئمو

 [٠ ؟/٠6 ةبآلا نم ]

 : لاق نم مهعمو

 قالكاو رطفلا دوجو لهلدب ب ؛ مومعلا باب نم ىف تايآلا هزه

 ىلاعتهّللا بجوأ ول « "لب اهنم لامفألا هذه نأل ؛رامضإلاب ال« ب'رغلاو

 : هلوق دنع راجننالا وأ « قاملا ريغ نم ةيدفلا وأ «رطف ريغ نم ةذعلا

 . « كاصعب برسؤا »

 . لياد مايقلف « ىتاعلا هذه دوجو دنع اهيلإ ان رص اذإف

 دجو امو ؛ هنم مالك دب ال يذلا فوذحلا لَم : ءالؤد لاقو

 : ىلاما هلوق لثم و» فذح ام لع لدي

 َر لوُسر انإ الون ناع'ف اهتاك)
 .[ فلا مءلالء ١54 اَديلَو نيف كبَر ُْ أل لهئرارسإ 52

 : نوعرف باوج "1 هنكل ؛ نوعرف ىلإ ىسوم نايتإ : ةنم فذلك

 . هيلإ ىموم نانتإ

 : هلوق : امو

 :تلاق هلوقىلإ - "مَع 2 لَوَث 7, م4 ل هقلأف اذه ىباتكب بهذأ)

 ١ سس * .٠ 5 -

 اًيعم لسرا نأ 6 نيمأ لا ب

 « اولدب » : نوكي نأ ىلإ برقأ : لسألا ىف )00 « اذأ » : لصألا ىف 0(



 سس مو“ سس

 . [37/5618] (”ع رك باعك لإ ىقنأ نإ المل يأ
 . اهبلإ باتكسلاب بهذ « دهدُهلا » نأ ىلع اهنم مالكلا اذه لد

 : زاجلا امأف - ؤ+

 : ةغالا عوضوم ىف ةقيقحلاو « ةقيقحلا ةلْض وبف

 . ناسللا كلذ ”لهأ "هل اهمضو'” ايف تامعتسا ةظفل ةلك

 باري هريغ ىلإ هءوضوم نع هب زرجنو ىّدعت ظفا لك ٌنالاو

 ْ | هيلا نم

 : امهنيب قرثلاو

 . هلاكشأ ميج ىف يرمي ةتيتحلا نأ

 . هلاثمأ ىف لحعتسي ال « هيلإ زو# ام ىلع رصقتي زاجللاو

 : خللا امأو ل  ة1ب

 . اهاظفل قرتفا ثيح نم ءامبنيب قّرف نإ و «ةتيتملاف صييمختلا ورف

 . خسن ةنإ : نامزألا صيصصختل ليقف

 . صيصخغ هنإ : ةلجلا نع نايعألا ضعب دارذإلو

 نايعألا ضعب صيصختل لق الهف ادحاو ىنملا ناك اذإ : ليق نإف

 . صيصخم هنإ خسنلل اك ؛ خسن هلإ : ةللا نع

 لوألا ظذالا ءاقب مم هز : خسألا نايعألا ص صخم ند | نأل : ليف ظ |ش ١ لإ

 ضع صيِصْخن و « هانعم لك الو ظذالا رك عفر 2 صيصختلا كعب امذ

 :ىعسي نأ عصف ؛ هانعم وأ «ةيلكلاب ظنللا عفر ىضتني دعب نم نامزألا

 . ةلازإلاو مف رال  ةغللا ىف  هنأل ؛ ًايسن

 )1-١( «امل هعضو » : لصألا ف .



 ل مك

 : ”لافلا سمشلا تخسنو « َراثألا حايرلا تخّسن : لاقي اك

 . ؟لكلا تعفر اذإ

 لكلا لم ا هن ال ؟ مثعسأ نإ :باتكلا ممسأل لي هنم بيرةتلابو

 . هريغ ىلإ

 فالخم هنإذ ؟ ًاْضيأ صيصخم هنأل ؛ ىذه نم ءانئثتسالا ب”رقيو

 . ضعبلا يف مد أم

 ' ىلإ هب مجري هنأ الإ خسملاو مق“رال لعافلا وه : ةةيقملا ىف خسافلاو

 لعافلا وه زجتمملاكو هو هتفص وأ هانعم ضيقن ىف لوألا دعب دراولا ظفللا

 هدنعنأل ؛ زوعم : قداصلا ىذلا ىلع ةرهاظلا ةلالدلا ثيمس هنأ الإ « زجملل

 . هبحاص قدص قيقحتل ؟ هلثم نايتإلا نع جملا هللا نلْخت

 هلبق ىذلا مكحا| هظنلب مفارلا ا وه  ءاماعلا فرع ىف  خسنلا لحو - 4

 . هانعم وأ هظفلب

 : لوا نأ خسنلا ةئيقدح ىف « حصألا و ظ

 . نامزألا صيص نم ظفللأب دب رأ ام نايب

 : خوسذلاو - ١

 . ًاباطخو ظنا هلبق تباثلا عوفرل كسلا وه

 . هانعم وأ هظدل ّخسنام « خوسنلا : تلق تش نإو

 ١ لكلا و( لقثألا ىو؛ "فخألاب ثالد زوو

 4 تقؤملا رهألا : ىم اهدورو نيح خوساملاب خسادلا كي ّىدو

 . تقؤلا مكس | وأ

 . ءانثتسا ؛ ىمس صوصخلاب ”صاخما يق اذإ هنأ اك



 هسن خف مس

 صيصختلاو خسناا نم دحاو لك ىف رخآلا نع اهدحأ لصفنا اذإو

 : ًاصخصخل و ا يس

 . ديعبلا ةذم ءاضقنأ هب ني أم : خسنذلا ةقيقح ىف ليفو

 . هالول ظنالاب هنوبم ةرقتسإ ناك ام عفر وه : لوقو

 رخؤ٠ ظنلب تبي مل هنأل ؟خسنب سيا عرشلاب عرشلا لبق ملا مفرو

 . هلبق مهو

 : رثاوتلاو ا

 ,نه وهو ةرو رض هنع ريما اوُبِلَع ءاوئرُثك ددع نع ررك: ربخ لك : هدخل

 . ةخالا ىف ررك-ةلاو « عماسلا

 . ةداعلا ىلع ةرورض عماسال ىلعلا هب بحي ربخ لك : ليقو

 هوداع امف ءاليصفتو ةلج هيلقان رصح رّذعت ربخ لك :ليقو

 : ضيقفتسملا رمعاو - ومو

 هوءاع رب نء (« ةلثلا دح نع اوجرذ ددع نع رشتنم ريخ لك

 .ةزورذ

 . الالدتسا هريشمع هنع معلا بج ددع نع ريخ لك : ليقو

 . اليصنت ال ةلدج مرصح نكمأ اورثك موق نع ربخ لك : ليقو

 كالذ ضانتسا ىذلا نم مهتلمج نم ىَراليال هنأ : اليصفت ىنعمو

 ربح نع نوربخ, ةيرق وأ « "فاق لهأك» ليصنتلاو نييعقلا ىلع هنم ربملا

 . ممع كايد ردع



 سس عا

 ؛ نانثالاو دحاولا : هيف لخد « ةرثكللا دح ىف لخدي مل نمع ربخ "لك

 ٠ ةرسعو م ةتسو ( ةيسهح ىلإ

 . ةقدصب هل 'عماسلا عطقر ال ربخ هلك : ليقو

 . معلا بجو رو لك : ليفو

 : هنع ريش اب ةياور لصّتم ربح لك : ةئاه ”ددسلاو

 :هنم لّسرملاو مالسلا هيلع ىنلاب لصتم ربخ لك : ءاماعلا فرع ىف وهو

 . ٌقلطم ربخ لك

 ةعم بعل م نم ةأورلا عل هراطأ ريس لك ءاماعلا فرع ُْق هناقياحو

 . هدهاشر م وأ ه لهاش .: هرمصأمب : وأ هرمدأع ءأوس هن

 ىنأأب لاصتالا هيف مبا هدو لع ماللسلا هيلع ىلا نع قلطأ رجح لك : ليفو

  ملسو هيلع لا لص

 : لوهجلا ثيلئاو ومس

 . ١ مخفي فح 1 وأ هناور لاح فرع الا 3

 ٠ هنيه ةعويبسل و هرصأع نم ىوازلا هقلطب نأ : هف سدادتلاو

 )1-١( نك اماةثالث ىف نيدثأ م وه و.لسألا ىف سوءاعم هضعب ةرقفلا هذهىف نيتنوقعم نيب دحويام :

 ءاهانتيثا ىلا «ممقيقح» : ةملك ةيابغ نوكي نأ انام وهو «مهنم » : اذكه ً؟ارقيام اهنم لوألا ىف دجوي
 ثالث رادقع وبف ثلاثلا سمطلا امأ « هنأ نالف » : انوكي نآ انهحر دقو « نيتملك رادقم ىلاثلا لثعو

 3 ريخألا ةيلكلا ن وكل نأب حيسإأم وهو « هأيإ ...8 : ىف ة رهاظ ةملك ةيقب هتياوم دنعو « ثاملك

 اذمو. انتبثأ ام ودك ىلع 6 هايابخ ىله» نع » : وه سوومطملا مالكلا ن وكي نأ نك و 6 هابايح 8 هدم

 باتكب لوبجملا ربان ء دروا٠ ىلإ اهتدصنم دك أتلل عوجرلا نك و . ةرقفلاب مالكلا قايس ميقتسي
 ١88(. ص« ١84 ص ؟ > ) ىوناهتلل « نونفلا تاحالطصا فاشك >



 سس اي لحم

 ربخأ | هنأ نالف ] نع وأ 6 نالف ثدح : لوقت نأ ”لثم وهو

 : لاق وأ

 . لودي هتعمس وأ ىنثدح وأ ىلربخأ : لوثي الو

 لي نم ]| ةممس هنأ ماهما هيلو « مط ةم كت نكميال اذيف

 . "'[ هايابخ

 ىنلا ىلإ دفتسي و ىلباحصلا ىلع فقو رب> "لك : هنم فوقوللاو

 . رثأ : اضيأ اذهل لابو ؛ مالسلا هيلع

 .( ت 1( رثألا 21يوم

 ةباحصلا ءاملع ىره» ضعبلا نع رثاوب ام : ءايتفلا فرع ىف

 . مهنع هللا ىضر

 اذك ىبلا نع : لاقيف ؛ رثأ : مالسلا هيلع ىنلا نع / ىَوَرُي ا لاقيو [ىال]

 . ىورلي ؛ ىعع

 تاياور : ىنمي ؛ راثآ مالسلا هيلع ىغلا نم بابلا اذه ىف : لاقيو

 . رابخأو

 : عامجإلا امأو 6

 . عامزإلا نمذ وخأم وه : ليفذ

 . مطقو هيلع عمزأ : ىنمب ءاذك ىلع عمجأ : لاقي

 . اومجأ :ليق «ًامزعو ًامطق مكدحلاب اوعطق اذإ ةلأسملا كح ىف همنأكتف

 . عامجالاو ) عمجا نه هنإ : ليق دقو

 موعمجم وأ ندبلاب مهعامتجاب مهماكحأو مهليواقأ قافتا بش هنأكف

 . لصولاو مف اب عامجالا اهيف عصب ءايشأ نيب

 )١( ه ) وه اهنم ريلقي امو سومطم : لصألا ىف ( .



 م هريؤ سل

 ةءنصلا لهأ نيب ةثداحال ؟-> روبظ وهف : ءاملعلا فرع ىف « هدح امأف

 . ةعزانملاو ريك ىلا مدع عم ةئداحلا كالت ىف

 : ذاشلاو ل

 هلو>د لبق دحاولا مهفلا> اذإ ىتح « ةفلاخخلاب ةقفاوملا نع جراخلا وه

 . هب دعم ًاقالخ ناكل ب ؛ اًذاش ًافالخ نكي مل مهتقفاوم ىف

 . ةلبلا نع جورمعا وه : ةغللا ىف ذوذشلا نأل

 . !ملمج نع لبإلا نم دحاولا ذشب ًابيبشن

 داتملا ىفالخ ىلع مقو ام وهف : ردانلا امأو س ٠

 : داتعملا امأو - زم

 . دحأو قّسأ ىلع ثداوحلا نم هعوقو رركت اف

 .دحأو ءالن ىلع ثداوحلا نم هراركت ديعأ ام وأ

 : فاعلا امأو - ومو

 , دحاو قس ىلع ءالتعلا رومأ نم فروعت ام وبف
 . سرفلا ف'رع نم ذوخأم

 :( ت غم ) داهتجالا امأو بس

 . دوصقلملا ليصحت 1 مدمولا خيرت وهف

 . ل2 ىف دبتحأ : افيفخ لمح نأ لاقي ال كلذلو

 . ديتجا هنإ : صنلاب مكحلا فارع نمل لقن مل كلذلو

 : ىأرا امأو مس 4|

 . لمأتلا نم ب' 'مذب ىحلا بلط وهف

 . ةبقاعلا باوص جارختسا وه : ليقو



 بع ماها

 : باوصلا امأو - 4١؟

 ه2 وصخملا نم بدصأ ؟

 . دوصقألا ةفداصم وه : ليقو

 . دوصتملل ُفداصْلا وه : ةبيصملاو - 4١م
 . دوصقملا ىطذم وه : أطلطئاو - 4

 8 لسأولاو لطايلا وهر 0 طاخلا ىعم اذكهو

 : طلغلاو دسافلاو لطابلاو 8م

 . حبقلاب فصوُي ال ام طلغلاو أطخلاب فصوب دقو

 لامفألا نم يبق ام الإ « ةميرشلا ىف نالطبلاب فصوُي ال نكل

 . ةمبرشلا 1

 ىهاسلا نم حبقلاب : ادصت لقاملا نم حبق ام فصي ةلزتمما ضعبو
 ص ها ا

 . أم وأ ةماع فشارإ ال ناك نإو 6 نونحماو ىطخغاو

 ٠ هلءأق ند يجفف طاغو المخ ةزك : هلصأ ىل#

 ٠ هانرك ذ ام حصألاو

 : )تت #5 ) سايقلا امأو 5

 ٠ رب دقَملا نه: ةذالا ىف

 . سايقم : ح رجلا هب رد ىذلا لمملل لاش

 ٠ م 9 مام 82 وه :ةخالأ سيرت ىلع .: ءاماعلا فرع 1 6 هدحو

 : لصألا مك عرفلا ”ليلعت : لوقت وأ

 . ءامقتلا ف رع ف لمعتسملا وه أله و

 . ًاسلاق « سئناذلا ىّكسي هب ام : سايقلا نأكف



 ملل "يه دش

 ربدقتلا نم انرك ذ ام وه سايقلل هلعفو « سايقال هلمف ىلإ م.جر يف

 . ليلعتلا وأ

 الو كسلا هب قاعتي ىذلا ىنعملا فداص اذإ ؟”ةرات هسايف حصي م

 . ركسملا هب قلعت ىذلا ىنعلا نع بهذ اذإ ى رخأ حصي

 وهو اههنيب ”عماجو عرفو لصأ هيف ممتجا اذإ : ًاسايق نوكي امنإو

 . اعيمج عرفلاو لصألا ىف دوجوللا ىنملل

 . عرفلا هل حصام : لصألا ةَئيِئْخ

 . هسفند ف رعام : ليقو

 . عرفلا هيلع ساقي ام : ليقو

 . عرفلا هي 00“ لام وأ

 . هنع هريغ عرش "لد دس مام وأ

 : عرذلا امأو - ١7

 . هريغل فرع ىذلا هنإ : هيف ليق دقف

 . ةسفنب تشب الام وأ

 . لصأب تيئام وأ

 . لصأب قحتتلا ام وأ

 . هريغ نع عرفت ام وأ

 : "علا امأو ل 1١م

 . عرفلاو لصألا هيف عمتجي ىذلا ىنءملاب امنع ريدي دقف

 ٠١ كسلا ةيلاللا ىف ؛ ةلعلا ةقيقحو

 . قحتأي ' لصألا قف () . هنأ : لصألا ُْق 25



 بس ا« ل

 . ركملا ىف ةرثؤللا وأ

 . مكحا ةبجولا وأ

 مكمملا تريغ تمدحأ اذإ اهنأل ؛ ةلع : ةلملا تيم امنإ : ليقو

 . ضيرألا ةلعب ًاممبشأ

 اهنأل ؛ للع اهنإ هتاذب ةصتخلا ىلاعت ما تافصا لاقي ال كلذلو

 . كل | رييغتب ثدحمال

 ثادحت امل ؛ اهماكحأ ىف لاع انإ : رهاوجلا تافص ىف ليقو

 . اهب تاوذلا ريت

 :لولملاامأو 1١- 4و

 . ةلعلا هتلِج ام ورف

 . ةلملاب ثيثام وأ

 . ةلعأأ هتبح وأ ام وأ

 امشي انقرفو « تايعرشلا نود « تايلقملا ىف ةلعلا هنأ انرك ذ دقو

 , ىفكي امب
 . ةنصلا ةلحم ود فوصوللو « ةلعلا لحم لواوملاب / ىعسني' امإ : ليق دقو [شا٠ل]

 ذئنيح فالمللا مثيف ؛ ةلءلا وه لمعلا - نأ : تايلقعلا ىف فالخ الو

 ؛ ًاعيمج لثعلاو عرشلا ىف الواعم : ىّمسي له كحلا نأ ىف

 . هب ىمسي هنإ : لاق نم مهلف

 . ةلعلا هب تماق ىذلا ةزحخلا هب ىدس اعإ : لاق نم مهعمو

 : عرشلا نم هلاثمو

 ؟ اهميرمم ىف ةلعلا ىف : رجخلا ىف ةدشلا



 ؟ رختا سفن مأ « الوادم : ميرحتلا ىمسإ لهو

 : لاق مهعمو ؟ ل واءملا ىف ةدشلا اههف ىتلا « را سقن : لاق نم مرعش

 . هلمااب بجحاولا مكدحلا وهو « لواهملا وه رحت

 . ةلدلل بصانلا وه « ةلةعملاو

 . ةلعااب لدتسملا وه : ليقو

 . هل ةلءلا تّبصن ىذلا لئاسلا ىلع قلطيو ؛ محلا وه :ه للعلاو

 . باحيالا اهنإ : مكسملا ةتيح ىف ليقو

 . ةعيرشلاو لوقعلا ءاكحأ ىف حيد اذهو

 . أاهمسفن ةلعلأ وه : هب للعلاو

 : ةربعلاو - ١٠6

 . ةردقملا ةمالملا ه

 . ةذللا ىف سايقلا نه بيرق وهو ؛ ريدقتلا وه : رايتعالاو

 .اممزو اذإ « اهنزبعو ' ماردلا ت'رناع : لاقي هنمو

 . ارابتعا : ةربعلاو « ةربع : رابتعالا ىحسيو

 . اليلد : ةلالدلاو ؟ ةلالد « ليلدلا : لاقي اك

 , هنود طورشملا حصي الام : طرشلاو - ٠١

 محصل ا ( ةالصلا ىف اطارش تلءجح أمل « املع 5 ردّتلا دع 5 رابطلاك

 . ابنود ةاليملا

 ءهجو ندم ةيع رشلا نيبو هنيبو ( هجو نم ةياقعلا ةلءلا نيبو هئدب قرفلاو

 : كالدو

 . مكحلا دقني ةلملا دققت ةيلقعلا نأ



 كلل 0 3

 . ةلملا دقني كسلا 000

 . هبحاص دقق مم امهنم دحأو لك دذدف بجيو

 . طورشملا دقق مه تبث طرشلاو

 . ةالصلا نود حصت ةراهطلاك

 . ةلءلا نود لولعلا دوجو زكوحتال ةلءلاو

 . طرشلا نود دجال طورشلاو

 . ابملع ةردقلا عمة راوطلا نود دجوتال ةالصلا ةحرصك

 . ةلص ولأ وه : بيسلاو - ٠69

 . دودعقلا ىلإ هب لصوتي ام وهو

 . لوزنلاو دوعصلا ىلإ هب لصومي هنأل ؛ بيس : لحال لايف

 | 3؟ / ٠١ : ةيآلا نم ] ( هامشلا ىلإ بْيَسب د دميلف )ف : ىلاعت لاق

 . تايلقملا ىف اًممس ؛ ةلءلا وه : ببسلاو

 مهنأ ريغ «ةيعرشلا ىلاعلا ىلع ةلءلاو سايتلا: مسأ قالط| ىلع اوقفتاو

 1 ال ءأ تايلقءلاك أبو "يح ةنأ:| وفلتخا

 نإ و  للع اهنأل ؛ماكحألا ىلع تامالعو تا رامأ ى ع : لاو نم مهنف

 ؛ تابجوم ريغ تايعرشلاو  تابجوملا ىه : "ةينيتحلا للملا

 امد وجو عم اهماكحأ نع ةدرفنم ةءيرشلا لبق تناك اهنإف

 !| مك الب ةدوجوم نوكست خسألا دعب كللذكو

 تايلقملا فالخب ؛ اهسفنأب الءلعاج لمي ماكحألا هذهب تراص امنإو

 . اهنايعأو اهسفنأب اهماكحأل ةبجولل

 )١1( ىقينحلا : لصألا ف .



 مايقو « امتأق عرشلا ماد ام  ةقيقملا ىلع ”للع ىه : لاق نم مهمو

 عرشلا كفو ؛ ةلاحم ال ةبجوم فصولا اذهمم ىعف ؛اهفاصوأ دحأ عرشلا
 تناك ةيلثع  اهك ةلحت ةلعلا ف طرشش كتفو « اهفاصوأ ضعبل دف

 . ةيعرش وأ

 ' اهب مهني امو ةميرشلا ماكحأل ةدينلل ظافلألا ىف فالتخالا اذكهو

 ؟ ةئيتج اهماع ةلدأ ىه له اهمأ ةدوصقلا ىلاعملا نم

 ماكحألا ديفتال اهنأل ؛مسوتو زوم اهيف ةلدألا قالطإ : لاق نم مهنف

 تناك ىهو ءاهسفنب لولدملا ىلإ ”لّمَوَت ىتلا ىه ةلالدلاو ءاهسفنأب ىلاعلاو

 اكل ؛ اهل تلمَج ىتح «اهيلع ةلاد ريغ مضولاو عرشلا لبق« اسفنأ

 تراص تاخالاك ىهو « لعاجلا لمجال « كلذك « تامالعو تارامأ

 . حالطصالاو '7”فيقوتلاب ةدهفم

 ”ةنيقح ىلاعلاو ماكحألا كاتل اهب عرشلا دورو مم ىه : لاق نم مهنمو - 19#
 . لقملا ةلدأك

 . وهوا لصأ ىلع "ىنيم اذهو

 ؟ ال مأ اهسفنب كلذك ىهأ ؛ لسرلا قدص ىلع ةلادلا ةزجعل نأ

 : لوي ةرايف هللا همحر ىرعشألا نسحلا ىبأ لوق هيف فلتخاف
 <« هلعأف ع ىلع "لد ملك-للا لمفلاك « قدمعلا ىلع تلد اهسفنل اهنإ

 .كيذك تراص نإو اهنأل ؛ بذاك دب ىلع اهروبظ زوجي ملاذه يلعف
 لالد هذ «ففاصوألا كلت تماد اف ؛ لعاج لمي ففاصوأ عومجمب
 1 قدصلا ىلع أيمسقتب

 )١( ىهو : لصألا ف (؟) . فؤقوتلاب : نسألا ف .



 د "عه شل

 ةصوصخ هودحو لع امعوفو قدصأا لع 1 د اممإ : لوب هرأثو

 . ةلادلا "”ريغ هوجولا كالت ضعب ىلعال « امعوقو زون

 . هوجولا كالت ٍضعب لقد عم « بذاكتلا دي ىلع اهّروهظ زوجو

 : هلعلأ ةيمسا ىف اوتلتذاو

 ءرككستلا وهو « للعلا نم ةذوخأم -ةغللا ف_ىم : لاق نم مهنف/ - ١64 [ىا4ل]

 ٠ ” : ةءذ عزا ب "ا لاق و

 ؛ للا ىلع ”فصولا ُيغتي هب امل تعضُو  ةغالا ىف  اهنأ حيحصلاو
0 

 اذهب اهدعب امو « ةثلاثلا ٌةبرشلا تناكل رركسشلا ىرم ناك و ذإ

 . ىلوأ مسالا

 . ركل سل اضن للعلا نأ انءاع٠ ةينأثلا هب را الو

 © ًّ ١ . ريس ىلا

 تماس ىهو لوصالا ةقئأوم ص مك 2 امس رد ور ةلعلا درط امأو بسس 6 ١

 4 سن
 لوصالا ةقفاو» ىلع أهم ”رج لد « ةلع ايمو نكمأو ظ لوصألا لع

 ' مو ىلع

 ىعذي ءىثال هنأ:هناوب « عرشلا سايق ةمص ةلالد طرشلا اذهب درطلاو
2 

 «باتك نم لوصالا ضعيلهيفلاغل ةنابإ ثالذ ناكو الإ « سايقلا داسف هل

 / رخآ لصأ 1 اهدوحو وأ  ةؤئس وأ

 ص ىوعد وأ 5 أم ىوتأ وأ 6 املثم امفراعي وأ 4 اك فال

 لولا وأ 4 ريث أعلا مدع وأ . ملأ ىو ب أمم حجتحلا ىوعد نع ”حصأ

 سكملا دتف ىوعد وأ « هل اهوانت نع عازنلا عضوه ىكرعت عم اهمبجوع

 ءاهذاسف اهب ىعذي اهنم دحاو وأ « هذه ميج نأكف ؛طرشب سيل كلذو

 )١( ةلاد : لصألا ف .
 ) لدحلا ىف ةرفاكمأا ه8 (



- 6 

(0120 

 سل 6اس

 تالد نأك « أايعيق امةذأوو 4 مَمج هش نع 53947 اذان لوصالا ىف و

 . عرشلا لوصأ ةتفاوم ىلع اهل ًادرط

 لعل ىلع بحت الو « لوصألا ىلع اهث'رَج اهتعص ىف ىنكي : انلق اذهلو

 لعيب ىتح ةلاحم ال ءاهب كلا قلعت بوجو نع فشكي نأ عرشلا ةلعب

 نأ زومي لب ؛ مطقلا ىلع ال عرشلا للع ىف باميإلا ذإ ؛ ةبجوم اهنوكا

 هريغ هل ”بجولاو مك ىلع سايقلا لد
 ىلع ةلالد سايقلا كلذ نوكيو ؛

 فشكلا سايقلا ”رثأ نوكيف ؛سايقلا اذه ريغ رخأآ ءىش ركل تورث

 ىلع ةرامأ سايقلا اذه ناك اذإ « مكسحملا كاذ نع ملك ملا توبث نع

 رامأ هذ 1 عم ن وكيف «سايقلا ادهم ابحاو نوكي نأ زو# دق « ةتوب

 ءكل كالذ توب ىلع ةرامأ هوك ملءيق ؛ هريغي ابجاو نوكيو « ًابجوم

 كلذ بجوم 9 الأ كلذ دعب زوجنو «اعباث الإ كسلا كالذ ن وكي الذ

 . هبحومو 959 35 نأ ز وجو هيلعو« ركل

 عضوم يف اذه دعب هائرك ذ ام هب حضتي لاثع اذه نع فشكلن نحنو

 ١ ءاا لسا
 "1 ءاش نإ « هيف هرك ذب ىلؤأ وه

 لا 2 ل

 دو>و هنإف ؟ درطلا سكع ىلع « مك-حلا دو>وب ةلعلا دوحو ورف

 عم ,عضوم ىف "لع ركح دوجو : ساكسنالا دقو « ةلعلا دوجوب مكسحلا

 . هل سد 2 ١ أ ؛ ىرخأ ةلعب رقاعلا كتال# كمف أب سيل رْمأب وأ « ىرخأ ةلعب 3 2

 . [ طوطخملا نم ى ؟١ ل ] اهم قاعنلاو ىلاعملا ىلع مالكلا ىف لصف راظني



 بل "ة ي# سس

 ١60 - فلتلا نم ةبكرلا ةلملا ٌةقيح امأو :

 لصألا ىف كللذ نوكيو ؛هانعم ىف فات كلا ىلع يقفتع ليبعتلا ىهو

 امهمثو فصولأو .

 ضارتعالا دحو مس أ قة :

 -.  1رين يع مص م

 هد ع ع وصقم ليصخ ند ةمنك ع هيمالك لق مدخلا 201 أمم 8

  1رث مج يس را

 هدرو أم تاواسع مصخلا ةعام : ليفو :

 مخملا نم : ةغللا ىف وهو :

 هكولس نرم ىنعنم : ىأ ض رتعم قيرطلا ىف ضرتعا : لاقي .

 ةدنر ناك امم مام ةماع ترو اذإ :رمأ ندامأ ضرع : لاقو

 هأآوسو .

  5هب وأ سي أم هدارعإب هذ ويهتم ف هذ وت نود هرج تح منع معقل ناك

 ةغللا ىف امه بيرقتلا ىلع « اضارتءا : ىمس « هفالخ ىلع .

 ًاهوجو ب ءاململا فرع ُْق أ مدس 6 ضارتءالا 3 سل أ هب .

 ءاربمأ 5 الم ىعساو عنم ا أمام :

 ةيلاطمو ةعن اميو ”عنم . لاقي .
 ّظ

 عضوا داس نايب : أممو .

 ريثأتلا مدع : امممو 1

 ظ . اك ارتشا : رهاوظلا

 ةضقانأا مل .,

  9ةاعلا باح وأ لوقلا .
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 . قرفلا مث

 . ةضراسملا مث

 . قرفب نمْضم ساهتلا ىف ةضراعم لكو

 : ةيلاطملا دَحو - و.

 . ة>لا نييبش مصخلا ةلخاؤم وه

 : نيه>و ىلع ىهو

 . اهتايثإو ةلالدلا لصأ نايبب "ةبلاطم

 . ةلالدلا هحو ناين ةيلاطمو

 . ةنلاخأ ىوعد راهظإ وهف : ( ت 4 ) منلا امأو - وك

 : عضولا داسف امأو - ١
 . ءاا اع / را نا :
 ٠ عوضذوأا دأسف ىمعتفا أع عضولا 00 وبف

 ٠ هريغو سايقلا ىف كلذ نوكيو

 : ريثأتلا امأ واد هج

 . ىنعلاب مكحلا قلعت روواذف

 ؛ هب ًاتامتم هيعدب اه ركحلا قلعت رهظي الأ : هّمدعو ريثأتلا دقو

 - سكملا طرش اذه نإف ؛ ةلملا دتفب مكمل دف ريئأتلا طرش سيلو

 نوكي دق عرشلا / للع ىف ريثأتلا كقفو « لثعلا للع ىف الإ كلذ بجي الو [شال]

 ."7ىلاعت هللا ءاش نإ « هنايب درب ام ىلع ء اههضعب فو ةلعلأ فاصوأ لك ىف

 : ةلالدلا ىف كارتشالا الحو - ؛

 . قانتلا ىلع هدروب امف همصخ مصخنا ةأوأسم

 )١( ىوعد » : لصألا ىف «.
 طوطخخلا نعم ى أه ل 1 « ريثأتلا مع ثنأس لص » رظأا (؟) [ .



 '] : ضقنلا لحو - 65

 . ةلعلا نم هل عدا امع ركملا ءافتنا

 . اهكح نم ىعدا ام دقف عم ةلعلا دوجو : ليقو

 ! مكح ال ثيح ةلعلا ءاربإ : ليقو

 : ةلملا بجوم لوقلا امأو - ز54

 : ق'رفلا امأو ع ودبب

 : مك-حلا ةلع ىف لصألا ع'رفلا ةفلاخغل ةيّدستملا ةضراملا وهف

 : ةضراعملاامأو - وم

 . ةعناملا نم ؛ ةفللا ىف « ىهف

 . ةاواسلا ىوعدب مصخلا ةعن اه : ءاهقفلا فرع قو

 . ةلالدلا ىوعد ىف مصخلا ةاواسم وأ

 . لييملا وهف : حيجرتلا أمأو - ؤدو

 . نيضرامتملا دحأ هب ود وه : ليقو

 . نيضرامتملا دحأل قيبستلا وه : ليقو

 . نييفانتملا *'”دحأل ثيوقتلا وه : ليقو

 . نيب اةزملا دحأ بيلغت وه : ليقو

 . ءاعدتسالا وهف : لاؤسلا امأو س و٠

 . بلطلا وه : ليقو

 . باوألا ءاعدتسا وه : ليقو

 : ةرركم لصألا ىف (1)



 بسسس ةي/ ل سس

 . رابختسالا وه : ليقو

 ؟ رادلا ىف « ديزأ : كالوقك ؛ ةغالا ىف هلصأ نع امم نكي م اذإ اذه

 ىفالإ « ءلصأ نع ةمالا ىف اريعم نوكي ام لاؤسلا ةرود ىف نواكبو

 . خ.بو' لاؤسو « هيبنت لاؤسو « ريرقت لاؤسك « ىنعملا

 .[07/8/0 ةيآلا نم] ( "كسي رب تنماأ ف : ىلاعت هلوقكر يرقتلا لاؤسف

 . | "و / م5 ةيآلا نم ] 4 دبع فاكبإ "للا سيلاأ ) : هلوقو

 : رعاشلا لوقو

 (توه) !؟حار نواب نيملاملا ىدنأو 2 اياطملا بكر نم ريخ مدل

 .[6]70/17 ىسوُمأب كيمب كلت اَمَو ]ل :هناحبسهلوقك هيبنتلاو

 -[؟ىمتيألانم] ( للاب نوئرفُكست فيك ] :ىلاعت هلوقك «خيب وقلاو

 : باوجلا امأو -ط؟الآ

 . لاؤسلا ىنمع نئضلا ريطا وبف

 . اباَوَج الإ نوكي ال ام ربا نمو ؛ ربح الإ باوج الف

 : داش: سالا امأو - ةا+

 . ةدابشلا بلطف

 . ىوعالا قذو باط وأ «هاعّذا 1 قفاولل باط : ءاهتفلا ف'رع ىفو

 : مازلإلا امأو | اا

 . هترصن نّْمضن ام نيبو هنيب الصق بجو امم مهما مالك ”مفد ورف

 : كسلا امأو سس ا

 ٠ ةعيرشلاو لوقعلا ىف زاج كالذو « باجنالا وه : انلق دقف

 . مزأم موف 313 عرشملا فارع ىف هانعم : لوقو

 . ماوللا هيف ةفااخلاب سوي الام وأ



 ع ا/بإ

 . فاسصتلا هملدف : ثاللل امأ و - اه

 . كلام هنأ» ىلاعت هنا ُريِغ "”فصو اذه لمف

 . ىلاعت هللا الإ ةثيتملا ىف كلم ال : لاق نم مهنمو

 ,مالملا لعجو « عارتخالا : هلح اذه ىلعف « هللا الإ ةنيت> كلام الو

 .ادوجو

 | زاغو ”مسوت كلام اب : هنا ريغ ةفْطَوو

 . هلمف هل نأ هانعف  دبعلا ىلإ تالا فيضأ ىتمو

 . فرممتلا هل وأ

 !| ةباسك 1 هل وأ

 .اهميكسمو اهقلاخ نأل ؛ ةقيقملا ىلع ىلاعت هلل ماسجألاو نايعألا ف كاللاو

 .هعم فرصتي هيأ : هانعق ؛ ناسنالا ك ولم هنإ : نبع ىف ليق اذإو

 ةلبعقذملا نايعألا ف اند ةبصت نإذ - عافتنالا نم ب رم ىلع « هسفن ىف

 داهتعالا نم ”ب'رض هسفن ىف ناسنإلا فئصتو ؛ لا ةردقلا لع نع

 "نيع هزردق لع نإف ؛ هتردق لحم ىف فرصتي هنأ ال « هن ردو 155

 .كلذ ناك اذإف ؛ ضرع هيف ثدحم و دجوب نأب الإ فاصقلا ليقتال

 . هتردقب هل ًابسك ريصي « بستكسلا هبسنكي امم ضرعلا

 « هكرأم هنإ : ليق باستك الا كالذ كرا نيم نكي مل اذإف

 . كلي ل هنإ : ليق هنع بن اذإو

 ليق اذإف ؛؟ نيعلا كللام هنأب فصوُي ال نيعلا يف فثصتلا كلعو

 فقراف هبو « اهبف فرصتلا قلطم هنأ :هانعف ؛ نيعلا كلع هنإ انم دحاولا ىف

 . ليك ولاو بئاعلا

 )١( فصولا » : لصألا ف «© .



 : سدتنلا و رهاطلا امأو - وا

 ؛ اهكرتو فياكدتلا لهأ تافثصأ ىلإ قيقحتلا ىف مجرب هنإف

 . قالطإلا ىلع هنم نابرقلا لح ام : رهاطلا د

 . هنع ىلصملا بانتجا بح ال ام : ليقو

 . هفثرصت همادقإو هيانقجا مث : لاق
 اومنم فيلكتلا لهأ نأ : هاغمف « ةّسجن اهنإ : نيعلا ىف ليق اذإو

 . رايتخالا دنع هجو لكب ةلاي'رق نم

 ١' هج وب ةنع ىلصملا بائتحا حو أم هدد ؛ ليهفد | [ىاهلإ

 هيف ميرحتلا "ع اذإ تح ؛ سيجنتلا نم بارض نيعلا ىف ميرحتلاو
 . قالطإلا ىلع ةسمم اهنإ : ليق قالطإلا ىلع فيلكستلا لهأ ىلع

 كلذاو  ةساجنلاب هقح ىف فص فيلكشلا لهأ ضم هنم عم اذإو
 ؛ كلام ريغ ىلع ام” ناك اذإ « رهاط ريغ ثيبحخ لام اذه : لاي

 . سحنلاك هكلام ريث قح ىف نوكيف

 ق-> ىف يرحتلا نم هجو هيف لع اذإ  رهاط بيط ”لام : لاقيو

 | هق> ىف ةرهاطلا نيعلاك نوكيف ؛ هقح ىف ارهاط اًهيط لعج نم

 لدول امأو لس ب

 . باوحو لاوس ىلإ يسقي وهو ؛ هذح انرك ذ دف

 . ةثالث ىلإ : لاق نم مهممو

 , لاصننالا ”بلط هنأل ؛ لاؤسلا ىف لخاد وهو « مازإإلا دازف
 . لاؤسلا تاودأ : ىمست « لاؤسلا اهب مقي ىتلا فورحلاو - 1ا/+

 [ىم ك امنأ ىف اونلتخا

 : ةرشع ايم وعلا لحأ رويبهح هيلع ىذلاف



 ا ايا سس

 له

 فالألاو

 مأو
 امو

 نهد

 ىأو

 ىقمو
 فيكو

 نءأو
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 : ةثالث ابملع داز ءاهقفلا ضءبو

1 
 معو

0 
 3 ة..ه- راص تح ؛ اأو اَمأ : ًاضيأ نينثا داز ن مهو 1 ا م 2 8 417 0

 4 ُ ماو لصأ نإذ ةرشعلاك الث ىف ةل>اد تادايزلا هذه : نولوةي وحلا ل أ ص ه)١ مس جه )| ياس "5 : : ١ ١ ١

 ] 07 قام ١> . أم ١ : (« وق (

 2 ىلا اه 4ع طّتسأ 8 هنأ ريغ : ابماإ فيضأأ اهلامتسا رذعتن ؛ ملا ةء ءفاألا هنم طت 0 ْ

 7 . ءاب وأ « نيع وأ « مال

 ا . فلآلا املصأف « الأر؛ امد كالذكو

 هلم نم باطب اه ةاصمتسأ قو ) كاه ىلإ انرمشأ انك * وحتنلا 0251 : .

 , كره غةقفتمال



 : ىلاعت هلوتك « دق » ىنمع درعو « رابختسالا : « ةرحاظف « لهد اًمأ - وبه

 . 7| ؛ع ةيآلا نم | 4 مكبر دعو أم مدجو "لذ )

 .[7 | ١ ةيآلا نم ]4 ناسنإلا ىلع ىنأ لهإ : هلوقو

 . ليادب الإ هيلإ راصي الو « دق د ىنعك

 . « الد وأ « مل ١ : « له » باوجو

 ؟ نوكي له وأ ناك له : لاق اذإن

 . معا وأ ءال : لوثتف

 كش اع هب لأسيف ؛كشلا مضوم ىف الإ لمعتسيال هرهاظب « له هو

 . اليصقتو ٌدلمح هيف

 كدنعأ : هلوةك صيصختلاو نييبتلا اهباوط « مأ » اهلباق اذإ فلألاو ١٠

 ؟ نال هأ ؛ نالف كدنعأ ؟ ريناند مأ ؛ هارد
 ريل نإ سار *

 . ءأو 2 ال ١» هباوج نوكي الر , اهرجأ نامد نأ هباوك

 4 ماهفتسالا 8 رح نم اهنأل ؛ فلألا الإ اهلداعي الءف'رح « مأ »و - رحل

 . اهنم فءضأ وهام اهماقم موتي الف

 «لوألا نع رخآلا مطتل لدي ىناثلاو ؛ اذه اهدحأ ؛ ناعذوم اهو

 . ربخ بيقع الإ اذه نوكي الو

 . كشاأ مم نو ,و ؛ نيعم باطل هنأل « وأ » فرح قرافيو

 4 هيف الضأ ىف فلألا ناك نإو « لاوسلا فورح ع «ام» فرحو - 8؟

 '. فصولاو « سنجلا نع لاؤدلا هب مقيف

 . اهف سمت ةرثكل «لاؤدلا تاودأ ميج مأَعَم تماق اعرو

 ؟ «اديعام : ليف أذإف



 دس اع ع

 ٠ مارد وأ« ةباد وأ ؛ بوث ىدنع : لوقف

 . فصولا نع الاؤس نوكيف «نيع ىلإ هفاضأ اذإو

 ؟ الام امو ؟ كسرف امو ؟ كبوث ام : كالوقك

 ؟ هددعام : لاتيف « 4 7 قمع لممتسإاو

 ؟ هلا ام : لاتيف « فيك » ىنععو

 ؟هنامز ام : لايف 6 ىتم » ىنءعو

 . فورحلا هذه معأ هنإ : انلق اذهلف

 . لبق اهانيب دقو 4 أ » ةوقلا ىف اهدعب 3

 : لاقيف ؛ فرظااو « لمفلاو « مسالا ىلع لخدي «ام» فرحو

 ؟كدنعامو؟تالمكامو؟ درزام

 . لقعي الام ماهنتسال هرهاظن

 . ثانإلاو روكذلاو عجباو نادحولا هيف ىوتسيو

 ؟ كب وث ام : لاق اذإ ىتح « ام » دعب الأ نوكي الف 6 ىأ»و - ١م

 , نطق ّىأ : لوقتف امهمم ًاياوج ناك« نطق : لاقذ

 . سنحال 6 ام » لوخد ناكسف

 . سنجلا عنب وذتأ 4 ىأ 5 لوخدو

 كو 6 نم »و 6 أم » دعب ناك كالزإف 6 ام 8 ند “مخ ناكسف

 , "”«اهد

 . لقعي ال نمع هب مهفتسإ هنأ : اممومعو

 )١( دك أت : لصألا ىف .



 . لقعي نع الإ هب مهنتسي ال « نم ١و - 44

 [ ؟4 / ؛هةبألا نم ] ( هنطي لك ىشع نم مهنم» )ف : ىلاعت هلوقو
 « زاجم لتي نميف [ ه1 /ه ]4 (هآنب اَمَو ءامُدلاَو ز : هلوق نأ اك « زا

 . ةقيفح هنإ : هيف لهق نإو

 : ناكملا نع هب موفتسإ 0 نأ م»)و -- امه

 . أط رش راص 4 أم ىتم »:ليقف؟هب نر اذإذ ؛ نامزلا نع « ىم هو

 لمقلا ىتعم هيف ىلا مالا ىلع وأ « لمنلا ىلع لدي « تمد و - ام

 ؟ جرخم وأ ؛ جرخ ىت»و « ؟ لد ىتم : لايف ؛ صحن مسالا نود

 , لعثلا ىلع اذهف

 , لمقلا هيف ىذلا مالا ىلع ادمف 5 جورخلا ىم : لاقيو

 . ديز ىتم : لاقي نأ حعمعب الو

 . لاهلاو ةفصلا نع لاؤس « فيك »و - اما/

 ؛ ىنعملا امم فكرصب ال لاما نأل ؛ الاح نوك_:ال ةنص ىف ل عتسأ الو

 . ى رخأ فالؤ ىلعو ؛ ةرم كيلذك ءىّثلا نوكيف

 . ددعلا نع هب مهفتسإ )0 0 و - 44١م

 اذإ ؛ هل اًبباطم نوكي امنإو ؟ هل قباطم باوج هلباتي لاؤس لك نأ ٍلعاو - امك

 1 لو دع وأ 1 نابهتت وأ ةدادز نييعل ريغ ند 6 لاؤسلا هاضتفا

 ىلأب . بودل ١ ؛ خوبلل ديبنلا ١ رم ىلا لأ لوتك لف ١ ا امأو

 . ةذبنألا عيمج م 0

 .« ليثد : لصألا ىف )١(



 سل اراب// ب

 ١ ليدنلا مرح - لوك نأ صفقانلاو

2 

 1 من وبطل مارحأ َ لوقتف

 : ءايقفلا صا هم”رح - 4 أود ْق لو نأ 4 لودعأاو

 ؟ زيبنلا 2 : لاقي اك « ىنعلا ىف ال ةرابعلا ىف ةدايزلا نوكتو
 هك ا د نا + :
 .: هب راش مثوأو 4 هرظدحاو 4 هم ردحأ 0 لوقف

 00و هأ ( هك 2( تان ؛ املا ت لد ْنَع لاؤسلاىف لوقت 5و

 .: ناك نكي

 : ماسقأ ةعبرأ مسقنإ : (ت 5 ١ ىلدحلا لاؤسلاو - ذو.

 : لاَقذ ؛ 3 .ج وه: لاق نه مهعهو

9 
 ! ال مأ « بهذم كال له : ىنعي « بهذلا يله نع لاؤس هلوأ

 . بهذلا سفن نع مث

 , ناعمرللا نع 9

 . ناهربلا ميعصل نع م
 ما 5
 . مازلإلا نع ىمفقتلاو جورخعا نع م

 . بهذلا ةيله نع هلأس دتف « بهذملا نع هلأس اذإ : لاق نم مهنمو

 : بهذملا هي 7 لاّوسو 0 لاق دأز 0 معهم و

 . كالوف أمو ١ لو أم : لو#ي هنأ بهذملا نع لا ودا نع |لهو

 : نامس ىلدحلا لاؤسلا : لاق نم مهمه و

 . ةدعردعرمل نعو 4 بش دما نع

 يحصل ف لخدلب ءءء ىني لاؤسلا نم سل أه ريع وو هَل املا مازاإلا و

 )١( وأ » : لصألا ىف .



 سس ل/ري سس

 ؛ ةلالدلا نع لاؤسلاو « اهريغو ةلباقملاب مازاإلا نأل ؛ حصي ال اذهو

 . بهذملا حيحصت نع لاؤسلا ريغ « ةلالدلا هجوو

 ميم امإءباوج هتلباتم ىف لاؤس ”لكو؛ةعرأ هءاسفأ نأ روهشلاو

 . رثك أ وأ لقأ وأ تناك 7 رأ : رخآلا دالعتب اهدحأ داعب © لسأف وأ

 . ةلالد رمتسب امي هبلاط دف ؛ ةلالدلا هجو نع هلأس مو

 اضوتنمو اعونم نوكي « ''”ىلوألا ركحلا اهب لي ةالد يةقسن الو

 «كتالذك نوكي الو ملا نع فشكي امع الا و كللذ ناك ؛ 00 لو

 . هانرك ذ امع املس نوكيو الإ

 ؛ ةعئاملا وأ « ىلتلا وأ « ةضقانأا ةهج ىلع لاؤسلا دروأ نإو هنأ ريغ

 : اواتف موق داز ىتح « ةلالدلا هجو نع لأس دفف

 « ةلالدلا هدو نع لاؤسلا ىف جردني - ةلباةملا وهو - عبأ رلأ لا وسلا

 «متجا ني وي وأ (ةمالك باغ وأ ع هضراعب وأ هضق اني ام هتلباتم نإو

 . ةلالدلا ةحوب يل 1

 . هانرك ذ ام روهمتملا ناك نإو « نامسق لاؤسلا : ليق اذلو

 : بترك ةلئسألا هذه نأ لا م 1

 لع بهذملا نع لاؤسا ىلع بترم بهأملا "'”ةيمام نع لاؤسلاف

 1 هأ اق ند لوو

 . ىلوألا : ىلءألا ىف'(١)
 كلذ دعب دروام ىلع ًادائعا هانتيثأ ام وه بسنألا نأ ائدجو دقو 6 امولعم » : لسألا ىف ()

 , « ةعلاباا وأ ىلقلا وأ ةضقانملا ةبج ىلع 3 : لان لاؤسلا نع ةرشابم
 ., 6 ةيله ظ : لصألا ىف (9)

 . ١69 ةرقف 5 س ىلإ ١ س نم رظني )هسفا ىبوجلا ىأر ىلع حيحصتلا اذه ىف اندمتعا دقلو



 ل اة“

 ةلالدلا هو نعو ء«بهذملا ةفرعم نع لاؤسلا دعب ةلالدلا نع لاؤسلاو

 . ةلالد هيعادي اع ةفرعملا دعب

 نم لوق ىلع الإ ؛ ةلالدلا هحوب ةفرعملا دعب اهريغو لب الاب مازلإلاو

 ةءزلي اع بحهاملا ىلع مازإإلا زوجي : لوقي هنإف ؛ بهذلا ىلع مازلإلا زوج

 . لصفلا

 فرذلا بوي اع قارذتسا نآل ؛ ةلالدلا نع لاؤس قوذحتلا ىف اذهو

 . ةلالد وه امب الإ متي ال قرفلاو « هلوقت الو هلوقي ام نيب

 اءهنيب مالكلاب جري هنإف ؟ بهذملا ىلع مازلإلا لتي الأ ىلألاو

 .قرفوتلا هّللابو ؛اهل دوصاللا قي“ نيبتي ال ىتح طاعخم و ءلدجلا ةتيرط نع

 كلذ نوكيو - اهدرطب لدقسلا ةذخاؤم وه  ةلالدلا ىلع ءازلإلا نأ معاد

 هل تاس دقو الإ اهدرطب هذخاؤتال كنأل ؛ ةلالدلا هجوب ةبلاطملا دس

 . ةلالد هاعدأ ام

 اذك تلق اله وأ ؟ اذنك لوقت 1. : لوقي ثرأ لئاسلل ساو

 . ىناثلاو لوألا برشلا ىف

 ”نماعلا اذهب دصقي هنأل ؛ عبارلاو ثااثلا م.فلا ىف وهو « هلوقي اهو

 نع لاؤسا| نأل ؛ ةلالدلاو بهذللا رك ذ دعب الإ كلذ نب الو داسفإلاو

 ظ . امبمف نعطيل ال ؛ اهيفرعيل ةلالدلاو هذا

 نيذه دمب كلذ هل حصيف ؛ نمطلا هل نوكي ةقيقح امهْفَرَع اذإف

 . مبارااو ثلاثلا ىف

 لوئسملا بهذمب الاع ناك اذإ لئاسلا نإ :رظنلا لهأ روبمج لاق اذهلو

 لاؤسلاب ىدتبي نأ هل ناك هيف كش ال  هدنع كر وبمُشم هبهذم نأكو

 . ةلالدلا نع



 كتل ١0 تاتا

 هل ناك هادعتيال مولعم رمأ بهذلا كلذ ىف هليلد نأ مي ناك اذإو

 . هتلالد ىف ءادتبا  ئنمطلا

 : هوحو ىلإ لثاسلا لاوس مسقني م هيب

 ؛ مارح ذيبنلا : لوقيم « لاؤسلاب هيلع كسلا نيعب اه اهنم

 ؟ لالح مأ

 . مار> وأ ؛ لالح : لوفتف ؛ لاؤسلا نم ًاءزج هباوج /نوك بجيف ([ىاكل]

 . عنمو رجح لاس : ىمس اذهف

 : لوقيف هيلإ رهألا ”رثعإ وفن هدصق نوكيو ؛ أمم نوكي ام أامممو

 . ضيوفت لاوس ىمسو ؟ ذيبنأ| ىف لوقت ام

 ىلإ جاتحيف ؛ لئاسلا دصق هب رهظي الو ءالمم هلاؤس نوكي ام اهنمو

 . لوئسلا باوج دنع لاؤسلا ةداعإ

 ؟ رفاكلاب ليقي له للا : لوقت نأ لثم

 ؟ اهستر“ بحي له « ةراهطلا : لوقت وأ

 .تارابطلا ضعب ىف وأ ضعب نودلئتفي رافكلا ضعبب :لوثسملا لوقو

 . ضعب نود بيتر

 : لوقيف «لاؤسلا نييمت ىلإ لئاسلا جاتحيف

 "ىمألا رفاكلاب لققي له « ملسلا
 ؟ اهبيترتا بحي له ء ءوضولا وأ ء ىرذصلا ةراهطلا وأ

 ؟ لوألا هلا وس ىف اذعط نوكيف

 ؟ هلا ءس ىف انمط ناكل قاع ىلع هبتشي ال امع لأس ىتمو

 ؛ دوجوم مملاملا له : لوقي نك



 سس ملا دل

 ؟ ةكم ايندلا ىف لهو

 امو ؟ هيإإ ريشي ؟ دوجوم لبجلا اذه وأ « صخشاا اذه لهو

 ؟ كلذ لك اش

 ؟ هلاؤسب أبي الو ؛ هيلإ ثفتلي“ الو « باجت ال اذهو

 اهدحأ دنع وأ «لئاسلاو لوئسلا دنع مسقني ءاقلطم الاؤس لأس ىتمو

 : لوقي نأ لثم « نيب ىتح « ائطخ نوكي

 . مسقنت اهددع ىعف ؟ هتاروظحمب دّسفي له  جيحلا

 . بيحلا دنع مسقني وهف ؟ رفاكتلاب سلا لقي“ لهو

 ؟ ةاكز لدا ىف لهو

 . روك للا نود ثانإلا ىف بحي ؛ مستني ةنوكسلا لهأ دنع وهف

 ؟ ريدا ميب نع ايعفاش لأس '”ىنحلاك ءلئاسأا دنع امسقنم ناك اذإو

 ديقلاو قاطلل ريبدتلا ناك نإو « دييقتلاو قالطإلاب هدنع كح قرتفُم

 ؟ ءاوس ل ودسملا دنع

 ؟ هدنع سقنا اذإ هقالطإ ىف ًائطم نوكيف

 باوج ىف بيجلا ذخأق ؛ عازنلا مضومب هصخاو لئاسلا نّيَع ىتمو

 . ارجاع ًانطخم ناك همشنق م ماع

 مل ىذلا ىمذلا لت لل ىلع د وهلا بوجو نع هلأسي نأ لثم

 ؟ هدوع ضم

 , برضأ ىلع رافكاا نأب لوكسملا ذخأف

 . ةمسقتم دوقعلا : لوقيف ؟ احلا لكلا نع هلأسي اكو

 )١( قينحلاك : لصألا ىف .
 ) -51لدجلا ىف ةيفاكلا «



 نوكي الو ؛ هائثبب ام ىلع ؛ لاؤدلا ىلع باوجلا ىف داز اذإ اذكهو

 امل ناك اذإ « ًاببصمو ؛ نط بيلا ناك « لاؤسااب نامت ةدازلا كالدأ

 . لا ٌءلاب قامت
 : لاقق رحبلا ءام ربطتلا نع لكس نيح مالسلا هيلع ىبنلا بارك

 , 174 هتئيم هللا « هؤام روهطلا وه »

 ؟ تام ام هيف تام نإو « هريمطت نيب هنأل ؛ ةيضرم ةدايز هذمف

 ؟ يح اذهأ : اهجدوه نع هتفر ىذلا ىبصلا نع ةأرلا ْتلَأس نيحو
 0 رجأ كللو ءا من ) : ماللسلا هيلع لاتؤ

 . هجح ماع ىف هرم يم وقلا اهنأل ؛ 58 قلعت اهرجألو

 ؛ الملا ىلع اهلك بئاوج ىف يكسملا "”ةّماع ةلأسلا تناك اذإو
 , رثك أ هيف هيلع ةببشلا نوكنت ىذلا مضولا يمي نأ لئاسلاب ىلؤألاف

 لوئسلا نّيمي امنرف ؛ دشأ لوثسلا ىلعو ؛ لبسي هيف هيلع مالكلاو

 ثيح مالكلا ضرف اير قاطأ اذإف ؟ هيلع ليلدلا ضرفيو هيف مالكلا

 ؛ناكلا تالذ ىف بيلا مالك هةبمش ةلدنت الو « هتلاكم لئاسلا ىلع رذمتي

 « اناكم هيلع لئاسلا نّيَع نإف ؛ ضرفلا ىف لوثسلا ىلإ رمألا نأ ريغ

 ةلأسملا ضرف يف لئاسلا لوئسلا ري نإف ؛ ءاش بناج ىأ ىلإ هلت نأ هلف

 )١( ةرابط ىنمرتلا غ١ ةراهط : دواد وبأ هس رخأ 6 هتتيم | لالحلا / 2 اضيأ ىورو ٠١ب

 ديص مه ةرايط : هحام نبا _ "”ه ؛ ديص « ؛ : هايم , 45 ةرابط : ىلابتلا  1١8ًأطوما ىف كلام :

 ةراهط ١ ديص ١ عمالر كلك , 79 /؟ : لبنح نبا 5 ديص ة* ءوضو : ىرادلا
 يللا لي يا يكفلاب

 . مه جح ىذمرتلا م كسانم : دواد وبأ 64٠ :ء45 جسح: : ٍلسم هجرخأ (؟)
 #4527 / ؟ ليثح نبا  ؟4 4 جح ؛ ًاطولا ىف كلامو « ١١ كصمحانم : هحام ليا عاف - ىف اسفلا

 ١اله / غ

 : ماع : لصألا ىف (؟)



 لقن هل نكي مل «هيف مالكلا لوئسملا ىلع بعصي ابناج راتخاف « بناج ىف

 اذهلثم ىف لاوس ”لئاسلا قلطأ نإو ءامطتنم ناك لعف نإف ؟ هدعب لئاسلا

 معي ثيحب هلوح لوئسلا قلطأو

 بناوجلا ضعب ىف اهنييعتو ةلأسلا ضرف كيزت قالطإلا ىلع ةلالدلا ةماقإو

 اهفارطأب ةلأسملا صن نمض' هليلدو هباوج ىف هقالطإب هنأل « ًاعطقنم ناك

 رظنلا ف عو رشلا دعب 9 ع ةلأسلا بزاود

 . مالكلا نم ركذ امب اهحيحصت نع هاري روظ دقو

 نود بناجل صوصختلاو نيبعتلا نمضتي هليلد نوكي نأ الإ مهللا

 . املع ًاتاطم ها وتفو هبا وج نأك نإو « مطقنم ريغ نآك « يناح

 ىوتفلا ىف كلذ هل سيل م ؛ ةلالدلا نيتعتب لوكسملا ةبل العم لباسلل سلو - 94

 نأ الإ « ىتالثلا عضولا ىف وأ « ىنالفلا ليلالاب الإ لدعدن ال : لوقيف

 :ىئالفلا ليلدلاب قاعتلا هجو. فيك :لوتيف ايدهنسم ًادشرتسم ”لئاسلان وكي

 ؟ ىنالثلا بناجلا حيحصت ؟9هجو وأ

 ؛ ةرئاوتملا ةنسلا نم وأ « لتعلا ليلد نم ةلأسلا ىف له : لوقي وأ

 ؟ سايقلا وأ ؛ عامجإلا نم اذك عون نم وأ

 . ًايصم ًاذوْأم كلذ ىلإ هتباجإب لوكسملاو « اسي هلاؤس نوكيف

 ايزو ؟9تزاك تامدستم وأ ةمدقم ىلع هّمالك لوئسملا ىبب ىتمو

 نأ ىلإ بيترتلا ىلع ةمدقم لك حيحص#ب هتبلاطم لثاسالف / « فالخلا ىلع [شا“ ل

 . لاؤسلاب دوصقملا عرفلا ىلإ ىهتني

 .املع ىنبني ال 42 عرفلا اذه نأ نيمو تامدنملا كالت هل 9 نأ هلو

 .«ديزت » لصألا ف )١(

 : ىعملا ميقةسيل هحووأ : نوكيل 3 2 !نفضأ دقو ( 6 هحوأ » : لصألا ف (؟)

 . 6 عونلا 2 : لصألا ىف )00( .« ناك » : لصألا ىف (؟9)



 اللا /(01 تقلل

 كالت ملت عم « هداسف نّيبيو عرفلا اذه ىف مالكلا درج نأ هلو
4 

 . هيلع ردق اذإ لوصالا

 هريغ ىلع ءانيلاب الإ هنع لاسي ام باوج نع ٌلوئسما منتمأ ىّتمو

 هب ضرق اه ك'رتو ةقعب اتم ”لئاسلا مزل «هيلع هئانتيا ةعص هجو نع َفسكَو

 ؟ هلا ٌءس
 1 عام هب 8 م

 | رظاني ال ناك

 ذكيح ؛ ءانبلا ةرفيك نايب ىلع رداق ريغ لوكسلا نوكي نأ الإ مهالا

 . ًابيصم هل هتمباتم كرت ىف لئاسلاو « ًابراه ناك

 ناك هدنع ا ةب.ع ئىب أم ناكو 0 ءائملا هحو لد اسنل نأب اذإو

 نايب 4ب د 184 نأ الإ عام هلع 2 وهلا 085 9 ةدع ند عصخا هَل ةتلاطم َّق

1 

 انتا ام مدهب كلت هلوصأ ىف حداقلاك نوكيف ؟ هحيحصت نع هلوصأب هزجع
 3 ط

 هعزاتم الأب الإ كايد لد اسلل منال هك لوصالا تالت نع هءاع اهلا نم هيلع

 كك", ىف نوكست ال ىتلا « هلوصأ 29. :دعاقلا هذ_ه هب مدهي امم ءىش ىف

 : أاهعيدعصلو هذعأملا هله ملسأ ف ةعزانملا

 فشكلاىف هعازن نوكي الو فيلعزائمتي ,ليادىف ”لئاسلا هعزان ىتمو

 : عام اه ناك لوادلاب هقاعلا هدحو نع

 دنع الياد ناك نإف ؛ هيف نظن « امبنيب هيف التم ”ليلدلا ناك نإف

 هبال وقب ال وهو لوكان ه ل: اسلا ىلع ةجيح نكي مل ءلوئسملا نود لئاسلا

 لان 'انلا ةلاقم رصتنت فيكو « هتلاقم ةرئعن : ىلإ لوثسملا مالك لآم نأل

 1 4 2 رصن هذنع هدو اأو 14 كسفد هع

 )١( نم » ؛: لصألا ىف (؟) . « انيب » : لصألا ىف «



 دس ملنمه اد

 هبهلوقلا هلصأ نم ناك نإ و «ناكللا اذه ىف هكر" لئاسلا نركي دقو

 هن يب لث اسلل متيال عضولا اذه ىف هب هك رت هيلع بِحْوَأ هنم ىوقأ وه ءىثل

 . لاملا ىف هيف وه امع امطقنم الئاس لوثسملاو « الوسم ريصي نأب الإ

 ؛ لوثدملاب هثلعت رمقساو « لئاسلا نود لوئسملا دنع اليلد ناك نإو

 ىلإ لئاسلا لدن وأ هيلع عرفلا ب هل اروهمشم ةيف فالخلا نكي نإف

 . هيف اوقلتخم ا اذه ؛ هتحص ىلع هدنع لد امم ليلألا كالذ حيحصت

 لتسا دقو ' ايفح هيف فالخلا ناك وأ « لوثدملاب هّقلعت هحو ناك نإو

 . فالح الب اًضيأ هيلع عرقلا ءاني هل اتراك « همالك ءدب ىف لوثسلا

 . ةلأسملا ءدب ملستسا دق نكي ل نإد

 ةلأسلا ةرسدأ رهظأ هنأل ؛ ىناثلا ىف كالذ هل سيل : لاق نم مهنف

 . هيف ”رصخلا فلاخم ال ام

 . ارضا ناك « لثنلاو ءاقبلاب الإ هنم نكمتي لاذإو

 ابإو ؛ همصخ ةتفاوع ال « هدنع مص امب ةربعلا : لاق نم يهنمو
 حصص اهب صنعا لهج 010 ريضب الف ؛ هتحص ةفرعم ف هريصتتل همصخ هيف هفلاخ

 هلهج نمل هب قلعت امو « هّقحص نايب نم هعنع ىت> « هةحصب ملاعلا ىلع اّلابو

 . هريبعمت طرفل

 لئاسلل هنايب دعب الصأ هاعّوا ام ىلإ مالكا لقن لئاسلا راتخا اذإو

 2 ؛ اهرك لصألا كلذ ملستب لئاسلا ةذخاؤم لوثسالل نكي مل « ءانبلا ًةحص

 . ارجاع اعط ناك هلمذ نإف

 ء, ىضإ لسألا قف(١)



 [ىااللا

 مس مبا سس

 نود لوثسلا لصأ ىلع ليلد وه اروهمشم الياد ناك اذإ ؛ ليق دقو

 اذه ىف هترظانم لئاسلا دصق نأل ؟ هميلس5ب هئذحلا وم لوثسملل ناك لئاسلا

 فو رعم ناك نأدعب ليلدلا كلذ حيحصت باط ىلإ “لئاسلا راص اذإف ؟ عرفلا

 لودأ ىف ةرظانال هيلاطم ناك « هيف فالكاو هب لوتلا هلصأ نم هائع

 . ةبقافللا امهدصقو ةقفلا ىف ةرظانملا نم هن أدتبا ام ن ود هقفلا

 رخآ سلجم هل هتفلا ل وصأ ىف ةرظادلا نإف ؛ هادصق ام <فالخ اذهو

 : اولاقق ءالؤ» نم موق داز ىتح ؛ نورخآ موقو

 نسحألاو « ةئلابم هذهو ءاياك ب يلا لوصأ ”ملست لئاسلا ىلع بجي

 « مهنا رظانم ىف فاسلا مثمر نم ف رعو «هانلّصف ىذلا ليصفتلا ىلع هانبترام

 . لوئسلا اذه لك. وف مهلا دج ل وصأ ظفحو

 هنكميال ىتح ؛ لوصفلا هذه رثك أ ىف هنالخ هكسط لئاسلا امأت

 لوئسملا ”بلق هيف نإف ؛ *'”لئاسلا هيف هعزان ءىث حيحصت نم لوئسلا

 نآلو ةرظانملاب ىَعَمْْلاو ءدوصقلا روهظ معو « الوئسم لئاسلاو ءالئاس

 لب ؛ لوئساا دنع قح الو ءةجح ريغ وهف لوئسلا هيف هنلاخ ءىش لك

 < ددسفي ملام كارت" همْزاَي ل هداسفب مُطَق وأ َ امو « هداسقب عاق وأ ىعدا

 . هذدنع هتدك ريظ وأ

 هبلاط ام داسف هياع ىعّدا نيح لوئسملا َنَم ىذلا وه لئاسلا نألو

 ملام حيحصت ىلع ليلدلاو « حيدتصتلا / هنم همسي الف ؟ هتمح ىلع ليلدلا

 مل لئاسلا نألو ؛ اهب بلاطبال نم ةنّيبلا ميشستال اك« هحيحصتب بلاط

 حيحعصتب وأ ءناهريلا ةماقإب هسفن نع هضارعت ليزت ىتح«لوئسلل هل ضرعتي

 )١( لوس . لصألإ يق :



 سس خباب سس

 ؛ هسفن نع هم رمل لير نأ هلف ؟ ل ومسمأل ض"رعا يذلا وه لب ؟ ى ومد

 . بهدإو نونوم ام

 فيلكست ىلإ ةجاح ريغ نم لولدملاب ليلدلا قلت هجو رهظ قتمو
 طاتسإلا وأ باجيإلا ىف رهظ ًانيب اظل نوكي نأب راهظإلاو فشكلا ىف

 بل اطأأ ض رتعملل نكي مل ضساغ الو ىنخ ريغ / رهاظ ىنمم ناك وأ ؛ همسفنب

 .هرووظ جو ىلإ راشأ اذإ اثطخم اكلمك نإف ؛ ركسملاب دامت هحو نادي

 ةبااطملا وأ ةرظانلاو ةركانملا هيف مصختا نم عمسإال ةلدألا نم رهظ ايفو

 .  قيلي ام َردق الإ

 هنع عاق  ناهبلا نم ردقلا اذه دعب  هئيبتي ال هنأ مصخلا ىعّدا نإف

 . مالكلا

 لمتشي ل - ةرورض  لقاع ةلك دلعي ام دحح .رم نأ اك

 . ةعم مالكلاب

 نع وأ « ءالتملا لوقع نع ىفخو قد امف ةرظانلاو رظنلا لوطب امتإو

 . راثك لاب نايباا ديزعسي وأ « هيف لابتي نم رديف ؛ ءاماملا مهف



 سوط ا( نش .

 وال اصملا

 عرمشلا 2 هاكحألا : ةفرعم قيررط ىف"

 : نأشي ِظ عرضا م عم ٠ ند هما ال أمم , ملعلا ىلإ 0 ىقذ .: أم ٠ نأ معا - ١ م

 "ظاو“ 0

 85 ىعم و باطخ 'بلق وأ

 . عامجإلاو ةنسلاو باهكللا : "'”ريلعاو باطما ىف جردناف

 . باطلا عاونأ نء ةءووفملا ىلاسااو سايقلا عاونأ : ىنءلاو رظنلا ىفو

 : امف قرطلا ىرقأف

 . ربا ودم ةئسأأ هةر ويهل 3

 . هعاونأو ههوجو فالتخا ىلع عاجإلا مث

 . باتكلا رهاوظ مث

 7 ةئسأأ رهاوظ م

 ءااس صنلأب دوبعفلا ف د 0 صوبعكلا ند م : اذ ألو

 نوكي ايرو صدلا ماهم مئاق وهف ؟ هسفنب ىف ىنعم صنلاب دصق نإف
 : رهاوظلاو اانلألا 7 أم دم نولدو 6 ةئم ىوأ

 نإ ؟ نامزألاو نايعألاو لا وحلا يف م ومعلا : رهاوأفلا ىف جردنيو
  اًماع رهاأ ؛رك نكي مل نإو  همومع ىف رهاظ ماع لك 007 ا

 . « نايم 2 ؟ لصألا ىف (*) . © ثرداحألا 0 لصألا ىف (؟) .« راظنلاو ذ : لصألا ق(١)



 . ةجح اهآر نم لوق ىلع « مبمء هللا ىضر ةباحعلا ليواقأ مث

 . اهبيترت ىلع اهعاونأو اههوجو فالتخا ىلع ”سياقملا مث

 . نو رمأ : ىلإ مسقتب باطخلا مث - 54

 . ظفل ليلدو ىوغ نوكيو اظنل رمألا نوكيف
 . ”ئىهنلا اذك و

 نكسل ؛ امة تم نيب ”عجللا هدي امع ىعنلا ضقانيال ءىشلاب ”رمألاو
 . "هيف امهعجج ليحتسي امف هضقاني

 , "96 تاينلاب لامعألا » : هلوقك ربما ةذيصب رمألا نوكيو

 : مالسلا هيلع هلودك « ىننلا ىلع ريا ةذيصب نوكي ىهنلا كالذكو

 . 96 ءىش نييمدآلا مالك نم ايف حلصيال هذه اننالص نإ د
 ؛ ةءبرشلا بحاص نم لمف نع ًاريخ ةنسلاو باتكلا نوكيو

 ىعرتشلا ركسملا تايثإ ىف هعيمجم قامتلا حصيف ؛ لمف ىلع ًاريرقت وأ

 . اهبوجوو اهماسقأو ماكحألا قرط ليصت:و

 .بلطي هنمو هقفلا 'لوصأ رك ذ ىف ىصَقَتْس اهبيترت ىف مالكسلا ةيفيكو
 (ت 40) هقفلا فرع نال اهبف فرصتلا ةّيفيك ليل باتكملا اذهو

 . اهرك ذ ىف ءاصقتسالا انكر كللزإف ؛ هلوصأو

 . قيفوتلا هللابو

 . الع.مج : لصألا ىف (1)

 : ١ / ١ هسيحم ردص ىف ىراخلا هجرخأ ء باطخلا نب رمع ةياور نم روهشم ثيدح اذه (؟)
 هحام ناو ١١١6 . ١١١1 / " « تاينلاب لامعألا ابإ » (ص) هلوق باب : ةرامإلا باتك ىف ىلسم
 ١915/1١ هدئسم ىف ىديخلاو ١ / 58٠ دنسملا ىف دحأو ١41 /؟ ةينلا : باب ؛ دهزلا باتك ىف
 رابخأ فو ؛؟ / 4 ةيلحلا ىف مي وبأو "4" ءلد* 56 ؟:4 / ؛ دادنب خيرات ىف بيطألاو
 . « ًالمولا ىف كلام ادعام ثيدملا ةملأ لك هاور » : سمفلا ىف رجح نبا لاق - 1١١١ / ؟ ناهبصأ

 . ىرخأ ميص ثردحاو 848 © 441 لبنح نباو ؛« ٠١ : وهس : ىناسنلا (©)



 دا اانصفلا
 مكمن

 "[ ملا ىلع لوصملا ةيفيك ىف ]'” لصف

 ٠ سنو ُ 8 مي ص

 ؛ اهيف ريشتي لب ؛؟ ةلدألاب قاعتلا ىف هيلع ردح ال لوئسلا نأ انركذ دق - هب

 0 اسال فثكنا و بايكلا نم نكي نإف صني قاتلا راثخأ نإ

 قد رَط ْنَع لاؤسلاب لغتشإ ا نأ رقلا تابآ لهص ير 53 4 ىذلا كب رطلاب

 . نؤلعو تنم كلذ نإ ؛ هنوب
 رس ل 9 يعل

 ةببرغ وأ ةذاش ةءارق ىلع اظفل ناك نأب 6« هقيرط ىخ ام نآك نإو

 : هاوي قيرط نع فاشك عسالا هَ ناك ةهدنع

 هةوبث راص تايآلا رئاس قرطي هنايب نم ٌلوئسلا نكت نإف

 ىعاري ام هيف ىعار داحألا ق'رطب الإ ه-ةم نكمتي ل نإو ؛ عطقلا ىلع

 ناك حيمس قيراب ثبث نإف ؛ مالسلا هيلع لوسرلا رابخأ نم داحألا ىف

 دنع هل سيلف « مالسلا هيلع لوسرلا نع رثثوُي دحاو ربخي قّلمِتملاك لوتسلا

 . نآرقلا تايآ رئاس ىف كلذ هلاك « ديف مطقلا ىوعد حيجرتلاو ضرامتلا

 تتيح لامحالا نم اهو ف ىأر نإف ظ هنأ هأوعد ُْق راششب ُّ

 , كالذ هل نيب : اضن هاعّرا

 لاق نإو ؛ اعطقنم أ'حاع ناك : لامحالا ىوعد ةلازإ هركمب نإف

 4 صن نكي نإو م هموم وأ هرهالمب ةلأسملا ُْق *لياد وه :٠ ةحان 0 فعا

 ؛ هفالخ ىلإ هترسصت مز ام ةرصنل كرات ناكو ةنم نكي مل هرهاظب لدتساو

 )١0( لصفلا نومصضم ىلع ةلالدلل اندنع نم ةفاضإ ٠



 . ةلامع ال عاطقنا -الذو ؛ لهاد ىلإ لهاد ند القتنم ن وكيف

 نك ٠ صن هاعوا تود نم اي م 5 لامدالا ةحو لياسلا نا نإ و

 6 00 ك] دعب ادحأ ىزي الو كب ( : ماللسلا ةءاع هلو قلمتي

 ؟ ةبطاخملا فاك هيلإ هجوت نميو هاعداو

 كيزمي وأ ؛؟ هريغ دمي مل نإ كيزممي هب دارأ : لئاسلا ل وتيف / [شاالل]

 كأي وأ ؛ تكالاح ىلع نوكي ال ا قى الو ثالذ ل-ُهم 1 نأو

 . هحمذ لبق لاع رفظن ُ ذأ

 ! بطاخلا لاوخأ نم كالذ ريغ وأ

 وهو « هلاوحأ ىفال بطاخلا ىف اضن ُهيِيعَدا نأ : لوئسلل ني نإف

 . هلاوحأ ىف ال « قراسلا ىف اًعن لام ةقيعدأ وأ

 : هلاوحأ ىف ال كرشلا ىف وأ

 . لئاسلا ىوعدل اطتسم ناك

 هسدن ىف ءىشلا نك نأو 6 أمطةذم نأك : نايملا اذه نم نكمتي ُ نإ و

 . اءظفحو هأوعد ةيش نع مطقنا هز هاعدأ ٌتوح ضن

 هأز 11 أم لحب ةعف ألي ْلْخَأَف 0 م 5 هحو لب اسلل نأب نإو

 ٠ امطقنم ل اسأأ ناك

 لوتئسملا هروظأ وأ )6 ارهاظ ناك نأ ل.يواذلا ةودو هل نأب اذإ 3
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 ٠ م 5 هيل اة: نأك : 4 أمدد هنأ المو

 ملم ١١861١ ١١2 :ىحاضأ ٠ 86+ 5821٠١ نيديع : ىراخبلا هحرخأ )١(

 6م ىحاضأ « دواد وبأ 4 ءال عه ىحاضأ

 . 6« نمل» : لصألا ىف (0)



 رهاظلا هنم معس مل « اضن هنوك هجو نم رهظ امف لوئسملل َدآقنا نإف

 صيصختلاب صنلا ىلع نالء# مومعلاو رهاظلا نأل ؟سايقلا الو مومعلا الو

 . بيئرتلاو ليوأتلاو

 صنلا عم امأف ؛ صنلا نع لس اذإ اسايق ىمسي امنإ سايقلاو

 . ممسي سايق هفالخم ركوصتي الف

 مولعم ختيرات هرذأت لئاسلا نيب نإف ؟ هذاضي ادهن لئاسلا دجو نإف

 . لوثسلا مطقنا : اميدج هأماعءو لوئسملا صن نع

 . ًامطقنم ناك هرخأت نايب نم لئاسلا نكمتي ل نإو

 هق رن هيلع بجو : لئاسلا فرعي مو هرخأت لوثسلا فارع اذإ ىتح

 . لئاساا قح نود ةعبرشلا قحىف امطقنم راصو «لئاسلا صن مح ىلإ ريصلاو

 ّسَحَو : اهدحأب لمعلا لع مالا ثعحأ الو امهخيرات "فر نإو

 * أ ىلع هّصن حيجرت هل سل ءامطتنم لوئسملا راصو « امهتع ضارعإلا
 با وبأ ىف هحرش در أم لع هئم ن © نإ حيجرتلا نم برضب هدصخ

 . حيجرتلا

 هدحو نإف ؟ هداتسإ ىف ”لئاسلا نظن ؟ نئسلا نم ةصنلا ناك نإف

 . لوئسلا هنع فك : الوهم وأ افوقوم وأ امطتنم وأ السرم

 ٠ .لصأ ىلع ءانيلاب وأ؛ هارعد ةلازإب هعقد ير نكمشي نإ

 . امطقنم راص

 | هلأ وس هئع لاز : هم نك نإ و

 صنلا كلذ <> فالخ ىلع عامجإلاب هعضرامم لئاسلا لواح نإو
 رظنب هلكل ؛ هعضوم ىف لئاسلا نم الاء نآك  ةاس وأ ناك ًاباعك أ



 م 185م

 او

 ل يس

 : لعيو تبذل“ هجو ىلع هيف فالخعا ن» عون باهظ هنكمأ نإف ؛ لئاسلا

 . هلاؤس نع جرخ

 ءاصن هاعدا أم رخسا ىلع عاجإلاب لدئسا كتالذ نم نكست ا نإ د

 خسأنلا دوجو انف"رع عامجإلا نأل ؟ نييعتلا ىلع خساملا دوجو ب ا نإو

 . هنيع انف رعي مل نإ و “ امام ةلجلا ىلع

 . صنلا ىف امهفكصت هحو اذه

 نإ و هتويث قيرط ىف باتكسلا ماقم ماق : ارتاوتم ””صنلا ناك ىتمو

 ظ . رخأ هوجو ىف اقرتفا

 ئدلا لوصأ نم ءىش ىف امالكو  داحألا رايخأ نه ةرعنلا ناك نإو

 هدر أ نإ "1 وبق لوئسلا م اب ملعلا اذيلع بج وأ ىذلا هقفلا ل وصأ وأ

 دافتسيال لعل نآل ؛ لوئسأا هدروأ نإ هلوبق لئاسلا ىلع الو « هيلع لئاساا

 . هسفن ىف ًاموصعم نكي مل اذإ دحاولا ربخ نم

 نم هيلع عا ام مفد ىلإ اليبس لوئسلا وأ ”لئاسلا دجي ل ىتمو

 واص ةدايز ظفالا ىف نوكي ايرف هيف لمأت : هيف انركذ امم ءىشب صنلا

 ؛همصخ ىلع هذ ردتسف اصن راص هنم فرح طاقسإب اناصتن وأ « اضن ارلجأل

 . هيلع صخلا ىوعد كالذي لمة

 نه هيلع ناك ام راصو ءهل داقنا كلذ رم ائيش دحيمل نإ
 . هيأ ةلاقملا

 ءهيف لئاسلا هارلقي ل ؟ ًاراوت اضن هامدا ام توبث لوثسلل ىعّدا اذإ و

 ٠ ًارااوت هنووك نع هل فش ىح

 )١1( ةنملا ه هنأب انه« صنلا 8 ربسؤت ىلإ ة راشإ لمألا شماه ىف « .



 [ىدهلز

 ىتح «هب ”لئاساا هبلاط ؟ ارتاوت هنوك نايبب لوئسملا لغتشي ل نإف

 . ارتاوت هوك ًامولعم لئاساا دنع ٌريصي

 ةرورض علا بجوب ىذلا برشلا ناكر «ًارهاظ هيف رتا وتلا ناك نإف

 ةرو رض هنع ربا 9 نأب ًارتاوتم هنوك نايب فىدأب ةلاحم ال لئاسلا 71

 ىلع "ءاوعد تناك ةرورض ريخلا هنع هقذك دنع لئاسلا معي اذإو

 نأب رحاب معلا ىلإ ةراضم هسفن دحي مل اذإ لئاسلا ع و « الطاي لئاسلا

 . ةديعص» تسل هيف رتاوتلا هاوعد

 وهو - لالدتسالا قيرط نم للعلا بجو ًارتاوت :يعدأ : لاق نإف

 مهنأ ريغ « ةريَك مام 1اس ل وأ ؛ لقدلا لخأ نيب امذ صبة اسم هن أ

 ضريفمسم هنأ : هاوعد هجو ىلع فقي نأ نم لئاسال دب الف ء نوروصخم

 . هاعدا ىذلا لئلا اذه لوقنم وأ

 ؛ هدر ؟9الإو هلبق : الالدتسا هربخم لءو لوكسلا هل هنّيب اذإو

 . ءىش هنم همزاي الو

 تاهح نم رايخأ» هيلاط ؟ ىنعملا قيرط نم راون هنأ : ىعدأ نإو

 هايب هنكمأ نإف ؛ دحا و كح ىلإ اهينامم عجرت ةفلتخمر ومأ ىف ةريثك

 ؟ هيلع هدر الإو « هلبق : ليصفتو

 ؟ انلبق رصع ىف وأ | لوألا رصعلا ىف ارتاوت هيعدأ : لاق نإو

 ىذلاو لوألا رمععلا نم رئاوتلا اذه لقنت قيرط ىأب : لوقنو هبلاطنف

 ؟ انيلإ هدعب

 ىلع هنايبب هبلاط ؟ رئاوتلا قيرط نم اضيأ ًارتاوت هلقنأ : لاق نإف
 0 هانرك د أم بتسح

 )١( وأ » : لصألا ف (؟) . « ناك » : لصألا ف «.



 دمع 68 © سنس

 «رهدلا كلذ ىلإ ؛لدع نع ؛لَدَع د>او نع »أو ةياور :لاقنإو

 ىعارن ام هيف ىعاريف داحألا قيرط نم 6 وبث ارباون هيلع ىعدا دقفع

 . لوبةلاو ورأأ 1 4 دءاولا ربو ف

 عون ىلإ فشكلا دنع لزن مث ءرئاوتلا نم اعون هيلع ىعذا ىتمو

 نم ةبئرلا ىف ىلعأ هاعدا ىذلا نايب نم نكمتي ملو ةجرالا ىف هنم ىلدأ

 . امطقنم ناك هنيب ىذلا اذه

 تورث ىحدا اذإ اهريغو سايئلاو عامجإلا نم ةلدألا رئاس ىف اذكعو

 ةرسدن نع ارجاع ناك نايبلا دنع هنود قيرط ىلإ لزنف ى وقأ قيرطب لياد

 1 هنارمصل ىعدأ أم

 ه امطقنم نكي مل هز ىوتأ وك 5 ةملاب 9 1 قبرطا هنو ىعدا نإو

 . هئم ىلعأ وهام ىلدألا ىف سيلو ؛ لعألا ىف ”لخاد ىلدألا نآل

 ءامطتنم نكي مل اصنناك_ف هنع نشك مث ةلأسملا ىف ارهاظ ىعدا ول اك

 ًَ صنلأ ف مود وم رهاظلا ىعم نذل م« ةئع ريكا ف ًارصام ناك نإ

 . ةذعم غلب ناك نإ و

 امو نود صنئلأ ىعم ال لقسم راص ةيلاطملا دنع 9 أصل ىعدا نإو

 نم لالدتسالا طبنتسا نم ةلزكج نوكيف «صنلا نود هنأل ؛ اعطتنم ناك

 ؛ ًاسلا# نوكيف ؛ رداظلاب قامتلا هاوءد دنع ىنعملا قيرط ىلع رهاظلا

 : هأن و دأم كلذك؛ الوبقم هذه نوكي هل رهاالاب الدةسمالا

 لباسلا ديتحأو هل ع وأ باتك ند مو“ وأ رعاظن ةلدقمسملا لدة.سا نإو هسييس 9 هج

 كيد رط 1 حدفل 5 هعقد . لرد ناكمتي ّ هأندب أم ىلع هي رط ةق ردم 1

 . هيف رظن



 ياسو رت لس

 الم هيعدب نأب ؛ موه وأ رهاظ هنأب هاوعد نع ةمقد هتكمأ نإ

 .هأ وعذ هنع لاز و ةنع فشك هب قاعتلا نك ال

 4 نايبلاب هأوعد نارك نأ لاجإإلا هش ىعدأ اذإ نلياسلا مراد الو

 دق ىلأ لثاسلا ىلع ىعداو « لالا هجو هيف لوزيال هوب هندب نإف

 ةفشكلا لئاسلا ىلع نيع دقف؛ كلذ نم "ىلع بجي اع تيعّوا امم تفشك

 :ليق دقف : ليق  لوئسملا نايبب اطقاس نكي مل نإف هيف لاجإلا هجو نع

 : ملعقنم لوثئسملا نأ

 - هل ليفو ةهاعدأ أ ريع رخآ هةدحود نيالا هلا أم داسفإ ىف ْذْحَأ نإو

 ريغ ةدايزلا تناك نإو « لاجالل هاوعد طقس اع نّيِب ام ىلع ةدايزلا نإ

 اع نايملا 00 لوألا هأوءد نوكي نأ الإ مهللا 5 لبق هز أب 1 ها

 ل رهاوظلاو موحعلا نايب ف و ىنتكي ال
 نإو 0 0 70 طم ناك

 . ارذنأ هندب

 : رهاوظلا نم هيف لاجإلا ىوءد نكمام ٌلاثمو

 / ٠ ١ | بابه : ةنآلا نم ا ( مْيبلا 21 أَو ل : ىلاعت هلو

 5 مصاص 1 ملص امس ا كش 7
 1 ١ "؟ | 1 ةبالا نم |[ هاك اناا اوت و ةالّصلأ اوميقأ) : هلوثو

 , « ؟9تاينلاب لامعألا 9 : "[ ٍلسو هيلع هللا ىلص ]” هلوقو

 ء © لوألا 1 لصألا ْق 60

 9 ةئسأأ نس ةءلاثلا صوصصنلاف ع قا.سشا اهمزلتسإ أ دنع نم ةدايز (؟5؟)

 .ى١1 ةحفنص نم ” مقر شءاه رظنا : هج رو قيس (؟9)



 10 نايسنأأو أملا قم نع مفر م : هلوقو

 .  "'”اذكب الإ ساكن الو قادص الو ةالصال » : هلوقو

 / "1 ةيآلا نم ]| ( مِدبل 21 ”1-) : هاوق : لئاسلا لاق اذإف

 فيرعتلاو؛نادجولا نم وهو  ماللاو فلألا ىهو _فيرعتلا فرحت فرع

 لوئسأل أدب نإف ؛ الست ناك دوبعملا ناب نكميم مل اذإف ؟ دوبمملا هب دصقي

 فنرادجولا يف نالخدب ال امممإ : لاقو « هيلع ءانيلاو هلصأ نع فشكلاب

 <« هسيلإ مالكلا لقن راتخي نأب الإ هقعزانم لئاسلل نكي مل ؟ سنجلل الإ

 لوئسلا لوصأ لست بوجو ىف سادلا فالتخا نم هانيب ام ىلع

 . لئاسلا لع

 هلخد اذإ نادجولا ىف وأ مومع لك ىف ىبهذم : 'لوئسلا لاق نإو

 م وأا ادهىف هنأ ريغ ةئيرقب الإ هب ياعتلا معبعإ ال فوقوم هنأ في رعقلا

 . هيف تيعّدا ام هب دارأا نأ لع ةلالدلا تاد دق

 دووعم كانه نكي ١ اذإف ؟ دمعلل هئأ هيف ىهذم : لاق اذإ اذكهو

 لئاسلا ىلع له ؛ترك ذ ام ىلع تاد دق ةلالدلا نأ الإ « هيف فقوتلا بحو

 فالمعا ىلع بم ؟ هنم دارملا ىلع هادامب هبلاطي نأ هلاهجإب هرارقإ دعب

 . هانبترام ىلع لوثسلا لوصأ لست بوجو ىف
 لاق 569 / ١ قالطلا باتك نم ىسانلاو هركلا قالطلا باب  هئئس ىف ةحام نبا هاور (؟)

 دعسأ نأ معلا باتك ىف ةلبانملا نم لالحلا ركذو تباث ريغ هنأ : رصصا نب دعو لبثح نب دحأ نامامإلا

 هللا نإف ؛ لسو هيلع هللا ىلص هلوسرةنسوهتلا باتك فلاخ دقف عوفرم نايسنلاو أطخلا نأ معز نم : لاق

 ةيعفاشلا تاقبط ىف دروام ثيدحلا اذه قيقح ىف  اضيأ رظنا  ةرافكلا أطخلا ف سفنلا لثق ىف بجوأ

 . واحلا حاتفلا دبع روتكدلاو ىحانطلا دو# ذاتسألا ( قيق# ةعبط ) ؟هه »مه غ / مد ى ريكلا

 1١17 تيقاوم:ىذمرتلا هجرحلا « باتكلا ةحنافب الإ ةالصال» « ةالصلا » ل ةسنلاب درو )١(

 ' حاكنااو قفادصلا ىف رقت ةمنافااو ىرخأ غيص ثيدحالو 4 / ؟ ليثح نباو

 ( لدحلا ىف ةيفاكلا-؟) ١)



 سنجلا ىلع لمُح دوم نكي مل اذإف ؛ دهعلل هنأ ىبهذم : لاق اذإ امأف

 , هان رك ذ ام ىلع هيف مالكلا ناكو  اًضيأ همومعي الئاق ناك

 رهاظ هل كدنع ود نكلو ؛ فثولا هيف ىهذم ٠ لوئسلا لاق نإو

 ال ذإ ؟ امطقنم لوثسملا ناك و ؛ اذه لئاسلا مزاي ل ؟ كيلع هب تجحتحا

 . ناكلا اذه لثم ىف امس  لئاسلل بهذم

 ع وأ 6« هم ىوتأ وه اعهدنع اكورتم اذه نوكي نأ رو هنألو

 . عضوأ اذه ىف هب قلمتلا داسف ىلع لد دق

 : لوقي نأ وهو <« رخكآ هجو نم 2 ءاجإلا هيف ىعالي نأ لئاسللو

 وهو « المحُم هرّيص ام هب نرتقا دف ؟ قارغتسالل هنأ ثءاس نإو / [شادل]

 : هلوف

 ايرلا ىفو :دايزلا وه : ابرااو -[ ١ /م/ه ةيالا نم ] 4 ابرلا مكرحو )إ

 لوبيجملا اذهنءلوهجت هيف ام نأ ريغ ءاضيأ قارذتسالل وهف فيرعتلا فرح

 موأعمل نم لوهجلا ءانثتساو « هنم ىنثدسم راصو مواعملا عييبلاب نرتقا دق

 . الوهم مولعلا ريمصل

 : لوتي نأب « اذه نع همفد لوئسملاو

 : هلو قو تيعّدا ام ىلع « عمبلا هللا لحأ » : هلوق ىل ثّلس اذإ

 ايواسأ نيئيش ىلع عيب لكف ؛ةدايزلاو ابرلا هيف امف « ابرلا مارح »

 . ةيآلا "'”رداظب هتّدص بجوف ؛ هيف لغد ا

  شبإ -رخآلانم رثك أ اهدحأ نيثيش ىلع مب ىف ةلأسلا تناك نإو

 . ذئليح هترصن لوئسلا ىلع رذعت ؟  اناك ام

 . هرهاظب ؛ لصألا ىف (؟) . عاجإلا : لصألا ف (1)



 «دهمللاهنأ انهه«ايرلا» ظفل ىف « فيرعتلا فرح ىف ىعأدي نأ نكميو

 ؟ةصودصخم ءايشأ ىف عرشلا بحاصهنيّبَع ىذلا فرامتملا دوبعملا ايرلا وهو

 ' اكثي ام نكي ل اذإو

 . قالطإلاو مومعلا ىلع عيبلا ةحص ىف رهاظلاب قلعتلا عنمي مل

 هيف نوكي امبرف هلاؤسىف لئاسلا ظفل لمأتي نأ : لوئسما ىلع بجي اممو ٠69

 لو: م هب هلالدتسا دعب هيف هعزان ىذلا رهاظلت.هنم املسلا نوكي م

 هلا وس ىف لثاسلا

 ١ رابماا نك يدب 4هوص رون له _ ناضهر ماص نم

 30 ىف ورعأا ابرلأ هيف ىذلا عبيبلا نه نامعألا هيف

 فذلا لوكسلا لدتسأا اذإو . أاموص هلم م ا نع نيج ) ماص ند 2 هل وف

 .( 1 ةيالا نم ] . 0 ا له م هش بم و : هلودب هروح

لا نكي 1 «حصي نأ بج>وف مأص دق اذهو
 لوانت ىف هتعزانم نم لئاس

 وجر هنأ ِ مو هنأ | 5 تس فأ : لوديو 4 عازملا معصوم رهاظلا

 ١ 1س مف

 ةينب نايضمر هود حضي له : ءادتبا لاق دق لئاسلا ناك ولو

 : منملا أذه هل ناك ؟ راما ند

 ياست هيف ظنل نع هلاْوس ظنحم نأ لئاسلا تاجرد لوأ اذهو

 ؟ هلاؤس عاونأ لك ىف هميلسن هل زوجي ال ام

 نايبلاىف 8-1 : ظفالاىف لامجحإلا ةحو ْنَع فكك لأ نم نكمشي ١ نإف

 . عازتلا مص ود 4 لدتسا أم لوا 2 : عانتمأ نع

 | ١5 /4ه]4(اًروط أم ءاعسلا نم مل او : : هم أدعي هَل وقب قلعت و 3

 )١( عوذملا : لصألا ىف .



 دل أ + ها ا مسس

 :لوتيف نارذعزلا ءام وأ «رذلا ذيبنب ءوضولا وأ « مئاملاب ةساجنلا ةلازإ ىف

 اممملع قاطني ال اهريغو نارثعإلا ءامو ذيبنلاو « ةيآلا ىف « ءالا » قلطأ

 ؟ مسالا اذه

 لوةيف ؟ « ءام » نارفعزلا ءامو ذيبنلاو منال ىف : لوئسملا لاق اذإف

 ؛ ةقرلاو نيدبعاا تح « هريغ وأ « ناك انيخم ءام هيف ملام لك : لئاسلا

 ؟ اهوانتي ال «« ءامل » قالطإ مسا نأ ريغ

 : هئاهرب

 ءىث هنم مهني" ال ؟ ءام ثب رش وأ «ءام ىنلوان : همالغل لاق اذإ هنأ

 ؟ الم

 لبجلاو سعشلا لوانتي ال « محالا و دتولاو جا رسل مسأ قالطإ نأ اك

 . كمسلاو

 . امهةالطإب ناسنإلا لوانتي ال « راجلاو دسألا كالذكو

 ًاجارس : دييقتلا ىلع ناسنإلاو كمسلا لو لوجلاو سمشلا ىبس نإو

 ؟ ارامحو ًادسأو ًاجلو ًادناوو

 ؟ ان 2 ذ ام ىلإ فرصنت ءامسألا هذه ٌقلطم لب

 ؟ ءاملا مسا ”تاطم كلذك

 اعيمح الخد « قلطمو ديقم ىلإ ءالا مسقن اذإ : لوثسلا لاق اذإف

 . ع وم هثأل « ءاملا » ةظفل ثحن

 « ةبيعأأو ةميلسلاو « ةرفاكسلاو ةنمؤلا ف مومع « ةقلطلل ةبقكرلا اك

 زاجم اهنإف « راجلاو دسألاو رحالاو دئّولاو جارسلا كالذك سيلو
 « ةئيرق اهملإ فاضنت ىتح « املإ اقالطإ فرصني ل كلزإف ؟ مترك ذ امف



 كلل 005 3 ١

 : هيلإ قالطإلا فرصنتاف 6 قادس ءأم هيف ملام ةلكو كمل ءاماو

 , صيصخ قالطإو يع قالطإ :نابرض قالطإلا : لوقي نأ لئاسالف

 .٠ ةبف“ رلا ىف ملف 17 قلطملاو ديقملا هئم ميممتلاف

 هل ظنالا مسو و هصقخم ام ىلإ الإ فرصني ال صيصختلا قالطإو

 مسالا اذهب ٌصخ ةنأل ؛ صيصخب قالطإ « ءام » : هلوقو « لصألا ىف

 . ماعلا ءاملا هنأأل ؟ قلطلل ءاملا هنأل ؛ حارقلا ءالل

 : هئاه ر

 ألو الإ ةيم م ا هن | 6 هب ردو ءاذأ هآوأذتب رهألا نه هأب رد أم

 . حارقلا ءاملا وهو « صوصخلا مئاملا

 : هك اوذلاو بنعلاو نيحبملاو ةق رمل 1 أم هكنم مج الو

 كللذ ناك « ةذللا ىف دعب ىلع تامئاملا هذه ىف ءاملا لمعتسا نإ مث

 دسألاو راجلا ف ةأنلف 17 رخغ ا زاوحتلاو مسودلا للرد ب" ع

 . لتولأو جارسلاو

 فشكا نم نكت لملف لصأت ؛اذه نم لئاسلا ناكمتي ا نإف

 .ىوعدلامضوهىف هرهاظ تك رن دتف وعدا امف رهاظ هل ناك نإ و هنأ نع

 «رابملا نم ةّينب ناضمر موص زكوج نم هب قاعتي امف مهمضعإ هلّدم دقو
 !| سا لإ سعه سل ست ىس 1

 اذهو ء[؟ زا 1814 ةيئضيلف نرمثلا م دهش نمف ف : هلوق نم

 ؟ راهنلا لك كسمأ اذإ ؛ ماص دق
 2 9 1 1 ع ا

 اذه درجمب مقتال ةيافكلا نأ ىلع ةمالا تعمجأ : لئاسلا لوقيف

 راصف «ابتود هّراوج ىفتثت ةيألاو « ةّيئلا ةيلإ فاضنت | ىت> كاسمإلا [ىاح ل]

 نالطب ىلع ناقفتي امهمأل ؛ نيمصخلا حامجإ هب ىنعيو « اذه فالخي عامجإلا



 بلبل 1 ء اب

 ؛ نيمصخلا دحأ جاجتحا فلاخ عامجإ رظنلا مح ىف ىهف ؛ اهبملوق ىوس

 . اطقاس اجاحتحا نوكيف

 تصصقت ةينلا نود موهلا ةحص ةيآلا ىغقنم : لوتي نأ لوكساللو

 . اهاّضتقم ىلع قابلاو « هيف ةيغلا باجيإب هيضعب راهخلا لك نم

 ةين الب راهناا نم ًاءزج زوميال لب ؛ تالذك الو : لوقي نأ لئاسانن

 .هبعقن وأ ى> رابنلا ميج م وص راهئلا ضءب ىف ىوني نأ هيلع ل ون كنإف

 .ءاصيصخم اذه نكي 2 هموودعل كتعي ا ىونيأم تقو نم هموص دصقو ةينلاي

 ؟ اذه فالخ ىْغِتتَت ةبآلاو

 موصلا زاوج ىفتئت ةيآلاذإ ؛ صيصخم اذه : لوقي نأ لوئسلاف

 نوني وأ القاعءهنع ايهاس وأ موصلا ىلإ ًادصاق ؛مئارعلا ناك لاح ىأ ىلع

 ءىش ىف مودصلل 02 رصاق ريغ هن وكب ع ارهاط وأ ًاضئاح ًامتنم وأ مان

 ةدحاولا ةل 1اهذه ىلع هموص زوجي © « متاصلا لاو-أ ضعب راهغلا نم

 . الاصتنا اذه نوكين ؛ رهاظلا ىفقت؟ع زاوللا ىلع قابلا فن ليلدل

 رمألا و م ويملاب هناحبس هلأ هر : لوقيف يزن نأ لئاسلا نك و

 لثتي مل هب رومألا موصلا دصق ىلعال ءاكسم ناك اذإف « ىهاسلا سيال

 ةيئلايف ؛ هب ر ومألا م وهلا هنم دح وب ملف ؛ لاوزلا لبقام ىلإ م وصلا يف رمألا

 ىلع ىدؤم وأ «هب ارومأم رمألا ةمح ىلعال ىضاملا لعفلا ريصصيال لعثلا دعي

 ١ رمألا 4م

 : كللذ حضوي

 « ةدابع دقع مولا دقعو « مودعلا دقعب 0 6« همصيلف » : هلوق نأ

 حاوأ مم امإ اهئدب ىف ةدابعلا كل: ىلإ دصتلاب الإ متيال ةدابملا دقعو

 )١( ًادصاق لصألا ىف :



 ا ا .و”ة ل

 رذعت اذإ ءامل وأل وصح ثفو ىلإ البق دصق م وأ نكمأ اذإ  اهعم

 لاوزلا ريغ لبق ام ىلإ مودلا نع ىفاسلاو ؛ اهوأب دصقلاب كالذ لصو

 ؟ ةدابملاب رمألا ىغتتم ايدؤمنوكي فيكف ؛ هلوأ ىفموصلاب ةدابعلل دقاع

 هر أدتنا ام قيم نم لوئسفل ةءئنام ةدايزلا هلله ن وكف

 ؟ ةيآلاب قاعتلا نم
 نإف لصنلا اذه قيت# ىف لئاسال ةدهاش نوكست تادابعلا راس مث

 نإو - ةدابع اهب دعي مل ةينلاو دصقلاب اهدتع نع اطوأ الخ اذإ اهراس

 ؟ ايثانثأ ىف بكرقعلا دق

 هجولا اذه ىلع ةيآلاب جتحلا قلعت طوقسو لاؤسلا اذه دّك أت نابف

 . قيفوتلا هللابو

 هياع هأوعد تلق هنكهأو « كالذ نه ءىث نم لئاسلا ناكمتي ا نإو

 ؟ هب قلعت امذ مومعلا هيلع ىعّدا دق نأب « رهاظلا ىف

 كلذأ ىردي الف ؛ نيعم ريغ دحاول ”صوصخ وه : لئاسلا لوتيف

 17هريغ وأ هانعزانئام ىلع وه دحاولا

 4 لحاوأل عيبلا : لوقيف ( ميبلا هلل لحأ م : هلوقب قاعتي نأ ؛ لكم

 . نيعتم ريغ كالذو

 ىفتذي هفرمم فيرعتلاف فورعم دحاولا كلذ : لوئسال لاق اذإو

 ؟ سنجلا

 <« ساحال وأ ءدبعلل وه لب ءكلذك سيل :ّل وفيو هعزاني نأ لا اسالف

 ؟ بهأذلا نم فارعملا ىف راتخمام ىلع

 ء سهر ذ : لصألا ف )١(



 هس ة ومي سس

 نكي ل وأ هلصأ كلذ ناكو « هلصأ ىلع ءانبلاب هنع لوئسلل همفد نإف

 | مفدلا اذه هلف دحاولا اذه ىف هاوعد ىلع ليلدلا مايق ىعّوا نكل ؛ َلصأ

 ىلع لصألا كلذ حيحصت باط نيبو بلستلا نيب لئاسلا ريختب مث

 1 لبق ةأئدو أم

 رهاظلا نوك نع فشكتلا هنكمأ ايرف ؛ رظن اذه نم نكمتي مل نإو

 1 ءأ وس 25 لع عازعلا مدود ُْق أعم ل

 1 ءورق 4: الث 2 5: هز أدعيس ا لوب قامتي نأ - لدم

 . أهرمف قرميد وهو . ضيا لب 9 هج لاق ١ روطلا وه - لاق اذإف

 1 داديضألا امافلأ نم هال

 5 مس سي ناك مالسلا هيلع هنأ : ىوارلا لوقب قلعت اذإ : هلثمو

 . نيمآب ”سأ مالسلا هيلع هنأب وأ ىبحرلا نمحرلا

 مآ ةمادنلا اوُكرَسَأَو 9 ؛ هناحبس هلوق ليلدب ؛ رهجلا ىف ةقيت> وهو

 ؛ اورهظأ : هانعم ع 4 َباَّذَعْلا اًوَآَر

 ىلؤأ هسفنل ةئيتحلاو « همصخ ىلع زاللا ىوعدب اهدحأ نوكي الف

 .دحاو ةدحو لع امبمف الد ناسللا لهأ نم لاوتسالا دودحو مدع عرسألا نم

 ريخلاب اههدحأ قلعت نوكي الف ؛ ةرجلاو ضايبلل مسا « قفشلا : هلثمو

 . رخألا نم ىلأ قفشلا رك ذ هيف ىذلا

 ضقانت ريغ نم امهيلع هلمسو هذ مومءلا ىوعد نم اهدحأ نكست نإف

 . كلذ هل ناك

 ىضتني كلذو « قنشلا دعب مالسلا هيلع ىنلا ىلص امن : لاق ول اك

 . كلذ ا هأحص ةياورلاىف امهدحأو هل لموقف همبصخ عم نكي و « اميه امهدعب [|شاؤل]



 | ا١وه دس

 هميم نكمأ وأ 4 ةرتخاب ديفد ريا 1 قفشلا نأ 5000 نسب نإو

 . كارتشالا يقفوعد ةنع لاز 6 ةخللأ تود نهد ( طقق ةرخأو

 ذو جاجتحالا ةدصو ؛مومعلا قىفوعدب اهرمل# 11- هفكسمأ اذإ 0 دما 7 اذكهو

 . اي ناك : ها وعد لثع همصخ ىلع كالذ رذعلو

 لدبلا ىلع ال « مججلا ىلع« ًاعيمج ضيحلاو رهطلا وه : لوي نأ لثم

 نم هب ابستحم قالطلل هيف مقاولا ربطلا ةيقب لعجأو « ةيآلا ىف ظفالا رهاظب

 لولدلا مايناف « ضيح وه « ءرقب بستحأ ا نإف ؛ ربط لك اذكهو « ةدعلا

 موءعلا نم ”صخم نأ جاتحي هنأل « ىوعدلا هذه لثم نم نكمتيال همصخو

 . ةيالا ىف همصخ هلخدأ دقو « عازنلا عضوم وهو ؛ ربطلا نم ةيقبلا هذه

 عازنلا عضوم وهو  هنم ضيحلا تبعصخ ًاضيأ كنأب : هلباق اذإف

 هنأ تبث دقف ؟ مو.علا ىف ةيقبلا كلن لوخد تبث اذإ :-؟9كمءصخ هل ل وي

 نأب ل ولأ هذعب ”نكع الف ؛ ةيآلا 5 هب لولا نم دب الو « ةذعلا نم

 هحو الو ؛ روطلا هنأ لوقلا همز هنأل ؛ دعا نه - ضيح وه ىلا  ءرقلا

 لوةيال ضيحلاب لئافلاو «ضيملاب لوقيال رهطلاب لئاقلا نأل ؛ امبْنب عمجلل

 . رواعلا هنأ

 ضيملاب لولا هيلع عنتما رهطلاب ٌلوتاا هيلع مومعلا بجوأ اذإف

 طقس ؛هيف هفلا 6 ذإ ؛ ؛ عامجإلاو روطلا نه ةيقبلا صيصخ هنكع الو

 ةيألاب ج اجيتحالا : 9 نمط ءرقلا لج نا هتف « عامجإلا ىوعد فالغعاب

 . ضوحلل هلم> نم نود

 ٠ ربط : لصألا ف (؟) . نيمصخ : لصألا ىف (؟) ٠ قرغلا : لصألا ىف ()



 ل نى

 كلل اه

 اءطقنم ناكةبااطأل دنع هلواح نإف ؛فنأتْسم ليلدي اناء”نوكيف عاجإلا

 . ًايفيح ء رقلا لدجو « ةيألاب بهذلا رس كرات

 مالكسلا ىنمع هيف مالكلا ثريصي دادضألا ظافلأب قلعتلا نأ لعاو

 . هعاونأ رثك أ ىف هدودقم ”قيقحت هب قامتلا لع بعصيو « لملا ىف

 مينأب ظفالا حالص منمب ام هيف لملف « مومعلا وأ رهاظلا ىف ”لئاسلا رظني من

 هب لوقلا همزايال هجو ىلع هب لوقلا نم لثاسلا نكي هلحعاص امو هل هاعدأ ام

 ظ . فالخلا عضوم ىف

 ابنا وضأ ْنِمَو 8 : هلوتب رعشلاو فوّصلا ةراهط ىف لدتسي نك
 1/8١ 1١[. ]( نيد ىلإ اًءاَعَمَو ثا( اهراَمشُأَ (ءرابْوُأَ

 . رعشو فوص لكب عاذتنالا ىف مو وه : لوتيف

 هبلوقأ انأو فاوصألاو روعشلا ضعبب عافتنالا حابأ :لئاسلا لوقيف

 ريغ نم ةيألا ىضتتع الثاق نوكأف ؛ ناويملا ةايح لاح ىف اهنم زج امف

 : تاملا تثالاح 7 أمم لح وأم وهو؛ عازملا عص وم ُْف بم لوقلا موز

 : تامل ىلعد أمم دحوبأم ضعمدبلا كالذي دارت نأ ناك : لاق نإف - "+

 ؛ رخأآلا نم ىلوأ هب اندحأ نكي لذ ؛ نارمألا نكمأ : لئاسلا لاق
 نوك رخآ لولدب نيت نأ الإ « ةيألاب جتحلا لوئسملا تنأو « كيواسف

 عازنلا مضوم لثم ةيآلا ريصم ن وكيف ؛ تيعداام نود ًادارم ثيعدا ام

 تامقناو ةلالدت يعدا امف ايعدم ترمصف ؛ليلد ىلإ اهيف تيعدا ام ةجاح ىف

 ةيآلا سفن نم تاقام ىلع دارما نّيمت تدرأ ولو ؛ ىرخأ ةلالد تباط ىتح
 . اليبس هيلإ دجي مل ىرخأ هلالد نود



 بس 1 واي دن

 ماعنألا نم ددع ىف "”ةلأسملا تضرف اذإ ةيألاب كلذ ىنكمأ : لاق نإف - "وه

 بجو فاوصألاو راعشألا ةلدج نم اهراعشأو اهفاوصأ نوكتف « تومي

 ؟ ةيآلا رهاظب اهم عاقتنالا

 « اهراعشأو أهفا وصأ ضعبب ”عافتنالا ىضتنت ةيألا : لئاساا هل لوك

 ؟ هيف مالكلا تنيع ىذلا ددعلا اذه نم اهعيمجم مفقلي نأو

 6 نمو» : هلوق فرح ىلع ةظفاحم اهنم اهضعبب عفتنا : لوثسلا هل لاق

 هلا تحن اكلهتسم ريصيام ”نإف ؛ رطب كالبتسالا دعب ىتبيام وهو

 ؟ لكلاب ال ء ضعبلاب اعافتنا نوكسيف ؟ اهب عافتنالا مقيال

 هلجأل مئيف باطما هلوانتبال اكلبتسم ريصيام : لثاسلا هل لوقي

 ءانثأ ىف انيبعتو اضرذ اذه ناك نأ دعب « ءانثتسالاو ضيعبتلا هلجأل

 ىلع اهبناومي ةلأسلا اهب رصقنت ل هتلالد نأ, رارقإو عاطقنا كالذو ةلأسلا

 - ؟ لثس نيح ةلأسلا ءدي ىف هدصتام
 راعشأ و فاوصأب عافتنالا زكوج ىلاعت هللا تنإ : لوقي نأ لئاسللو - ٠”

 ذخ'وب“ امب عافتنالا تزوج / اذإف ء ةىتال تابثإلا ىف ةركدلاو؛ةركسم [ى؟١ل]

 نع أب رع عازغلا مضو» قبو اهتدبع نع تجرخ اهايح لاح ىف اهنم

 ؟ هيف ةيالا هذه ةلالد

 ىلع دّونل بوجو ىف نيمصخلا نيب مالكسلا ى ري ةئيرطلا هذه ىللعو

 لتقف 'نَمَو )ل : هناحبس هلوقب هَبَجْوُأ تره قلعت اذإ ىذلا لقتي لل

 ةيآلا نم ( لقا ف فرش الك اناطلس ديل دوإ انج انك ًامولظم

 |[ ١م معز

 )١1( ةيآلا : لصألا ىف .



 ل ا

 بس ؟0مخ

 مسن ١ هر بسس

 ىل وتبث انأ و ا ركشم ان اعملس تأ هنأ : دولا طقسأ نع لوتيف

 ؟ ةيدللاب ةبلاطملا وهو « اناطلس مدلا

 هناف ( لتقل ىف فرش الف » : هلوق عم ميال أده ممخلا لويأ

 ؟ لهنلا ريغ ىلع لمحال لتقلاب رّسَْلاو « ناطلسلا » كالذ اذهب رّسف
 درع نكس « ريسفتلا اذهب دولا باجيإ ىف قلعتي مل : لئاسلا هل لاق

 ٠ رسال الع مقر أل ناكر كنت اذاف ؛ أمل" اص كالذو «ناطلسلا» درحع

 لمح الف ءهدسعب امع لقسم ةيألا هادتيا : لوقي نأ لئاسالو
 ] ؟ هذعبام ىلع

 ؟ هلبقام لع ىنبكي تح لقتسيال هدعب ام : لوئسملا لاق اذإف

 ؛ رككملا تحن هلوخد حلصام "ضعي هنأ الإ : لئاسلا هل لاق
 ىأ ؛ ةدوءلا نع اجراخ ن وكيف ؛ ؛ ألا ضعبلا ىف هب قاعتلا ؟ 7 هنا الق
 ؟ هياع ر كفا لم امهنم دحاو

 نررمألا اههاوءد ىف ًادحاو اقوم لوئسملا مم افقاو لئاسلا ن وكيف
 . ىفانتلا ىلع

 هلاوحأ نم ءىش ىف وأ « ماعلا ظفللا فيعاضت ىف دجي هلعلف لئاسلا دهتجيو
 ؟ عازنلا مضوم ريذب هلكح ” ميصم بجوبام ةبابسأو

 : هاحببس هلوقيب ىمألا لتقب سلا ىلع دوتلا باجي ىف قلعتي نك
 م( رألاب ارك لْمتلا ىف /صاصتلا يآ بت اونمآ نير ذلا م1 0)
 . هموم ىعديو| ؟ "0 بم ] ةيآلا نم

 ؛ نوماسملا هب صقخم هلثمو « نينمؤلل باطخ هل وأ ىف : لئاسلا لوقف
 ظ ؟ رافكلا هيف لخدي الف

 )١( منع : لصألا ف ,
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 نم لوتقلا مي « ىلتنلا ىف » : هلوق نأ الإ : لوني نأ لوئسمالت

 . رافكلاو نيماسما

 « ىلتتلا ىف » نيداسلا ميج ىلع صاصتلا بج وأ هنأي : هديؤي نأ هلو

 بوجو ىف اولخد عمجأ نيدسملا نأل ؛ نيدسملا ريغ ىلتلا نوكي نأ بحيف

 . مريغ نم لوتقلا ن وكي نأ ةلاحم ال بجيف ؛ ىلعتلا ىف مهياع صاصقلا

 مريغ رك ذل ضرعتي ملو «ناكإلا ”لهأ بطاخ اذإ : لوقي نأ لئاسللو
 ؛ اوأ قْهَو ىلع ةيآلا رخآ نوك: ىتح ؛ مهنم لوتقلاو ”لتاقلا ناك

 آ مظتنم ريغ مالكسلا ناك الإو

 بوجو نأ لع ثءعمجأ ةءآلا نأب : لاؤسلا اذه ديؤي نأ لئاسالو

 ؛ اهبو اهنم ”موهةمو ؛ ةيآلا هذه نم دافتسم للسما لتقب لسا ىلع دّوقلا

 ءتمألا عامجإ فااخ دقن ؛ اهبم» لخاد ريغ لوتكملا سلا لع ا 2

 نب رسفلا نأل « اضيأ ريسفتلا لهأ عامجإ ةفلاخم هيفو « هيلإ لوبسال كلذو

 . زوجمال كلذو ؛ اهيف مالسإلا لهأ لوتقم لوخد مْ ريسفت نأك ممجأ

 .نيدسأا مم ىلقلا رك ذ ىف رامكلا لوخد مفادتيال: ل ونينأ لوئسلاو

 مدتمأ نينمؤلا ريغ ركذل ضرعتن مل ةتوللا انقّمح ىتم : لوفي نأ لئاسللو

 فطالي نأ ةلادتسال( ونمآ نيذلا اهم : هلوق رهاظب هيذ رافكلا لوخد

 ءادعأو شا ءادعأ مهلتقب لققلا مبيلع بجوي مث باطخلا اذه لثمع نينمؤلا

 . نيئم وا ءادعأ و لسرلا

 : هلثمو "ه8

 6 سنلاب سفنلانأ (ميفر مهمل ابْعَكَو »:هلوقب ةلأسالهذه ىف قلمن و
 .[ ه / :ه ةيألا ند ]

- 



 سس |ءا

 مبمف ىمذالو ( انليف 2 ةمي رش نع ربخ اذه : لوقي نأ لن اسالف

 وه ذإ ؛ للا لتثي ىمذلا ةيألا ىف لخدي لف ؟ انقعيرش ىف ىعذلا امنإو

 ١ انليق نم ةعيرش ىف روصنم ريغ

 لمعتا ريك الب انتعيرش ريغ انيلإ لقت امنإ : لوثسملا لاق اذإو

 . ادهعي رش ىف هب

 نم ساو « ةيالا ذم ىلع انتءيرش ىف هب لهعن : لئاسلا ل وكي

 مالسرالا هتفص نم لتقب مهوب رشو . مهنمز ىف ملسلا لتق ةبآلا ىضتتم

 لتقو «ضعبب مهمغعب لتق ةيألا ىضتتم نكل ؛ انتعيرش نمزو انئامز ىف

 نالا راوصتم ريغ ةنصلاو لاحلا كالت لثمو ؛ هتفنصو هلاح ىف هلثع دحاولا

 انيلع نك-ا ؛ مالسالا لمأب رضي امذ ةبألا ىف انيلع 75 الف ؛ انقعي رش ىف

 اضعب مهمضعب ةلثاممل « ضعبب مومضعب لقي تح رافكدلا ىف ةيآلا نم يك

 . ةلث امملاو ةأواسملا ىلع عوض وم صاصقلاو امس تافصلاو ندلا ىف

 صوصللا ب دارلانأ ىلع ةمألا ثءعمجأ همومعىعدي رهاظب لوثسملا قلعتي دقو ٠

 دارملا قيةحتب لثاسلا هبلاط اذإف نيعم ريغ دحاولا كلذو «دحاولا وهو

 جاجت>ا لثم «ةلام ال امطقنم نوكأ ؛ هيلع رذمت عازنلا 9”هضوم ىف هب

 |." /ة0 ةيآلا نم] « تيما جد سائلا كك هللَو » :هناحبس هلوقب جملا

 ؟ ةدّرلا نم ةبوقلا دعب جملا / ةداعإ بوجو ىف [ش؟٠ل]

 ةدحاو ةّجَح ةبآلاب دارلا نأ ىلع ةمألا تعمأ : لئاسلا لوقين

 . ةيآلا كح هلعفب قفاوف ؛ ةدرلا لبق اهلمف دقو « معلا ىف

 دحو هنأ ًادداو اد 'مجوأ هنأ 0 رخآ هجو ىلع هلأ وس لعج وأو

 ٠ ,عوضصوم - لصألا ُْق 000
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 م ال كالذو ؛ تابثإلا ىلع هركنو ثييبلا جح

 6 عاججإلاب هيف ةنامتسالا نع رهاظلاب أئ يعش سم نوكيو 4 أديع نكي م

 : ةدحاو هلع طم ةسف

 .ناهرباا مذومىف ايعدم راصو «ةّدرلاب هححلطب دق : لوئسملا لاق نإف

 هذه قيقحن دنع َدنألا ريشي هذه هاوعد ةحص نع فشكلا لواح نإف

 .ةلاحم ال عاطقنا كلذو ؛امهريغىلإ اعيج ةجلاو ةلأسلل اكرات راص «ةبلاطلل

 :ةنألا ىغتتم :لاقو ةيآلاب هجاحتحا ىف همالك ًادتبم لوئسلاقثح ولف

 ؟ هلعفي مل وأ ةّدرلا لبق هلم» ءاوس « جملا هيلع نأ

 : ناتيرط اذه قيتحن ىفهلو ك؟؟؟

 . هلصأ ىلع هينبيف ؛ رمألا قلطُم نم راركلا ىعادي نأ  اهددأ

 : لوثيو ةيألا ىف ريكدتلا ى وعد منع نأ  ىتاثلاو

 هب طقسيف ؟ قارذتسالل كلذو ءافترعم راص تيبلا ىلإ جلا فاضأ ام

 . قرغتسي ال ثبثم ركنم هنأ لباسلا لاوس

 : لوتيف نيهجولا ىلع مومءلا ىوعد نم همنع نأ لئاسللو

 ؛ ةيسح وأ تناك ةيعرش ةدحاو ةجح هب دارلا نأ ىلع ةمألا ثعجأ

 عامجإلا ةلاخم ىلإ ليبس الو « ةدرلا لبق هنم ثدحو دقو ( ث غم)

 د ىلع وه انهاه هلوصح ىلع كتذاو ىذلا عامجإلا : لوئسملا لاق نإف

 .هلوصح ىلع قذتم عامجإب الإ هكرتأ مل اموع ظفالا ناكاذإف ؛ ةّدر اهجقعتتي ل

 لوثسلا هققح نإف ؛ م ومعلا ىوعد قيفعتب هيلاطي نأ لئاسال ناك

 ؟ ةناضإلاب ف”رءم هنأو « رمألا نم راركتلا ىوعدب

 4 لامع ه1 عامجإلا منه مم رارك_تهلا ىوعد - لوقي نأ لن اسأل هاك
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 قةحتت ال ىوعد ثيبلا ىلإ جالا ةفاضإب قارئتسالل هيف فيرعتلا ىوعدو

 ؟ ناسالا لهأ ةدعاسع

 نم لا هذه ىف ال ؛ هيحاص ةشقانم نم امبنم دحاو لك نكمتيف

 للا ءاش نإ هةعاف ؛ هلاثمأ ىفو « هيف ةقيرطلا نع انفشك دقو « لاتحالا

 ٠ لجو ْرَع

 لوهجم لاح وأ 6 بيس وأ « هلاؤس ىلع دراو ظفاب لوئسملا قاعتي دقو - ؟١

 ظنللا نوكيو « لالا وأ بيسلا تالذ نع فشكلا نود نم هّمومح ىعدب

 . ببسلا الذ ىلع هنايب الاد امهمم

 نأب امإ « عازألا مذومب عت هجو نع نايبلاب هبلاطي نأ لئاسان

 « ًاموامم هيلع قاعملا ظفالا ريصيف ؟ امولمم هرّيصيف ببسلا نع فشكي

 هسيسأأ ةيفيك نع فش نأ نود امولعم هسفن ىف ظفالا را صن نأ وأ

 ؟ لاؤسلاو

 ! 00 ناك : نيدع دحأب كالذ نم لوثسملا نكمتي : نإف

 : هلاثم

 : هناحبس هلوقب جخلا رههشأ لسبق جملاب مارحإلا جحصي نم قاع

 .| ؟ ١] مهتيألا نم( جا سال تيق اوم فا 1 لمألا نم كرو 6

 : لوقي نأ لئاسا

 ؛ةعبرشلا يح اصلةمولعمتن اكن إو انل ةمواعم ريغ اهنعلوثسما ةلهألا

 ؟ اهيف جحلا زكوجأ ال ىتلا ىف ةلهألا كلت نوكست نأ زوجيف

 ؟ كالت تناك 08 ةرأ نيبد 5 أم ظفللاب قاعتلا نكع 2

 )١( ًار>اف : لصألا ف ,



 مس

 : لوقي نأ لوئسدللف

 فيرعتلا فرح اهنرع "0هنأل ؛ امعيجل هنأ « ةلهألا » : هلوق رهاظ

 مالك ىف جردم ظفلك ةعيرشلا بحاص ريغ نم ناك نإو لاؤساا راصو

 . جاو سانلل تيقاوم ةلهألا : لاق هنأكسف ؛ ةعب رشلا بحاص

 « هلصأ ىلع لوئسما دنع سنجال فيرعتلا نأ ىف لئاسلا هعزان نإف

 . ةيلإ لئاسلا لقن وأ « هلصأ كلذ ناك نإو

 هيف فقوتي وأ سنجل المح ال هنأ لوثسملا لصأ نم فرع نإو

 . لياسلا لاوس رد

 انركذ ام دَحأ ةبهذم ناك اذإ لوئسملا "9هلمعي ام ىغم دقو

 .هدر نع ىنغي اع

 : لوقي نأب ةيآلاب جاجتحالا ىف هعم ةكراشملا ىعّدي نأ لئاسللو

 اذهل اهضعب  امهيلع اعّروم نوكيف ؛ ًاعم جحلاو ساتلاتيقاولل ةلهألا لّمَج

 ابملإ فام هنأل ؛ رخآلا ْن وكيل اهدحأل ْن وكي امو  كاذل ابضءعبو

 ؟ ميزوتلا ىضتنت ةفاضإ

 ةملاص اهلك ةلهألا : لوثسملا لاق اذإف ؟ نّيبتي ال ءىشلاب رقأ ولا

 ؟ جحال ةلاص اهلك نكستلف ؛ سانلا تيقاول

 اهحالص ىلع ةلالدلا ثماق ءضعبو ضعب اهمأ ةبألا رهاظ : لئاسلا هل لاق

 ؟ جحال اهلك اهحالص ىلع ةلالدلا كلت لثم نبأ نف ؛ سانلا تيقاومل املك

 . ارجاع ناك الإو « باوجلا ىلإ لوثسملا جاتحاف

 . قيفوتلا هللابو

 )١( هلعفي : لصألا ىف (؟) . اهنأل : ىلسألا ىف .

 ( لدحلا ىف ةيفاكلا - )
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 لسو هيلع هللا ىلع ىنلل لمف ةباكح نوكي اب لوثسلل قامتب دقو س موس

 ع هياحنإ وأ« مكح طاقسإل عازملا مضوم ىف امومع هيعديو « ىوأرلا نم / [ىعللز

 ؟ مومعلل غيص ظنل هيف نكي مل ذإ ؟ هنم مومعلا ىوعد نم هّعتم لئاسالف

 : لدم
7 4 

 ماسلا هيلعهت ْ لسغلاو ءودولا نع أوم ووو ةيفأا طقس نم قلعتي نأ

 . ضرفلا ٌرادقم هنأ لدف « ةينلا هيف ركّذي ملو « ةرم ةرم أضوت

 ةهج ىلع مقو هنأ لعب الو « لمف ةياكح اذه : لوقي نأ لئاساف

 ةينلاو دصقلا بوجو ةفرعم ىف فقوتلا بجو « ةدوصتم ريغ وأ ةدوصتم

 ؟ رخآ لهلد ىلع هطوتس وأ

 هنم ىملعت هنأ هيف ”مإ ظفل هيف نكي مل نإف : لوقي نأ لوئسمان

 ىلا هطورش نين ال م ؛« نايباأ ةهج ىلع هدرون نأ روج الف « ةدابعلل

 نوكي ال الو ؛ هلام ال اهنيكيل هطرش نم ةينلا تناك ولف ؛ امنود صب ال

 . هميلمت بحت ام هميلعتب اديفم الو ضرفلا رادتم هنايدب الصخ

 «هطو رش ميم ضرفلا ىيلعت هيلع ِبَحَو نإو وه :لوقي نأ لئاسالو

 بجو الو « دحاو لقان ىلع هّممج الو « دحأو ريخ ىف هثرصح هيلع سيلف

 هطورش قرفي نأ ةعيرشلا بحاصل لب ؛ هطورش عيش لقن دحاو لقان للع

 اذه ىف هتلقن ام ضرفلا َرادتم نأ نبأ نف ؛ ةئرفتم ظافلأو نطاوم ىف

 ؟ دحاولا ربخا

 : لوق»ي نأب محو ند هيلع هب جسق نأ لب اسالو

 «هب الإ ةالصلا للا لبقي ال ءوضو اذه :ربخعا ىف هياع هلا لص لاق ال

 هوضولا نوكي الأ بجي ناك الإو « ةينلاب انورقم ناك هءوضو نأ ٍلَع
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 بوجو ىلع ربما نم ٌلدتسي ربما اذهبو « ةالصلا هب لبقت امب ةينلا عم

 . ءوصوأا ىف عا اتتلاو يبدترتلا

 هنمو هيف هل ةجلا نايب نم لئاسلا نكمتي رهاظب لوئسلا قاعتي دقو

 . ةجح هيلع

 لإ "مف اذإ اونَمآ يذلا (ممأ اي )ل : هناحبس هلوقب قلعتي نك

 بوو طوتس ىف« |[ ه ٠ / < ةيآلا ن م14 ٠ك هوجو اوأسْغأَ ةالصلا

 ريغ نم لسغلا ىف ءاضعألا مج ترج وأ ةيألا نأي ؛ ءوضولا ف بيتزلا

 . اهم ءىش ىف ريخأتو مي دقت نأيب

 بيئرتلا ىلع ليلد هيف نكي مل نإ كمعز ىلع سيلو : لئاسلا لوقيف

 : ًادحاو افتوم هيف كعز ىلع انققوف ؛؟ سترتلا طوتس ىلع ليلد هيف اضيأ

 ' هوجو نم بيئرتلا با | هيف نأ مم

 بجو ؛ رهألا طاب مايقلا سيقع هحولا لسغ بج وأ ةنأ  اهدحأ

 هيلع ةّد راصف بحال هدنعو  رمألا ىغتتع هجولا لسفي نأ ماق اذإ

 . طرشلا وأ ريما قح

 دق ناك نإ و « ءاضعألا ”لْمَع ةالصصلا ىلإ ماق انك همْزاَي هنأ - اهيفو

 نأل ؛ ةيانكلا هيف نامصلعا ةرقبث اب ىنأت نأ ىلإ ء رثك أ وأ ةرم اهلسف
 بوجو ىلع لدتسإ هلثعو ؛لسفلاب هيلع *رمألا دوءي ةالصلا ىلإ ةم'وق لك ىف

 . ًاضاأ ملا عع الا ءوصولا 1 ةيذلأ

 ؛ ءالصلا ىلإ مايقلا دنع ءوضولا هنأ وهو لهأد ةيف لءاسلل رخخآ وو

 . ىدوم ريغ رومألا قب ةالصلل ال أضوت اذإن
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 . مقوأل مقي مل هل ال مطق اذإف ؟ "'"ةقرسا ”مطقلا قراسلا ىف رمأ اذإ اك

 . مقودلا عقب مل « ىفزال ال دل ؟ ىلذال دلجلاب رمأ اذإو

 هلباق : مجال واولا نوك ليلدب بيترتلا طوةس لوئسلا ىعّدا اذإو

 امهنم دحاو ىأو « بيترتلل واولا نوك ليلدب بيترتلا بوجوب لئاسلا
 ةغالا ىف كللذ اهدحأ دجو فكرإف ؛ اهبلإ رخآلا عرف ةغللا ىلإ عرف

 . رخالا هدحو

 : هلثمو

 نأ نهولضمت الف إل : هناحبس هلوثب ىلو الب حاكسنلا حمس نم قاس
 ؟ نبملإ حاكنلا فاضأ هنأب 4 نيوجاوزأ نحكي

 هل ةيالولا توبث ىلع ليئد لضعملا نع ىلولا عام نأ ”لئاسلا هب لمن

 3 رملا نم دحاو لكل ةيألاب ترك ؛ هكرت ىلإ ىعدي و لضعملا رثأ يح

 ةفاضإل ىلوااو « اهيلإ حاك_دلا ةفاضإ قم ةأرلل : دقعلا ىف وح ”ىولاو

 ١ هلع ةيهن من هيلإ لضعلا

 . دحاو هجو ىلع لوئسلا هب قاعت ىذلا ظفالاب قامقلا نم لئاسلا ناكمتي دقو
 قا دصال : مالسلا هيلع هلوقب ةرشعلإ قادصلا رب دقت ىف م نك

 ؟ انزو ةرشعب الإ حصتال : لوةيف « ةرشع نم كلقأ

 بجحوف ةرشعإ قادص انزو اهنود ءاددع ةرشعبو : لئاسلا لوثيف

 ١ معصب نأ

 ؟ اددعو انزو ةرشع نوكي نأ بجي : لوئسملا لاق اذإف

 هوجولا لك ةرشعبال ةرشعلا مسا هيلع عقي ام هزوج : لئاسلا هل لاق

 )١( ةقرمس  لصألا ىف .



 هد ١7 ل

 نإو ء انزو ةرشعب عقي اك« ةدبعلا نع ىّصنتلا عقي مسالا هيلع عقي اهف

 . ريغ ال مسالا ىعشَتم هيف ىعأ نأ و «ادحاو ددملا ىف ناك

 : هلدمو

 جتحا اذإ ىلو الب حاكسنلا ىف لوثسلل ىلع لئاسلا نم كارتشالا ىوعد

 [4 /# ةيالا نم] «ءاسنلا نم 'مكل َباَطاَم اودكَن ان ) :هلوقب لوثسلا

 ؟ لو ريغو لوب احاكسن مع هنأو

 هل بيطت نأ بجو ىلو: رخآ لجر اهحكن اذإو : لئاسلا لوتيف

 "اقوم امتي وأ2 / لوألا "لطب ةيذلا قحي ىتاثلل ثباط اذإو ءةبآآلا قحي [شا١ل]

 ؟ادحاو

 ؟لوألا نود ىتاثلا لطب ناحاكن اهملع عمتجا اذإ:لوثسلا لاق اذإ و

 هيف داسفلاو ةحصلاو .لوألا ّحص اذإ ىناثلا لطبو امنإ : لئاسلا هل لاق

 ىلْوَأ ةحصلا وأ داسفلا ىوعدب اندحأ نكي لف ؛ ةيآلا رمأ لوأل انبهذع

 ! رخالا نم

 ؛ ةيألا ىف هلوخد عدت يف ؛ احاكسن لوألا نع نم منع نأ لئاسالو

 لئاساا دنعو « دسافلا نود حيحصلا ىغتقي دوةعلا ىف عرشلا باطخ نأل

 . ةيآلا تحن هلوخد لست الف ءادساف عقو اذه

 ىتح « عنمي امف يقتسي هلاؤس نكي مل اذإ لئاسلا نم حصي ”منملا اذهو

 دسافلا نأب املسم ناك ؟ حصي له : ىلو الب ٌحاكنلا هلاؤس ىف لاق اذإ

 ؟ هلا ءس 95 امف داوملا هنكسمي الف اكن

 )١-١( حضاو مسرو طبيقنت نودب « اعقوم اقس وأ » . لصألا ق .



 سه !ا!مم

 : لوثسملا لاق اذإو

 دمعلا قاطم تح لخدي دوقعلا نم دسافلاو م.يحيصلا نأ ؛ ىللصأ

 "1هتزيحم تفعض نم الإ هلوتي ال فيعض لصأ ىلع ءانب ناك عرشلا ىف

 ؟ ةيدملا نع

 . هيف ابولطم ناك نإ و « هتمب اتم لئاسلا ىلعف

 لوئسااو ”لئاساا هلوانتيام ةنسلاو باتكلا نم ظافلألا ىفاريثك قفتي دقو لس ؟؟

 كلذ تبث اذإ « هلصأ ىلع لوئسأل هانب اذإ « رياستلا ىلإ لئاسلا * امرطيف

 . هلصأ نم

 : لثم

 هيف ناخدي ال ثانإلا نأ حيحصلاف « روك ذلا ظفلب مومعلا ظانلأ

 . ليلدب الإ

 . نيسنحال هنإ : موق لاق دقو

 ئىع لي نأ : افيعض الصأ ناك نإو « كلذ هل ناك ل وسما هأنب اذإف

 . ثانإلا ىلع ملل ًابياغت « روك ذلا ظفلب رك ذام نأ

 : هل هو

 .نيءاجال هنأ حيحصلاف ؛ءاسنلاو لاجرلا رث دف ءامإلاو ديبملاٌل وخد

 « انيعض ناك « رئارحلاو رارحألاب هصاصتخا : لوئسلا ىعدا اذإو

 . ةقعباتم لئاسلا مزاو

 : هلثمو

 نيناجلاو نايبصلاك « فيلكتلاو باطلطلالهأ نم نوكيال نم لوخد

 . 6« سائلا » قالطإ ىف

 )١( اتيثأام وك ىلع نوك-: نأ انححر دقو . ةطوقنم ريغ لصألا ىف ةملكلا ,



 سوو

 .[ ؟ / 5١ ةبآلا نم ] ( سانلا يشأ )ل : هلوق - لب
 هركذ دعب عويبلا باتك لوأ ىف هنع ا ىضر ىفاشلا مالك رهاظف

 .[/ هه ةيآلا نم ] ( لطابلاب ": د كل ومآ اوك | أن اَلَو 9 : هلوثل

 .| ؟ ؟ ةيآلا نم |( هر بحوث 421 لَحأَو) : هلوذو

 لد امب هباقك نم عضوم ريغ ىف يبل رك ذ هناحبس هنا نإ : لاق

 . نيينعم كللذ لمتحاف ؟ هتحابإ ىلع

 ًازئاج ناعب ابتم همداش عيب لك ل>أ ىلاعت شا نوكي نأ  امدحأ

 .هرخآ ىلإ مالكلا قاسو «هينامم رهظأ اذهو « امهم ضارت نع هيف رمألا

 . هدنع هنم لقاعلا غاابلا ريغ جورخ ىلع لد « رمألا ىزئام هصخن

 حالصل ؟ باطما ىضتتمب ال لسولدب « هنم اجرخ : لاق نم مهنمو

 . اذ ظفللا

 اللوك سم ناك اذإ 6 هلصأ ىلع هأئب 9 6 بهدم |لو نهد هلة لك

 ١ ةماعلا أم 01 أسلا مر

 ؟ ىهاونلاو رماوألاو مومعلا ظافلأ ىف فتي نميف اوفلتخاو
 ظ سدقأ ساأب مه 0 ىو 3 كاس سو

 ١ هقفلا 2 ءاهقفلا ةرظانم 8 ففقولأب لولا نود نك له

 ءانبلا دارأو هلأ اذإ ةرظانملا ةمع مطقتو ( ةئم نك الأ م. يحعصل أو

 . لئاقلا هلاق اذإ رظاني ال هنأو « ءاهتنلا نم حالطصا اذهو « هيلع

 « داحألا رابخأ وأ « سايقلا ىفن ىف هلصأ ىلع ىنبي نم رظانُي ال اك

 . رتاوتلا وأ« عاجإلا فن و وأ

5 عرشلا بجوأ لاوألا قوتح نم قدح 1 "باطخ دأب درو ىهو
 

 ةقلعت نإف ؛ فلكلا ٌريغو فلكر « كالام لك لام هيف لخد : لاومألاب

 ٠ نذدملا نود لاملاب



 دلل 6١ه تل

 اًدلح تايانجلا نم ناك اف ؛ نيماسلا نود رافكتلل حلاصلا باطحلا امأف - 4

 . ءاهقفلا نيب فالخا ىلعف ؛ تادابعلا نم ناك امو « هيف اميه

 . هيف لثاسلا ةعيثو « هلصأ ىلع هانإ بهذم هيف هل مف

 ركسملا نوكيف ؛ تاياجلاو ىهاونلاب قاعتي امف أضيأ اوفلاخ امبرو

 . انرك ذ ام

 ؛ مدقت ام ىلإ ةباتكلاو ءانثتسالا نم مجر امف اوفلتخا اذإ اذكهو

 . للا نم مدقت ام ىلإ هعوجر نكمأو

 هأانفصو ام ىلع مالكسلا ناك « هيل هب رقأ ىلإ وأ ؛ 3و اهملإ در له

 ؟ ءادبلا ةزا>إ نم

 لئاسال ناك ؟ ةيف ربظُم ريغ مالك-لا ىف ًارمضم هيعدب ام ىلإ هدر نإف

 .٠ ةعؤم

 مى هيَ ّىحَأ راحال م هلوقب رأ وأ 011 ىف تح نك

 ؟ ىلوأ راحال ؟97بَقَس راجلا نأ دارأ : لاق اذإ

 باجي ىلإ مجرت' ءالاف ؛ ر وك ذم ريغ ىلاثلا راجلا : لئاسلا لاق

 ؟ راجلا نود همسا روك ذملا

 . هب اهتابثإ ىف ال ؛ راوجلاب ةءئشلا قنل اليلد نوكيف

 ؟ هم /# ليثح نباو ال" غويب : ىذمرتلاو ؟ ةءفش : ةجام نبا :راوجلاب ةعافجلا باب رظنا )١(

 . ١4 ليح : يراخللاو

 .١ عوبب :ىلاستلاو يب ب ماكحأ : ىذمرثااو ال * عويب :دواد وبآو ؟ ةءئثش :ىراخبلا هحرخأ 49

 م / ١ /5 8-8 / ل / ٌّ لمنح نباو ”“ة6 ؟ ةعافش : ةحام نباو

 . « تقيس 3 نوك: نأ ىلإ برتأ ىهو ةحضاو ريغ لصألا ىف (؟)



 دلل 1599

 . ةصّقلا هذه ىلع ببسلا ص م ل١ رصق ىف اوفلتخا اذكهو - موو

 ًاراحم وأ 0 ريصي له / ةبطعا "صح اذ مومعلا ىف مهفالتخا كلذكو [ىم؟لإ

 ظ . هيفاب ىف

 امادحأ يبني  دحاولا مكملا ىف نيظذالا نع ديلاو قلطملا كلذكو

 : اعباصأ نيب اًضيأ فالملا ىلعف ؟ نيمْكَح ىف اناك اذإو  رخآلا لع

 . ةغالا م ىنبي لاق نم مهنم

 . سايت ىنبي“ لاق نم مهنمو

 لْوألا نأ ريغ  هءارو ام ىلع "هيبنت هانركذ امفو  رثكي هلثمو

 ىلع ءادبلاب هعقد نم لوثسملا نكمتي امب نكمأ ام ضرتمي الأ لئاسلاب

 رخآ لاؤس ىلإ امإ هرئوو نع هكر” ىلإ لوثسلا هجوم هنإف ؛ لصأ

 ' نم هدوصقم لصحم الف ؟ لوثسلا هيلإ هلقنب مف مالكسلا ىلإ لاقتنالا وأ

 ررضالا| لعام لك هل ُلَسُي نأ لوئسلل ْفْدَص دارأ اذإ لئاسلا ىلعو «ةلأسلا

 ؟ همولسا ىف هيلع

 ءىش ىف معزا اذإ هنإف ؛ةميلست هثرضب الام مصخلل اس ١ لوثسما اذكهو

 هروقو ةفعض نيبتي الف همصخ هيلإ حا 7 اع ر هميلست هثرضيال امم

 . مالكسلا ىف

 دجي ملو هيف ةبلاطملا ققحتي ملو هيف عازنلاو عنلا زواجي ول ةأسم برو

 ىلع ةينبملا لثاسملا ىف تالذ نوكي ام رثك أو هريغب همالك ةيشمت ىلإ اليبس

 ةلأسملا ىف امل ياستلا دمب مالكدل قيب مل اميف ىبلستلا عقو اذإ ةدحاو ةعكسن

 توكسااب هيف همصخ ناك مضوم ىف توكسلاب عاطقنالا هيلإ عراستيف

 . هئم ىلاوأ



 '» :رلاشل ْ اضِفِل هلا

 ؛4 كلذ هاوعد ةيفيك نع فشكلاب بلوط ةلأسلا ىف عامجإلاب قأعت نفس
 مدعي وأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم مهلبق رسمع نم هؤاعدا ناك نإف
 . هتوبث قيراط الأ < با ٍط

 ؟ىأ هيع دي ام ىلع ارئاوت هققحتي تح هلبقي مل رئاوتلا قيرطب هاعدا نإف
 ؟رءاوتلا عاونأ نم هاعدأ عون

 نوماعي نمي هرضح نمو هماعي دجو ىلع ؛ههجو نأيإ نم ناكمتي ُ نإ

 . هدحع نأب « رثاوتلا قيرط

 < ةرورض معلا بجو ًارئاوت هاعوأ هنأ ريغ ةئايب م ند ه نكسمم نإ نأو

 ا رثدقم ناك « الالدتسا للا بجوت ةضانتسا هتوبث نع هنايب فشك دقو

 . عامجإلا ىوعد ىف رصقم ريغ « راو لا قبرط هاوعد ىف

 ناك : ةرورض يجوب ًارتاوت هنع فشكو ةضافتسا هاعّدا نإو
 رصتم ريغ ؛ةضافتسالا هاوعد ىف ًاطلاغ « ةضافتسالا نع ةرابعلا ىف ًارعتم

 | هاعّدا ام ىلع الك ةجملا ىف ادئاز لب ؛ ةجالا ةماقإ ةهج نم « كللذ ىف

 ؟ عاججإلا رصع لهأ ىلإ «لدعلا نع ءلدّملا ةياورب هتوبث ىعدا نإو

 ب لمحو تهب ملا بج مذ لبي" الو دحاولا ربخ ىف.ىعارب ام هيف ىعور

 . لمعلاب هيف كقعي امف

 ؛عامجإلا توبث قيرط ىف هيلع لوئسلا سيبلت نم هسفن لئاسلا طبضبو
 ضب عامجإ وأ « مهنع هللا ىضر ةياحصلا عامجإ ةلأسلا ىف ىعدي اعر هنإف



 ملعلا بسس قو فإ رطب همع لد وأ هئابثإ ند ناكمتي ا 4 ةمأ ط ولو ءراصعألا

 ظ . داحألا قب رطب الإ هلقن نم نكتب الق

 هب ىنأي ليلد وأ « لاؤس لك طوةس ىعّدا لوئسلا نم هعارب ل اذإف

 عامجإلا عم لبقأ ال : لوقيف ؛ عامجإلا نم هاعدا ام ةلب اقم ىف لئاسلا

 ند هدرود مق 4 ىعدأ لإ م سايقلاو 1 دحاولا ربجو 4 بتاقكسلا < هاطظ

 4 ًاضوقنمو اطازلألا ف اخوسأم هن وك هنو حضوأ 7 ع ريغ هنوك كالذ

 . ىلاعلا ىف

 اذإ وأ اماقع م ةس#) كا هناي ْنَع عمل هقد رط هملع قدح اذإو

 ةص راما و 0 وأتلا و ةربف دامم>الا هل عاس رصملا تالد نع >احألا لش هيب أ

 . ىاممل ةققاوم لع راحو داحألاب

 مهلبق راصعألا رئاس نع ادرفنم مرصع لهأ نم ًاعاججإ هاعّدا نإو
 ىد ذأ وهدد نعفشكمدا و ةفيق علم ةيلاط مهلبق راصعألا لحأ صل عم وأ

 , هةفرعم ف هد وأسإ

 ىلع ةلأسلا هذه كح ى انالخ ف رعأ ”تسز نأ : ُل وئسأا 5 ناآف

 اعامجإ هقتمحتأ امنإ ىلأب : لئاسلا هبلاط ؟ اذه انرصع لهأ نيب تيعّوا ام
 لع ابكح ريشتنا دق ةثداحلا هذه نأب تفرع اذإ « رصعلا اذه لهأ نم
 : نيماسملا رايد رثاسو هلو انراد ُْق ةدصلا هذبق معلا لهأ لا تيعدا م

 هراشتا ةؤبعلا 1 هك راش ند راسو وه فرع ةدحو ص 3-0 نإف

 :للا لواطت عم هيف فلام نايب نم لئاسلا نكمتي مو هجولا اذه ىلع

 لالا ع قام ؟ ةأداملا 37 راشتنا فرد ايلثم 1 تلا ةنمزالا ىعمو

 إ + وبك ىوعد



 بم 4 5

 . اعامجإ هاعدا ام ليصتت قيقحتب هبلاطي ثرأ هدعب لئاسالو - ؟١

 لوف نم وأ « مهلمف نم وأ « ةفاكلا لوق نم اعامجإ هيعّلت | : لوقيف [شا؛؟ل]
 . مهضعب لعق وأ « مهضمب

 ناك الإ و هقفح نإف ؟ هةيقستب هَبلاط ؟ مهتفاك لوق نم هاعّدا نإف
 . اهطتنم

 ةفاكسلا لوق نم عامجإلا قينحم نإف ؛ لصنلا اذه ىف لئاسلا ةبنتيو

 . هلايب قيرط بعيشإ ام

 هل نمت ىنالملا لهأ نم ”لئاسلا ناكو هرصع لعأ نم هققح نإف
 نيبني ىتح كالذ لوئسأا هنم "عم م مهل فلا نأ : لاقو دقعلاو لذا

 . هقالخ هحو

 لوثسلا هاعدا ام فالخ بجوت ةجحو ارذعو ًاهجو هفاللن نيب نإف
 . عاجإلا ؟”ىوعد تطقس ؟ ةفاكسلا لوق نم

 . لئاسلا فالخ لاز ؟ هققحو اه رصع عامجإلا اذه قبس نيب نإف
 : هفالخ طقسا / ديد داسفإب هفالخ طتسأ و هنأيب نم نكمتي ل نإف

 لمنال ةلأسلا ىف فلاخلا ةحب> داسف نإف ؛هتجح داسف نعتفشك نإو
 . ةنلاخلا ىلع امتاَق ىالللا بحاص مادام اعامجإ هلصأ

 كح ىف اذه لبق انتتفاو لئاسلا هيأ كنأ:هيلع لوئسملا عدا نإو
 هذه حصصو عاجإلا طةسإال ذاشلا فالفأب انقافو نع ”تجرخ مث « ةثداحلا

 ضارقنالا نأ ىلع ىنباي 7[ اذهو ]؟ هفالخ طقسي لبق ؟ هيلع ىوعدلا
 ؛ ال مأ عامجإلا ىف طرش وه له

 :نئاوسسسبوزاز1:::جسسسو هووسنس رس رررزرورو سس اناناس

 . صنلا ميقتسل ةفاضإ (؟) .٠ طقه : لصألا ىف (1)



 | هد

 نإف ؟ رصعلا ضارتنا عامجإلا ةح ىف ىعارأ انأ : لئاسلا لاق نإف

 ؛ هيعارأ ال انأ ؛ لوثساا لاقو « مهتفاك لوق نم عاججإلا كلذ ناك

 . هيلإ لئاسلا ”لقن هلو « هلصأ ىلع لوئسلا ىب

 ؟ عامج الل هأوعد 02 تطقس رش ضاأرقنالا نأ لئاسلا 1س نإو

 . ىرخأ ةجح ىلإ عامجإلا اذه ةجح "كرت ىف رذمب هنكل

 ' فالاا ثداحم عاجإلا لازو هاعّدا اك ناك ًاءاجإ هاعّدا نيح هنإف

 ٠ ةتوبث كعب

 راصو « هفالخ طقس ضارقنالا هيف طرتشي الأب لئاسلا ”قأ نإف

 00 عامجإلاب اجوجحم

 فالخ هنأ ريذ «ةفاكلا نم عامجإ رصعلا اذه ىف هنأب لئاسلا اسنإ و

 2 اب ] الملا كلذ لقن هيلمف ؛ فاللعا ىلع اوضرتنا دق انلبق رصع ىف

 . عامجإلا اذه توبث قيرطب قيلي

 . هلاؤس طقس هنم نكمتي ا نإف

 مفرب عاجإلا اذه نأ ىأر نإ  لوئسماف هنتيو هيلع َرَدَق نإو

 نإ - هيف مالكسلا ىلإ لئاساا لقنيو هلصأ ىلع هنيدي نأ - مدقتملا فالحللا

 . هيلع هعزأت

 ؛ عامجإلا اذبم طقس ال مدقتلا فالحل نأ لوئسلا ىرب ناك نإو

 نود « ليلدل ةلأساا هذه ىف مهفالخ طوتسب لوقأ انأ : لوتي نأ هل سلف

 ءامانلألا ف فقي نمم ناك اذإ :لوقي نأ هل نإ :انلقام فال «لئاسلا رئاس

 ىل ماق دق : لئاسملا هذه لك اشي امم اهريغ وأ باطخللا ليلدب لوقي الوأ

 ء,ىمنلا ميقتسيل ةفاضإ (9) : هكر : لصألا ىف )١( . طقم ؛ لصألا ىف )١1(
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 ؛« لكسشب ال قرفل ؛ مذوملا اذه ىف هليلدب وأ « همومعب لولا ىلع ليادلا

 هلال لو 6 فشكيو هب لوقلا بج ويو هن م مومعلاب نركفد لو دن وهو

 هلثم ىف هب لوقلا بحي باطما ليلد ْنأ زوجي ال هنإف عامجإلا امأف ؛ "3

 . مصوم نود عضوم ىف هب لوقلا ىلع ليلد ماي

 دحاو الإ هلي ل وهو « ةّفاكلا نم اعامجإ هيعدت كنإ لئاسلا لاق نإو - +

 . اعامجإ نوكي ال هلثمو « نابثا وأ

 : نيهجو لمتح اذه هلا سف

 رششني ا هنأ ريغ ؛ فلا الو 0 انا وأ دحاو هلاق ةنأ  اهدحأ

 . ةعنصلا لهأ نبب

 . فلام الو « ةمنصلا لهأ نيب رشتناو « دحاو هلاق  ىناثلاو

 هحوب هيلاطب هنأ ريغ ؛ فلا ال هنأ دن « لوألا همااط نإو

 . مهغيب راشتنالا

 . ةمنصلا لهأ نيب هراشتناو هروبظ ةجو نيبُم نأ لوئسلل ىلمف

 ةرصنل اكرات راص بف 5 ول هنأ نايب نم نكمل / و نكس نإو

 . ةفاكسلا عاجإ هنأ هاعّدا ام

 . هعاطقناو هزمت ىلع ّلدَأ ناك هراشننا نايب نم نكمتي ل نإو

 هأوعد قيقحتب ثتااطم وهو « شتنا هنأ 7 دقف ؛ ىتاثلاب هيلاط نإو

 :هازجم ابو هترصن كرت دقف الإ و هاعّدا ام قمح نإف ؟ ةقاكسلا نم عاجإ هنأ

 عامجإلا نم تيعدا ام ماقَم موتي عاجإلا نم عونلا اذه :لوئسلا لاق نإو - بمس

 ؛ نافلتخم نيعاججإلا نإف ؛ ايض'رُم ارذع اذه نكي مل ؟ ةجح هنوك ىف
 بج ١1 ١71 عبي يب

 .نيئثا : لصألا ف (؟) ..  ةلأسم : لصألا ف ()



 هس 1

 . ةجح الو عامجإب سيل اذه : لاق سادلا ضعب نأل

 . عامجإب سيلو ةحح وه : لا نم مهنمو

 ؛ عامجإلا كلذ نود ةوقلا ىف هناك ؛ عامجإ وه : لاق نم مهنمو

 ىلع ةفاكلا لوق ىف اطرش هنوكو « قافثاب طرش اذه ىف ضارتنالا نإف

 رجلا ليلد كلذو ؟ امهذعذأ ىلإ نيتجملاىوقأ نم لقتنم تنأو فالاعا

 | عاطقنالا و

 . الوق ةفاكلا نم اعاهجإ هاعّدا اذإ اذه

 مهضعب نم لوف هنراق نإف ؛ الذ ةفاكلا نم اعامجإ هاعّدا نإف

 . عاجإلا ءاوعد ققحتن مل « لئاسلا هنبيو مهلعف فالخم

 ردقي مل وأ ؛ داهتجالا لهأ ضعب ير. هنالخم وق هنراقي ل نإو

 نم حيحملا ىلع ًاعاجإ تبثو « هاوعد ؟7تيبث فالخ لقن ىلع لئاسلا

 . يهذلا

 سبيل 5 رهاظلاف ؛ نيقابلا نم ريكن الأب مهمل نم العف هاعدا نإ و

 , عامجإب

 نيب "”دهتجم ملع نم لعفلا كللذ رشتنا اذإ هنإ : لئاق لاقولو

 نم ةعنصلا كلت لهأ ةفاك نيب "”هروهظ ىلع مطقي اراشتنا ةعنبصلا لهأ

 . ايهذم ناك « لوقلا "لحم لح ؛« فلا ريغ

 هراشتنا لقن نم نكمتي مل نإف ؛ نيدهتجلا ضعب نم الوق هاعدا نإو
 لوصحم باوط هنم نكست نإو ؟ هاوعد 047 تاس / فالخعا مدع عم | ىوسلا]

 . هدهنحي : لصألا ىف )١( . « تبث » : لصألا ىف (1)

 . « طقس » : لصألا ىف (:) . هريظ : لصألا ىف (؟)



 س7

 بس 1

 ضارقنالا ماقم موقي ام وأ « ةيلع هريعع ضارقنا نّيبي مل نإف ؛ ضارقنالا

 ارغب أ طّدس « هيف كلا و ىوتغلا ىلإ ةجاحلا دنع هلئادتو « ةدملا لواطت نم

 . هاوعد

 « ةجمللا هب تبثت مل رشتنا نإو دحاولا ٌلوق : لاقو لئاسلا هيئاغ نإو

 لئاسللسيلو ؛ اعامجإ آر نإ ؛ هلصأ ىلع هينبي نأ هل نإف ؛ عامجإ وه الو

 . ةئم ةعنم

 عوقو نامز ىف ًاقالخ ٌلئاسلا لقنف « ةلأسلا ىف اعاجإ لوئسلا ىعّدا نإو
 .هنع عامجإلا ىوعد (30تلاز دحاو نم رثك أ نع فالحللا ناكن إف «ةلأسلا

 ىدنع دحاولا فالخ : لوئسملا لاقو « دحاو نم فالختا ناك نإو

 هانب نإ هنكل ؛ ةييضا'رَم ريغ هقيرط تناك : عاجإلا معمي الو دقي ال
 . هل هّميلست وأ « هيف هتعب اننم ”لئاسلا هز هلصأ لع

 عاجإلا اذه رصع لهأ قا دق هنأب عاجإلا ف لوثسال ”لئاسلا ُبِلاطي دقو

 . ةلأسملا - ىلع مهتفاو دق نكي ملو « مهفلاخ الحاو

 «ىباحصلا قمل اذإ ىعباتلا نأب لاؤس لاؤسلا اذه : لوئسملا لوتيف

 ؟ افالخ لمي له « مهنلاخو

 . انالخ هلعج نم مهن ؛ ءاماعلا نيب فالح هيف

 داهتجالا لهأ م ودو ةثداحلا تفو فااخنإ :لاقو لّصف نم مهنمو

 ٠ "نمي الف داهعجالا لهأ نم نكي ل نإو « هفالخ دعب

 .ال وأ اطرش ضارتنالا نوك ىلع هانب نم مهنمو

 هيأر ًاعبات هيفلوئسملا ناك ”يساقلا نم فالخعا لقن ”لئاسلا حمص ىتف
 . همأ| بهذي أم ىلع ءانملا 1 ةّريق لم و

 .«لاز ه :لصألا ف )١(



 دس 6

 سس 5

 1و

 هنك_؟ هلملف لمأتو لئاسلا دبتجا لئاساا ىلع اءاجإ ٌلوئسملا ىعّدا ىثمو

 عامجإلا مقد نم نكمتي مل اذإ « عامجإلا لحم نع عازنلا مضوم جارخإ

 ةايقدعتل ةيلاطي و « هعضوم ف عاجإلا هل مس كلذ ةنكمأ اذإو « هاصأ نع

 . عازنلا عضوم ىف
 لاخلا باحصةساب لدتسي نم عم عقب امنإ كلذ عقي ام رثك و

 عاجإلا ثالذ دَجَو لثاسلا هلمأت اذإف ؟ هريغ لولد وأ « عامجإلا كح ىف

 . فالخلا مضوم لبق

 نم نيرشملاو ةئامل ىف نْيَمقللا بوجو ىف عامجإلا ىعدي نأ - لثم
 : لوقيف ؟ رثك أف لبإلا نم دحاوب اهملع ةدايزلا دعب هبحصتتسيو « لبإلا

 | عاجإلا فالخ ةدايزلا دعبو « نب رشعلاو ةئاملا ىلإ عامجإلا

 ءالا ةيؤر لبق ناك ىذلا عاجإلا مك انب احصأ باحصتسا  هلثمو

 ءالا ةيؤر لبق عاجإلا : لئاسلا لوقيف ؛ ءاما ةيؤر ممو « ةالصلا ىف

 . دحاولا ربخو « سايقلا لبق هنأ لهلدي ؛ فالخ اهدعنو

 كنأ تملع ؛ هيعدت ىذلا عامجإلا اذه عفد ىف لمتحلا « مومعلا رهاظو

 آ همصوم ريغ ىف هيعدت

 نم لئاسلا نكمتي ال هجو ىلع عامجإلا ف لوسلا ىوعد ملس,ىتمو

 لاوس ةعم لداسلل قبد ُ ( هةةءريصو هذود>وب ع وطقم ا اج ناكو 6( همقذ

 داهنجالا نم برضب الو ؛ لمت رهاظب الو ؛دحاو ربذ الو « ساش

 «عامجإلا ةقفأوم لع ايكح توبثيو ؛ابلع عطقلا بحي امم ةلاسملا تراص لب

 ناك ذئنيح ؛ هريغو داحألا نم هب مطقي ال قيرطب هتوبث نوكي نأ الإ

 . "لبق هانيب ام ىلع هيف مالكلا

 ( لدجلا ىف ةيفاكثا - ؟)



 تارا ارضا

 اهم قلعتلاو ىتامملا لع هالكلا ىف لصف

 ؛لئاسلا ىلعدب اًحيتم سايفلاب قلعت نميف(ت4ة) سايقلاو ةلعلا ةقيقح ان ىذ دق - هبي

 سايقلا ْط و رس هيف مهتج نأ كعن الإ هع ماكستي ا و ل اسلا هيو هم نمل الف

قيرط ند سأيق ريغ 5 د ناب نأ لأ ةرورضلا قيرط ند
 , ةعيرشلا 

ا ف 26 امش امهصوب 540 8 5 الصأ للعب نأ هأعرشو
 مكحتل عرفل

 ىلفع سايق لك ىف هنم دبال اذهو « عرفلا ىف تلا ةمداحلا ىف بواطلا

 ١ ىعرشو

 وهو - امهنيب ”مماجلا ركذي مأو - مكاو لصألاو عرفلا نيب نإف

 . أسناق نكي مل كحال بجوما

 نكي د الصأ هل دج ملو عرفلا ىف مكحلاو فصولا رك ذ نإو

 ! ًاسناق

 ؟ ًاسئاق نكي مل  امهيف وأ  عرفلا وأ لصألا ىف مكدحلا

 : هسفئأ اموأعم هلمحيف لوثسملا لهاعت نم لياسأا ةيعاربأم لوأ ا|دهو

 هداسف وأ هتحصىف رآقث ذئنيِحُد ؛ هيف فاصوألا هزه عامجا مع اذإف

 . اليبس هيلإ دجو نإ -'ضرتءم



 بع 578

 سم سإ

 هاعدا ام ليصحب دعبالا ضارتعالاب لغتي الف؛لدجلا ماكحأ لع: لبق لعيق

 ؟ اسايق

 هلّضف اذإف ؛ هرك ذب لوئسلا بلاط هتارابع ىف ليصفت ىلإ جاتحا نإف

 سبتاو ال تح ؛ ءظانلأ ىلاعم نمذأ رأ ام هرارقإ ذخأ و هيلع ل وئسملا ررف

 . اسايق هاعدا ام ىلع لاؤسلا هّحوت دنع هيلع

 لع كللذو # اليدس هيلإ دجو نإ  ضارتعالاب لغتشا كلذ قد اذإف

 ريخأتالو . . هريخأت بخجام م دقت زوحم ال ء ضعءب ىلع امشي 7 ره هوجو

 . هةب لقت بج أم

 بور ىلإ دوعأ - قيتحتلا (شالا ) ىف "7 مدقأ هوجولا ثالتو

 اهتم ءاوتنلا فرع ىف راص « ةمنامملا » ظنل نأ ريغ  ةمئامللو عازنلا نم

 مكحلاب وأ « امهب وأ « عرفلا وأ لصألاب صتتخلا فصولأ ىف ةمئامملاب

 . لصألا ىف
 لودُع دنع  ةردنلا ىلعالإ  ًادبأ ةبجاو ىوف عرفلا مك ىف امأف

 ريشن ادلملام ىلع هنع لودملا كرت هيلع بحي امع ليلعتلا مضو ىف للملا

 : هيف لثملا بأ ىلإ

 . انرك ْذ ام ذحأ ىف ةمئامملا وه تاضارتعالا هودو ٌدَحْأَف

 . عضولا داسف ىوعد م

 . ةب اًهلعتم للعلا هيعّدي اع ركحلا قأعت ىوعد مث

 . ضقنلا م

 . ةلعلا ىضتقع لوقلا مث

 )١( مئمأ : لصألا ىف :



 دسم 1 مسا“ دس

 . هةيحاصل مكسحلاو فصولا نم دحاو لك ليدبت ىوعد 9

 . مكمل دقف عم ةلعلا بساني ام دوجو ىوعد مث

 . فصولا ىوعد نع مكسحلا لصف مث

 بجوال نء هاعدا ام لصألا مكحب بجوأل ةقرافم ىوعدب ةضراعلل مث

 : عرفلاو لصألا 1

 . "'”ةلباقملا يرسص ريغ نم ةلباقثلا مث

 : ةعنامملاو مضولا داسذ ىوعد بيترت ىف اوفلتخاو مو

 مم هن ال ؛ عضولا داسف ىوعد ىلع منمل ىوعد ميدقت بجي : لاق نم مهم

 | لوصحلا ىلع”عرف داستلاو  مودعملاك اعوبمم ةنوك

 ضكرعم عونمملا نأل ؛ مضولا داسف ىوعد ميدقتي لاق نم مهنمو

 هتحصب فرتمملاك عنالاو « ليادلاب وأ ؛ دارا نع فشكتلاب امإ « توبثل

 فارتعالا اذهمم نكي الف ؛ليلدلاوأ فشكلاب هاوعد نع مصخلا هلا زأوا

 . ةداسف ىوعد ىلإ داوملا

 « عتلا ىلإ داوملا هلْزجت مل هاعّدا ام مكملا عانتما (ت ه١)ىعّدا اذإو

 . ةسقن ُْق هةدنصو ةدودحوو هن وبن لع عرا ها عضولا دأسف ىوعدو

 . مضولا داسؤفو عنأا ىوعد ىلإ داودلا ه4 ُ صضقنلا ىعدذأ اذإو

 رس# م فصولا نأب رارفإلا فلعإ هةصقنت اعإ هز أ . مكسحلا أله م اي هنأو

 1 درطم ريع كاد عم وه: لوتيف م

 . مدقت امم ءىش ىلإ دؤعلا هل زوجي ال بلقلا دعبو

 4 هصقاذم وأ ةبضصرأوم هز أ ىلع ءأذب بلعقلا فعل ضئفنلا ىلإ 2 وعل لهو

 : هيف أ وتلتخا دقو

 . ةقرافملا : لصألا ىف (1)



 | موس

 عماجو لصأو عرف ىلإ جات هزل ؟ هضراعم وه : لاق نم مهم

 . امهني

 لصأ نم فصولا توبث نايب هنأل ؛ هضقانم وه : لاق نم مهنمو

 ءلصأ ىف مكحلا دقق مم هدوجو نيب قرف الو ؛ مكمحلا دقف عم هلالتعا

 لصأ نم هكح فالخ ناك اذإ هضاقتناو هداسف ىلع لدأ وه لب ؛ هريغ وأ

 ريغ ناصقن ىأ ةدايزب هفصو رّيعم ريغ لق ىف نالتخالا اذ_م « هلالععا

 . لالتءالا لصأ هيف ّبصن ام ريغ ىف كسلا ضرف بجوم

 ىف امك اهب ضَرَف وأ « اهفاصوأ ىف ناصقن وأ ةدايدب املبق نإف

 لودعلا زوجي ال« فالخالب ةّضّراعم ناك عاذنلا عضاوم نم رخآآ وم

 . هذعب ضقنلا ىلإ

 دعب ضن هنأل ؟ هدمب ةضئانملا ىلإ د'وملا زاج ضقت هنإ : انا اذإو

 . اج كللذو « ضقنلا

 زوجنال هنأ حيحصلاف ضن 9 00 راعم بلقلا نإ : انلق اذإ و

 هيلإ دوعلا عنم ىف ةهبش الف اضن ناك نإ هنأل ؛ ةضرامملا دعب هيلإ دوعلا

 . ةصراعملا لعن

 ؛ ةلالدلا ىف كارتشالا ىوعد قيتجتلا ىف وهف ؛ ةضراعم هنإ :اذلق نإو

 . ةضراعلا فرص ىلع كارتشالا ىوعد دقت بحيو

 ؟ ةضراءم هنإ : انلق نإ بالقلا بلق زوجم لهو

 . لجو زع هللا ءاش نإ اهرك ذن طورش ىلع زئاك

 لير ال هنأ ؛زوجمال كللذو ؛ ضقنلا ضع دقو ؛ضَقن هنإ : اناق نإ و

 )١( ضقنأأ : لصألا قف .



 د مسك

 ايناث اهكحم ىلوالا ةلءال رك ذ ضننلا ضتن نأل ؟ هقثحم لب ؛ لوألا ضقنلا

 ضئانلا رك ذ م ضوتنم نيمضولا ىف اهنأب رارقإو ءرخآآ عضوم ىف

 . ضقنلا نم

 . اميمج لصألاو فصولا ىف نوكييف منملا امأف م٠

 : نيهد و نوكي دق فصولاأ ىف نايبو

 هيعدبأم ناك اذإ ؛هنتب انع فدكلاب ةبلاطم قيقحتلا ىف نوكي اهدحأ

 : ماهبإلا نم عوب ىلع

 راسأأ ىف راشأت اسنأي ةرابطلا ف بيترتلا باحمإ ىف هليلعت  لثم

 ؟ :الصلاك

 نيوضع ىلع ميتلا ىف رصققي ءاملا مدع دنع هنأ تدرأ : لاق نإف

 ىلع ةعبرألا نم رصققي ةالصلاك ءاضعأ ةءبرأ ءاملاب ةراهطلا ىفو « رفسلا ىف

 ؟ رةسلا ردعب ندتنث

 : لوتيذ ةيناثلا ةبلاطملاب هبلاط هدارم امولعم راصو هنع هلئشك اذإن

 رآذعا هيف رئؤأ نكس و ؟ هيف راسلل ريئأت ال لب رقسلا رطشن:ال ةراوطلا

 : لوتي نأ هلاصتاو « ءاملاب ءوضولا ليصحي

 اميفالتخاو ءءاملاب ءوضولا مك فالخ ىلء كح درفنمرذكآ ضرف ميتا

 : تاراهطلا ىف ريمطتلا عاونأ فالتخاك

 . ءاملاب لصحم أم هتم

 / غاب دل ىلع فقيام هئمو

 . بالق: الاب لص ام ةنمو

 . دماحلاب ففقئعام / هنمو | ىا4 ل]



 ا منه د

 اهرحأ ناك الو «ضيءيلا مكح 1 الو («ض.ديلا نع أبان أمها سدأو

 ؛ءىث ىف ءوضولا ريطشت نم و»سإل نيوضعب مميتلا صاصتخاوءرخآلا وه

 |! عرقلا فصو ىف امنم اذه نوكيف

 : لوةي نأب لصألا فصو نع ةعنم هنكميو

 ىلع مَع ول هال ةاليعأأ فيصتت ف رو رفسلا نأ : ل وأ تساو

 ةالص ريغ رفسلا ةالص لب ؛ ناتالصلا هيلع لطب : ةماقإلا ةالص فيبعتت

 ؛ رفسلا ىف رمضحلا ةالص ذخؤتال هنأل؛رفسلاب رضحلا ةالض رطشت اف ؛ رضحلا

 ضرب رضحلاو رفسلا نم دحاو لك كمت لب ؛ رضحلا ف رئسلا ةالصالو

 ؟ ةدح ىلع ةالصب تقو لك صاصتخاك وهو « ةدح ىلع ةالصلا نم

 ؛ رجفلا تقو فصني ررلظلا تقو عبرألا نم ناك ام : لاقي' الو

 ظ . برذلا تقو ثاثي وأ

 رسمملا تقو ىف بجي ىذلا وه رباظلا تقو ىف ناك ام نأك وأ

 صتخا ةفلتخ تاولص ىهلب ءمرألا ددع ىف امهقافتال ؛ ةرخآلا ءاشعلا وأ

 | تقو» اهنم ضرف لك
 امبنم ضرو لك "رم5خأ نأآتالص رسغملا و رفسلا ةالص كتالذك

 . لغو ناكم

 .ىوفأو ةنلابلا ىلع باراطملا ةلاقم نع فشكلاب ةنورّم ةبلاطم هذهو

 مئم هنأب لدتسملا ىوعد هنع ليزنل نايبلا اذه لثع نرتقت ام تابلاطما

 . قمم سبل ةبلاطلا ىف هنأب نيعماسلا ماهبإ نم نكمتي الو ء« تمت

 ريصلا نود بهذملا رك ذي فشك هنأل ةبلاطمل هذه لثم ىوقت امئإو

 ! هل ليبس ال لئاسلا ذإ ؛ ليلدلا رك ذ ىلإ هنايب ىف



 م

 < دذغت

 ل ما

 هنإف عنلل قينمم ىف ناهربلا ىلإ ريصي نأ ناك ام انماك عناملا كلذكو

 دحاو ناكم ىف ءانيلاو مدهلاو  امداه هيف نوكي امن ( ته؟ ) اينأب ريصي

 هسفن لقني هنأ لدحلا لهأ هنع ربع ىذْلا وهو « ناضقانتي دحاو هجو ىلع

 لتاس وه ام الوئسم ريع يح ؟ نيلوثسألا ناكم لأ نيلثاسلا ناكم ند

 . لدحلا مكح ىف أطخ كلذو هيف

 علا نإ : ذهبنلاب ءوضولا ةزاجإ ىف لوقي نم فصولاب صا عنما نمو

 رححلاك «ها وس ةيف هكراش وأ ؛ هك صتق2 ريغ ةالصلل عيبا ريهطتال

 ؟ ءاحرتسالا ىف

 ؛ ةرابط الو ”ريبط' ءاحنتسالا نإ : لوقأ تسل : لثاسلا لوةيف

 نود ةحابتسم اهنإ) ؛ ءاجنتسالاب ةحابتسشم كدنع ةاليعلا تناك الو

 . كالصأ ىلع

 : نيةصولا نم هل ًاعنم نوكيف

 . اههدنع ةراهط الو ريهطتب سيل ءاجنتسالا ذإ ؛ نياصألا ىلع الَوأ

 ةالصلا لبق ضرف ”ريغ هدنع ءاسنتسالا ذإ ؟ للملا لصأ ىلع امهمناثو

 . اهدعب الو

 : من املا لصأب عشلا "صم للوو

 ةالصلاك ىعف ؛ اهيف ةباين ال ةدابع هنإ : موصلا ىف لوقي نأ  لثم

 ؟ ةراوطلاو

 . هةتأفو دول ةزنع مودحإ ىلولا نذل : هن أين همف : منال لوةيف

 ؟ ةدابع اهنإ : ماكحألا نم ركمم ةراهطلا ليلعت ىف ؛ىننحلا لاق ولو



 - ل

 0 هلو ةدابع كلصأ ص عونمم ”فصوأا اده : لوتي نأ هفلاخم نلف

 . رثاكلا نم

 اعونمم ناك اذإ لدتسملا بهذم هيف ليال امب امهعنم هلن وكي دقو

 . مثالا لصأ ىلع

 هنإ : رجفلا ةالص ىف وهو سيشلا هياع تملط نميف لوقي نأ - لثم

 امم اهمادتسا اذإف ؛حصن مل اهماع ةالصلا أدتبا ول ةلاح ىلع ةالصلا ىف راص

 . ثدحلا ةلاك « محصن

 ةلالا كانت ىلع ةالصلا أدتبا ول لب ؛ كلذك سيل : منالا لوقف

 . عنب(
 رس - نيبلا يببص ليبي با 2

 :لوقيف ؟ اهَماَو د "متم ةالصلا ءدب عم امل ءاملا ةيؤر :ل وتيْنَأ  هلثمو

 ىلإ ةجاحلا عم هل ةيؤرلا ”سقن نإف ؛ ةالصلا ءدب عنمتا ال ءاملا ةيؤر سفن

 ا :البعلا و مند و هدودحوم هن ومد

 ةاكزلا نأ : منغلاو ءايظلا نيب نه دلو امف جاك لا بامجنإ 7 - هلدمو

 ّظ 0 5

 ؟قرلاك«مالاب ربتعأ نوبألا دحر هرايقعا بسحو اذإف؟كاللاب صاخ

 ؛« كاملا سفن ود لب ؛ كلملاب صيخ امم سبل قرا : منام هل لاق

 1 ثالألا ربغ هيأ مث "ثا أمو

 كلو هلام اذه : هلوق ماقم هقيقرو هقر اذه : هلوق مايق ىرت الأ

 ؟ هكواممو

 راغعل اي أو ام دحأو هرايتعأ بساع و اذإ : لوف رد ةوذم أو

2 

 ؟ مالاو بألا نم دحاوب  عناملا دنع

 8 انددص : لسألا ق(١1)



 لل ( رب

 هنع“رهنملات قولا ف ببس اطىِتلا ةالصلا زاوجىف انباحصأ نه :لاق ولو

 تقولا ىف زال ؟لمفلا لجأل هنعيهنملا تقولا ىف اهلمف زاج ةالص اهنإ : لئاق

 ؛ هموي رصع ىف دجوي ال اذبف ؟ هموي رصمك : تقولا لجأل هنع ىهنلا

 رصلا لمف دعبو « رصعلا لعف دعب نوكي ا لعثال هنع ؟ىهنملا تقولا نأل

 . هني ال وأ ؛ هنع ىهنُيَف هموي رصع نوكي ال مويلا كللذ

 : لصألا فضصوب صقخلا عملا نمو دس مبسس

 < ةضواعم دنع هنأب ةيؤرلا رايخ عيب ىف للعأا ليات ىف لاق نم لوق

 ؟ ةضواعم هنإ : حاكلا ىف لوقأ تسل : ةبؤرلا امطرش نم سيلف

 حصيف ؛ عضئبلا هب حابتسي دقع هنأ ىلو الب حاكتلا ىف للغي وأ

 ١ عيبلاك ىلو الب

 ىرتشي هنأب هنع فشكيو ؛ عضببا حابتسإ ال : عيبلاب عئالا لوقي

 داثمو « / ءاربتسالا لبقو « ةدترألو « بسالاو « عاضرلا نم هتخأ [ش؟4ل]

 ؟ ةضّواعم دقع اهنأب ةباتكلا ىف

 اذإ ؛ ةضواعم ال « قافرإ دقع ىع لب « تالذك سيل : عئاملا لوقيف

 نم ءىث ىف اذهب للع نإو « ةأرلا نه حاكفلا دقع حيحصت ىف هب لاع

 . عرفلا ىف امنم اذه ناك ةباتكلا ءاكحأ

 دقعني الف ؛ مضببا هب حابتسي عيبلا نأب ساجملا رايخ منم ىف للع ولو

 رايخ ىلع دقمني الف ؛ ةضواعم دقع هنأب وأ «ء حاكنلاب سلجْلا رايخ ىلع

 ؟ ماكتلاك ساجلا

 مضبلا هب حابتسي ال عيبلاو ؛؟ ةضواعمب سيل حاكنلا : عنالل لوتيف

 ظ . احعيحص عرذلاو لصألا ىف امثم ناك



 اد

 : لصألا كمي صقخلا عنملا امأو س س4

 ةمذلا ىف تبامث ريغ موص ةنأ راهنلا نم ةّيني موصلا ىف لأمي نأ هعنك

 ؟ راهغلا نم ةينإ حصف

 . ح.وحص ريغ راهنلا نم ةّثب لفنلا ىف راهخلا عيمج موص : لوتةيف

 رايخ هنأب رايخلا ىف ثالثلا ىلع ةدايزلا لأ نم ليلعت ف - هلثمو

 : ثالثلا رايخك لطب ثالثلا ةدم ىف هالطبأ اذإف ؛ دقعلاب قحلب

 : لوق» نأ

 وه لي ؛ طاتسإ هنإ ىذمأ وأ خسف اذإ ثالثلا ف : لوقأ تسا

 .اهدحأ لمف دقو «خسفلا وأ ءاض.إلا ب رض هنإف ؟ رايخلا ىشتتم ءافيتسا

 الطاب عقو هنأل ؛هنكمأ لطب هالطبأ اذإ : هلوث نم عرفلا ىف هعنم اذإو

 ؟ لاطب. الاب ال

 ركوصخب اعإو ؛ عرذلا مكح ىف قذتي دق منلا نإ انلق ىذلا وه اذهو

 . هريغ ىلإ عازملا عضظوم ىف كسحخلاب لأعاا لّدَع عضوم ىف كلذ

 عرفلا ىف كلا كلذ اعونمم مَقَب نأ اك « هليلعت ىف كلذ لعف اذإ و

 عازنلا ههضوم قيبو السم عتي وأ « هحيحصت ىلإ اليبس دي ال ثيحم

 . لياعتلا تالذب حيحصتلا نع

 كال: ىف نأ عازغلا نأب ثالثلا لع داز اذإ رايلعا ىف كذ ام  هلاثمو

 . هلاطنإ ىلإ جاتحا ىتح « تبني هدنعف ؟ تبني له ةدايزلا

 مكحلا اذه مقوف « لطب هلطبأ اذإف : هلوق حصي الف ؛ تبني مل اندنعو

 ةدايزلا توبشل لامي نأ للملا لوبس نم ناك هنآل ؛ ع رغلاىف وهو - ريغ

 | اعودمم عرفلا ىف ركسملا عقو لمفي مل اذإف ؛ لاطبإلا هيلع بكري مث اكوأ



 1غ

 : لصألاب صتقخلا منا نمو معو

 تومي تخسفناف ةعننم ىلع دّقع اهنأب ةراجإلا ىف للع نمل عنملا وه

 ؟ حاكتلاك نيدقامتملا دحأ

 ىعغتنت اك ىهقأي لب ؛ خسفني ال حاكنلا ىف توملاب ”عئاملا : لوقي نأب

 ؟ هدم مامي ةراجإلا

 داك يكحو هك المع نوكي دق ةيعرشلا للع فاصاوأ نأ معا و

 | ايونا نوكي دقو « اهمنمب اًيلتعو ةدحاولا ةلعلا ضب اًيكحو

 : يف وقك ىلقعلاو

 , ةيث وأ وأ ةي ر وك ذ وأ « ليكم وأ موعطم

 فاصوأ نم هنأ وأ ىسح وأ ىلاذ صو هنأب ةرات هنومسي ءاهقفلاو

 . ”ىكملا نم ىوقأ هنواعجمو « دوجولا

 :(ت هرم ) ىكح هضعإو ىلقع هلل نوكي امو  ؟م4

 . رح ركذ وأ « قيقر رك ذ وأ « غلاب ”رك ذ : كلوقك
 « ليزُم رهاط ”مئام هنإ لذعاب ةساجنلا ةلازإل لياعتلا ف ملوق لثمو

 هنإ : اولاق مه : « ليزم ه هنأو : ىكح « رهاطة و 6 ىسح ه ملأم 2 ىف

 !| ىكح « ةلازإلا » اندنعو ؛ ىلتع

 نمو هجولا اذه نم اعونمم نوكيف ؛ليزال هنإ : مئاملا ىف انلق كللذلو

 ريبعي هنأل ةساحنلا ىلع درو اذإ ةساحنلا مك هسفان عم قبتسإ هنأ ردلا هجو

 . ةساجنلاب ةساجنلا ريثل طلخ وهام ةلازإ نكست ملف ؛ ةساجنلا طيلخ
 اع لطبيف السم مقي ىتح ةاقاللا لبق رهاط هنأب ديرت نحن : اولاق نإف

 . ةماحنلا نم هليز' امل هتافالم لبق ى رخأ ةساحن هيلإ ' و



 دس 421 ح

 ؛ ءاملا أس صقخأ ةوق هذه نأ ل ريغ رثألاو نيعلل ”لي ره : مملوفو

 رمأقتي مف هعفاطاب ذوفنلاو ةقرلاو ةناطللا نم ةيضرم تافصب هصاصتخال

 .عو رزااو راعلاو راحيشألا ةتممنل ىف 02 دفنه كلذلو ؛ ملام لك هنع

 ؛ نيبهذملا ىلع اعونمم ناك نإف ؛ ايلقع ناك اذإ فصولا نأ لءاو

 ضعإ ةفرعع صتقخ اال س وسما نأل ؟ نيبهدملا ىلع ناك« اسم ناك نإو

 . ساوملا بايرأ

 : ايكح ةلك نوكي ام امأو . مسب

 . ةعيب محص وأ هقالط ّحص : كلوتك

 . ةتداههش لبقت وأ دخلا همزاي وأ فرصتلا كلب وأ ةضراعم دقع وأ

 . هور حصن ال وأ هنالص معصن ال وأ

 .ثرب وأ ث رمال وأ هئايصو محصن وأ

 . ةرافك همزات وأ

 . صاصقلا وأ "دملا وأ حاكسنلا ىلب هنأ وأ

 .”نصخم وأ

 . ةرثك ى محال امم كالذ ريغ وأ

 فاتخم دقف ةدهاشلا نود مكمل فاصوأ نم ابكر م'سايقلا ناكىّتمو

 ؛ لئاسلا بهذمب منملا نوكي ةراتف ؛ نيمصخلا بهذم فالتخاب هيف مئلا

 . نيبهذملا ىلع ةراتو « لوئسلا مهامب ةراثو

 سايقلا ناك / اذإ ضادتخالا هيف زوحيالو ركحلا هيف فلتخمال امنإو [ى؟هلز

 . سحلاو دوجولا فاصوأ نم ايكرم
 مسيل 2 بت” ![+ ل 1ر2 || ا ا

 )١( لصألاب ةحضاو ريغ .
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 : لئاسلا بهذم ىلع لصألا ىف صتتخلا عنلا نمو

 ةياوتلابو ةره ةيالولاب لعفي هنأب هريغو حاكستلا ىف هليلعت نم همنك

 : مهبلاك وهف . ىرخأ

 نأ ريغ  ةيالولاب ىلوب انو  ةيلاوتلاب لويال مقبلا : لوقي نأب

  نذإ ىلإ هيف جاتحي الام ىلإ و « نذإ ىلإ اممف جاتحمام ىلإ ةءسقنم ةيالولا

 :١ لوئسلا بهذم ىلع لصألا ىف منملا نمو

 ابك ةَئَشلاف نارتلا "ىكشن دحأ هنأب للعب نم ليلعت ىف لوقي نأ

 ؟ ةرمعلاك هل تقر

 ةرْخّوم اهنإف ؛ ةرمعال اتقو كدنع ايلك ةّمكلا تسيل : لئاسلا لوقيف

 | قيرشتاا مايأ ىف كدنع ةعونمم كدنع

 : نيبهذلا ىلع لصألا ىف نما نمو

 ؟ موصلاك ندبلا ىلع ةضحم ةدابع اهنأي ةالصلا ىف هليلعتك

 ىلإ لّدَعِب ىلافلا خيشلا نإف ؛ ندبلا ىلع ةدابع ضحع سيل : لوقيف

 . حملا دنع هئع لاملا

 هيف لني ام رثك أ نأل ؛ منا بورض ىف ةلثمألا انرثكأ اهإ انأ ٍلعاو

 نوكي امنإ سببلتلاو ةطلاغلل ىلإ هبحاص ىلع نيمصخلا نم دحاو لك

  لدجلا ةمدقم هنإف  لصألا اذه ىف هسفن طّيض نف ؛( ت ه4 ) ةعناملا ىف

 , كعب مف هسفن طبض هئكمأ مناع و مثمر مف وو

 ءىث ىلع ىوتب داكبال هيف هل ريصتت نع لجملاب هباق فعض نمو

 : هذعب أم

 أاعونمت هنوكا مهوت رع هيبايف ىف هترايع صخلمب فترأ ءىث لوأف



 را 0 0

 بلط نع هبلق فعضيف ؛ هانعم ىف هترابع "'”نألو ,صخلا دنع فشكنيف
 لاؤس نع باوجلا لغش ةسفن فكيف ؛ هلالتعا ظنل نم هبلط هل سيل ام

 : همالك ىلع مف وم 4 سيل

 ءىث ىف همناف ترك ذ ام هلالتءا ةرابع ىف دحي لو كلذ لعفي ل نإف

 كالذ دنع هعام لوزب ريسفتب هعنم نم جرم نأ هنكمأ اف ؛ هظافلأ نم

 . هلصأ ىلع ءادبلا وأ « هيلع ةجلا ةماقإ نم هريغب لغتشي م

 ؛ ةيف رظن : اعونمم ن وكي أم الإ تارايعلا نم هليلعت ىف ل ا اف

 . ؟ىش ةعفشن ا : اهدنع اعونمت وأ لياسلا لصأ نود هدنع اعونمم نآك نإف

 هيدذم ىف تبأثي سبلام تابثإ ىلع ةلالدلا ةماقإ ىلإ هل ليبس الذإ

 هتوبث ىلع ةلالدلا مةينأ هل لهف ؛ هنود لباسلا لصأب أسكت عخأ ناك نإو

 ؟ هءاونأ رئاس نم اليلد نوكي امب

 امب هريسفت هل نأ اك ؛ الذ هل نأ رظنلا لهأ روبجل ثيأر ىذلاف

 هنوبث نع فدك قيئحتلا ىف هتوبث ىلع ةلالدلا ةماقإ نأل ؛ هّمثم ليدي

 هريغ وأ « ةنس وأ ؛ باعك وأ « قافتاب نوكي نأ نيب فرف ال « ليلدلاب

 امهئافتاب هنع افشك ناك لئاسلا هلبقي هجو ىلع هرّسف ول هنأ يم دقو

 لك ] نكي مل نإ امهئافتا ماتم موقت ةربعااو ةنسلاو باتكسا ليلدو

 . امهفاثتأ نم

 الولدم 5 يلد نوكي ام هنع لثس ام ثبثي نأ لوئساا ىلع نآلو

 . هيلع

 )١( لصألاب حضاو ريغ .



 دس أخا

 هللا دنع ةلالد وه اع قلمتلا نه همنع ال "يبلع هةيصخ ةعزاتت نإف

 . ةمألا دنعو ىلاعت

 ىري نأ لوئسمالذ ؛ ع زانلا نم ريصقتل ةجح وه امذ هايإ هتعزانم نأل

 هآودعو هريصمت رمصقللا 2 نأ ىلإ ادبأ كالد نع هل فشاكيو 6« هراسف)

 . ةنع لودملا هل زوجي الا

 اثلاثو.ايناث هتابمإ هل ناك *””ايناث لدب امف لصألا اذه ىلع عزون ولو

 . هدحج مصخلا نكمي ال ام ىلإ ىعتني نأ ىلإ

 اذإ لتقلا دوبمش ىف هللا همحر ( ت هو ) ىفاشلا لاق ام لثم اذهو
 صاصقلا هيلع بجو لتقلاب دولا ةمزاي نمم دمعلا لّتق لوصح نإ : اومجر

 . رشابب اك

 مهملإ| ف اضم لتقلا نأ هيلع لد دووشسلا نم لص : لقفلا : لهق اذإن

 ؟ هنبا لعق نك التاق ناك هفصو اذه نمو مهمزات ٌةيدلاو

 ىلإ دليعتلاب مهفارتعاب هيلع لد ًادمع لعتلا نوك لسن ال : ليق اذإف
 . ابلاغ سفنلا هب دصقي ام

 ؟ التاق ناك هايإ هيمرت هلتق دمت هنأب رقأو الجر همس باصأ نك
 رظنلا لهأ نم ريثك نع هللا هحر ( ته ) قاحسإ وبأ مامإلا ىكحو - ؟4؟

 1 هدنع راتا وهو « هلعاف نم عاطقنا ةلءلا ىف هنم عنم ام ىلع ليلدلا نأ

 .ةرمعا كرتو هب كسلا ةرمصأ ىعدأ دق أم ةرصن عار هنأ هيف جعتحأ و ظ

 ةلعلا فصو نم هيف عزون دق ام / ةرصن نأل ؛ رخخآ مكح ىلإ ًاضيأ كلا [ش؟هل]
 اعرو « ءىش ىف هنم هت ىعدا امو فالخلا عضوم ةرصن نم ىثه سيل

 امج[

 . انباث : لصألا ف (0) , ةقلع : لصألا ىف (1)
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 «سوفنلا هلمث اع لادجلا ةلاطإ ىلإ وأ «ىهانتي ال ام ىلإ قرقلا هب ىّدأ
 |! لدجلا ىف دودرم رظانلا نم ”ىبع كلذو

 اهرحأ توبث ىفو قامت امهنيب ناك اذإ : لاق « لوألا لاق نمو

 امبنيي ال ؛ هيف عازن ال امب هنّيبي نأ هيف عزون اذإ هل ناك رخألا توبث

 . رخألا هعبت امهدحأ حص اذإ ىذلا صاخلا قلعتلا نم

 .فاصوأ نم ةنيبم ةلملا تناك نإ : لاقو ًاقيرط هب كللس نم مهنمو

 « هرب ملام عيب نم ابك رم نوكي نأ لثم ؛ روبشم فالخ اهضعب ىف وأ اهف

 دارأف عزونف ؛ فالملا هيف رشا امم كللذ ريغ وأ « ىلو الب حاكنلا وأ

 نيح هيلع ةنيب ةيأ نع ربخأ دق نكي ملو « ةلأسملا كالت تابئإ ىلإ لودعلا

 ! ًاعطقنم القثنم نأك هنم كس دج ا نإف ؟ هشم نكمل : ءالكلا ىف أدتبا

 بهذلا اذه لهأ رثك أ دنع مولعم ريغ ايفخ هيف فالخلا ناك نإو

 ؟ هيلع لدي نأ هل ناك

 ؛ هيلع ةلالدلا ةماقإ هلف ناك هجو ىأ ىلع : لاق نم مهنمو

 . هدر نع ىنغي اب لبق فالتخالا اذه انرك ذ دقو

 . لوئسملا ىف مالكلا اذه

 ؟ لدي نأ دارأ اذإ لئاسلا امأف - ؟ع#

 كلذ هل سيلف ؛ اليلد لوئسلا هاعدا امم ءىش داسف ىلع الاد ناك ن إف

 ىلع هلددب نأ نيب قرف ال ذإ ؛ ةلأسملا سفن ىف كلذ هل سيل اك « فالخ الي

 ؟ هلولد وأ ةيهدم داس

 هبهذم ةحص لع لدد نأ هل اك لوئسلا نأل ؛ لوثسلا قراف اذهبو

 ( لدجلا ىف ةيفاكلا-١٠)



 ل 1غ

 داسف وأ اليلد هاعدا ام ةحص ىلع لدن نأ هلف ؛ لئاسلا بهذم داسذ وأ

 . ةضراعم وأ امازاإإ وأ انمط وأ اعفد لءاسلا هاعدا ام

 هب صقخي ءانبلاو « ءانبلا نم برض ليلدلاب هيف عزون ام تابثإ نألو

 .  هنم نكس اذإ  لوثسلا ىبَي ام ؛ءده لئاسلا ”لمعو ؛ لوئسلل

 لوئسلا هب ضراع لال_ةءاىف بفصو تابثإ ىلع لد نأ دارأ نإد

 1 كاللذ هل لبق

 الدتسم لوئسلل ًايواسُم ربصي ةضراعلاب هنأل ؛ كلذ هل : لاق نم ند مهنم -- 4

 قيتحن نم نكس لالدتسالا نم نكس نمو « لوثسملا ”ليلد هب لباقي ال

 . لوئسأاك هنع منالا منم لب ام لالدئسالا

 ؟لوئسماكهعنم هعم لوزي ريسفتب لوئسلل عنم ةلازإ نم ن مب هن أىرتالا

 ةتجرد ىلإ غلبي الف لوثسلا ليلدا اضراعم ناك نإو وه : لاق نم مهنمو - ؟؛ه

 ؛ لوثسلل هب قلعت امف نءطلاو حلل ' صفي ةضرامملاب هنأل ؛؟ لئاس وهو

 ؛ةدحاوةدرديىف لوئسملاو ناك الإو «لدتسي الو ىنييال هحدقىف ”لئاسلاو

 . ةلداغلاو ةرظانلا بيترت طلتخم كالذ دنعو

 ؟ لوئسللا بهذم داسف وأ ىوعد حيحصت نم نكمي ل اذهلو

 نكسمي مث مهبف نمطيو ةداهشلا هيلع ثميقأ نم حرمي سيلأ : ليق نإف - ؟+

 ؟ ةبترلا هذه ىف لوئسلا عم ”لئاسلاو « دوهشلا حرج ىلع ةنينبلا ةماقإ نم

 ؛ حدقلا ماع ل حرجا ىوعدب دووشلا ىف ملف اذإ : ليق

 هسفنل تبث" ةنيبلاب هنأ ال ؟ حرمجلا ىلع ةنيبلا ةماقإب الإ متي ال كلذو

 ىعدب ةضراعملاب لئاسلاو « ىعدللا ةئيب ماك لبق هل تباث 306 ىعدا ام

 نك ةةضراعم حيحصلت نم نكت اذإف ؟ هسفنل ابهدم ةضراعلا” كح

 كلر وهو « نيلوثسما ماقم ف كثالد هزيم ةسفدا همهم حعيدتمملا ند
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 ةيرد نم لاقتنا كلذو ؛ بهأملا ىوعد حيحصت ىلإ ”ريصيو حدتلل

 ليبسال كالذو ؛ ةلاقلاو ناهربلا نع حدقلا مفدي نم ةحرد ىلإ نيدداقلا

 . لثاسال هيلإ

 ' لعأ لأ

 ريسفتب اهفاصوأ ضعب نع وأ ءةلملا نع هل لئاسلا منم لوثسلا مفاد ىتمو

 ىلإ ريصي نأ هل ناكو  ًاعطتنم ”لئاساا رصي مل  هّدنم ليزي ليلد وأ

 . ( ت ه7) رّخَأ هوجوب هلالتعا ىلع مالكلا

 ةروص هل قمم عنملا نع لس اذإف ؛ ليلدلاب هل رقبث ال عنملا ىف مادام هنأل

 . عنلا ريغب هنم نكسمت اذإ « ليلدلا ركح نع هجر نأ هلف ؟ ليلدلا

 نع املس ”ليلدلا ريصي نأ ىلإ رعتم دعي مئم ىلإ ريصي نأ لئاسللو

 . مكحو اًمصو « ًاعرفو الصأ« ممجأ عنملا هوجو

 ؛ لصألا ُْف منملاب "ىدتس نأ هلذ ؟ منملا هوجو ىف ببتر هيلع ساو

 (ًادحا و ًادحا و اهداحأ ىفو عم امهمفو  ءاشنإ عرفلا فو  ءاش نإ -

 . ليبسلا هيلإ دجنو ديريام ىلع ؛ رخؤيو مدقيو

 اهيلع ركمحلا بيترتو «فاصوألا عيمج ىف ”بيترت لثعملا ىلع هل سيل اك

 لاحأو ةلعلاب أدب ءاش نإو « ةلعلا ىلع هلاحأ مث مكدحلاب أدب ءاش نإ

 . الع مكحلاب

 1: ةدحاو هلع رفاصوأ عوت ف "باتت ًايضأ هيلع سلو

 . ىمللو مكمل لق دب عرفلا قاحلا 2 لصألا مك ليلعتب ”ىدتس نأ هلو

 ؛ كح و هأئعم هيف ىللا لصألاب هقاحلإ 9 4 عرفلا ليلمتب ىدشس نأ هلو ١ | ىك؟ ل1

 . فاتخمال « انرك ذ ام ةلمج ىف « ريخأتلاو مدقتلاب مكمل نآل

 . قهفوتلا هللابو



 م 5 !

 لصف

 سايقلا ىلع ضارتعالا ةيفيك ىف

 هع بأوملاو مضولا داسف نايس

 معأ نم ةلعلا لعجي نأ عضولا 7 دذاأسؤلل ىوعد نع م ”لوأ . أدب امصأ لاق سعه ” مخ

 . هيإإ ثوعبمو روك ذمو مواعمو دوجومو ءىش : تالوق وحن « فاصوألا

 1 دلو رادو ورمعو ركبو كيو : كلل وةك باقلألا ءارسأ ند وأ

 0 اعضو | اهعِبْضَو ىو أله لثم ُْق ةلعلا بص للم : أولاقو

 ؟( تءهم) ادساف

 اداسف اله ْق ىعدي ند نذل عضولا دأسف بأب ند | له سلو

 ؛ عض ولا ىف

 مومعإ هيض اوت ال ةعب رشلا لوصأ ص ىرجال هنا هةيع ءلب ناك نأ

 . ءاوسلا لع كللذ ىف اهصوصخو ءامسألا

 لقملا هلي ع دربال عرشلاو 520 لوقملا نذل هي ىو ناك نإو

 ”بحاص هلمج اذإ - ضعبلا نم لس ول كلذ ليحت ام لتعلا ىف سيلف

 اسارف ريصن 23 رشا سايف نأل ةعل رشا ماكحأ ند مح ىلع 21 عرشلا

 ظمتسا اذإف هرايت>ا ىلع افوقوم ن وكيف ؛ اسايق هل ةعب رشلا بحاص لع

 . مكحلا ىلع ةرامأو ةلالد ةعيرشلا لمجي ريصي نأ زاج ”سايق

 : ىنعلا مةتسيل أ داع ند ةدايز -4)
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 1 ومهأ أعم ةعل رشلا ماكحأ . لرد امش لج ُ هال هةيعدب نآك نإف

 نآك امو؛هئالخم عرشلا نآل؛ةميرشلا ىلع رحتسإ أل نأ ىلإ داع لف ىاسألا

 عرشلا نكي ل اذإ يح ؛اهصوصخو ءاوسألا مو هيف قوتسإا فال عرشلا

 « اسايق ناك سايقلا طرش هيف دجوو «ةمب مثلا لوصأ ل سو هفالخم

 عا نالا عنتمأ اأو ؛ امصاخ وأ ا اع ةرف سالو فصولا ناك ءأوس

 م
 فالتثخال ةعل رشا ماكحأ نم عى 1 هلع مسالا معأ لع نأ ةعل رشم )| رك رقت

 نايب ال ضقانتلا نايب قيقحم اذه ناك_ف ؟ ءامسألا هومع قافتاو ماكحألا

 |١ عض ولأ داس

 ةحيصلا نع منت ؛ ضفانتلا هنع ىنتنأ فصوب نرق ول هنأ ى رع الأ

 ا لولمتلا ْق

 ةرامألا هج وا عرشلا بحاص ريغ وأ عرشلا بحاص نأ هانلقام دكؤي

 امواعم ءايشألا ”ضب هل ريصي نأ لاملا نم ًاردق ديز قائحتسا ىف ةمالعلاو

 ءىشب هل اسوسحم وأ « ايئرم وأ ؛ هنع ًاربم وأ « ًاروك ذم وأ ءةلجلا لع

 ”ضعب راص وأ « هكح ىف وأ « هيف انلتحم ام ءىشث راص وأ « ساوملا نم

 اطرش لمج ىذلا هجولا ىلع كلذ لصخل الوسر مهيلإ اموعبم قئالملا

 فصولا الذ ىلعدلوصحم راصو هل اتحتسم راص لاخلا كلذل ديز قاتحتسا ىف

 ؛ ةمعيرش نوكي ةلاع ال قاتحتسالا اذهو . قاتحتسالا كالذ ىف 2و دلع

 . ماكحألا نم ”ريثك « الكم صخشلا نوكي قامت اذهلو « اهماكحأ نمو

 ماكحأب ملاهبلا دَرُأ ءىش ءامسألا مومع نم افلكم هنوك ناك نإو

 . ماعلا همسأب دحأو لك صاصقخال ىدألا نع



 مس خه شل

 نإ و "7لاوحألا تاس فلا ماكحأ ىلعايمذا هنوك ىف دبعلا لعجو

 : ءاوسألا مودم ند ايمدآ هن وك ناك

القعلا لوقعب اماكحأ ةعبرشلا ©0تئاع كالذكو
 ند لوقعاا تناك نإ ء

 ءامسألاو فاصوألا مومع نم نونجلاو ةيلوناطلاو خولبلا تللذكو

 1 ةيعرشلا ماكحألا رك ىف ”للع اهمومع مد فو

 ءامسألا مومع '”لعج هنأل ةلاتلا هذه ىف ضان لصفلا اذه بحاصو

 ءىت 1 4ع انوك ى#_]لر4 عام اممومعب امنأل 4ع لمحت اي اينأ 1 هع

 . ماكحألا نم

 1 ةرهاظ ةضصقانم ةهلهو

 مكمل ةلء ىاسألا نم اعيش لمجت نأ نم مام ةلاقملا هذه بحاصو

 #ه نهر وأ ةراحإ وأ حالك وأ عسذإ هز : للعمل لوق - لكم 4 ةعإ رمشنلا ّق

 : أعز وأ الب | وأ خذ وأ ايلك و أ انأ ويح هنوك وأ

 5 هلع اهاعج

 لع ىعمو 4 دوق أله ندم مسا لك نذل ١ كيه اضيأ أاهو

 نه هلاع هصاصتخال ةلع ةنوكي ةعيرشلا درت نأ منع ال صاصتخالا

 ةمص نم معا ىاسألا مومع نأ جمال نم انرك ذ اب انيب اذإو

 . قحأو ىلدأ ةحبصلا كلتب صخألا اذمف ؛ ليلعتلا

 )١1( قاع ه : لصألا يف )0( . 6 لاومألا ل لصألا ىف « .  )*( هلمد» لصألا ىف « .
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 ىاسأ ف عرمشلا ماكجحأل هلو ىاسألا هج ع 2 ةمالك درط امرو

 . مومعأأ ىماسأك اهلؤل ماعطلاو ك رمشلاو ىنازلاو قراسلاك « قاقتشالا

 . عامجإلا فاح هكر نإ أدهو

 انتدافإل اللع نوكت نأ فاةئشالا ءارسأ ءاماعلا روب 6 اعإو | [ش؟"ل]

 ةديذم ةقتشلا ريغ تناك اذإف « اهفلاخم امع اهمئامع اهزايتمأو اهيناعم

 . اب ليلعتلا منتع م

 6 اضيأ محبعل | أهم : ىاسألا نم اهفاصوأ صعل هلع 1 لو# ارو

 . ىلاأ ةحصلاب ةلدألا نم ان رك ذ ام لع هو

 ةيعرشلا ماكحألا 0 ًامالعأو تارامأ تناك اذإ عرشلا لاع نأ ملعاو دس ١

 . اللع أذ لعاجلا لمح كالذك ت راص

 س ةلدآلاو ءالعألا بص ُْف كي ةعب رمثلا بحاص ىلع سلو

 رحبح ال اك « هل ةلع "”راص مكحلا كالذل هلمجو يحل هب قاع 70م لك

 .اهالع كللذك ءامعرش هل ناك ةمب رش هنوك حمص ءيش ىأف « ةمي رشلا سفن ىف

 . قيفوتلا لأبو

 : كزره سمأو مضولا داسف ىف دع أممو س٠ "ن1

 < هل ةحابإ ىف "فلم | : ليطا ىف ةاكزلا عنم لياعن ىف ليف نأ

 1 عيضلاك هيف ةاكز الف

 رخأتم فالتخالا ذإ ؛ مكسملا نع ةرخأتم ةلعلا نأب « هيلع لدتسيو

 ءاملعلا فالتخاو « ةعيرشلا ءدب ىف ةاكزلا بوجو نإف « ةاكزلا بوجو نع

 ٠ ةعإ رشلا ديلا وقل لعل ل وكي 78 ل وفناتخم أمف

 )١( نوعلأ : لسألا ىف () ه © راص » : لصألا ىف (؛) : « ايلك ه : لصألا ىف ٠
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 دس ؤ١ عاب دس

 ؟ ًارهاط نوكيف هب داطصي هنإ « بلكلا ىف اولاق اذ مه لثمو

 | مكمل نم قبس امل ةلءنوكي الف ؛ هتاذو هرج كح نع رخأتم دايطصالاو
 للع نأل ؛ عضولا داسف باب نم اذه سيل : لاف اذه زوي نمو

 عامجإلاك هع رخأت رهأب لبق بقا مك نيم نأ و وحرف ثا رامأ حج رشلا

 . عطقلا ىلع ركسملا هب نّيبتو هيلع هللا لص لوسرلا نمز نع رْخأتم

 ! فالتخالا لبق تبث 5 هب نيبتي نأ زوجي فالتخالا كلذك

 ىر# ىرج ام امأف ؛؟ لوقعملا للع نم تأبج ولا ىف اذه منك امنإو

 ناك نإ و ليلدلا د وجو لع هلوصحو م2 وحدو لوادملادةةيف ةؤشاكلا ةلدآلا

 منصلا ناك نإو ؛ عنصلا دو>و ىلع مدقتي من اصلا دوحو نأ ىرت الأ

 8 لبق هداوود-و لع العياد

 +, كم سلو مضولا دأسو ف 0 أممو

 دسأف « ةئسأأ وأ ؛ باتكلا ىف هيلع ص وصنم هنأ ليلعتلا :اولاق نأ

 : رخآ كح ف ةملع

 نأ اوماعأت مك ءىم َْق نأ تك وأ / هز ادعس للا كح ىه : ةميرمّدلا

 م
 ىصنب مك لكسشي ام ىلع اولدتساو « هيف مكسلاك ىلالفلا مكمل

 تكالد ناك : صويعج معصوم 2 صوصخ مك ىلع ةز أمس سَ صل وأ

 | هيلع لك_ثي وأ همامي ال ام ىلإ فاكل ًاداشرإ و ًارْاج هنم

 : نب دهمجلا بيوصتب لوي نم لصأ ىلع رارمتسا ءادعبأ اذهو



 بس إناث

 فالتخاوأ عضوم ىف صن ىف دهمحلا نظ لع بلغ اذإف , داهتجالاب هتشبقف

 هحو ىلع نوكي ن 3 بجي هدايمحأ مضوم ىف م عل نأ مضوم ىف ءاماعلا

 . هيلإ ريصملا ىف ابيصم ناكو « هداهنجا مكح كلذ راص : اذك

 صوصنملا مكح اوامأ ؛ صوصخملا ريغو صوصخمل نيب اوقرف اذهلو

 هند أومش درو (؛ هريفك تو صشلأل فلا قوسفت بأي 1 ديما مكح فالاخ

 ص وبهذم ريغ هيف ا فىلاخ نم ماكحألا هله 1 ولازأ يي 6 00 صضشأ ف

 ب اج 35 000 وأ ًاصوصنم ءىشللا نوك - ماكحألا قيلعت نأ ناش 6 هيلع

 ] منتمم ريغ

 مهليلعت ىلع ضارتعالا اذه هنع هللا ىضر ىعفاشلا باحصأ در اذهبو

 صوصنم قالطلا ف ظفل هنأب قالطلا ييررص ةلمجفف حارّسلاو قارفلا لمج ىف

 . نارا ى هيلع

 نكي ُ مضولا داسف بأو نم نوكي اي اله لكم نأ اننشك قىمو

 مضولا دساف ناك ام نأل ؛ ةرظانملا ف ىتالكو ىلئاسم هيلع ىنبأ الصأ

 هباب نم نوكي ال امو « موصخلا بهاذم نم لصأ نود لصأب صقل

 ؟ بهذم نود بهذع صتخم ال

 2 7 وم ن وكت نأب ةلوبقم ن وكلت امإ ةلملا تناك اذإ : لهق نإف

 . هتبلج ىتلا ىف ةلءلا نكست مل اقباس مكسحلا ناك اذإذ

 توبث ىلع اماع اهلعج حصي هنأ ةرثؤم اهنإ عرشلا ل لع ىف انلوق ىنعم : ليق

 . عرشلا ىف مكح



 دن مع سد

 ةرائو 6 ريع ا( 4 7 نوكي تح | هب ركملا ق 5 ةرأت عرشلا م مم [ى ففي لإ

 نوكيف ع هل 6 هيع ذب 5 لصح هناويلا ملعلا ْن نإو ؛ ه ريش عت نوكي

 ةلدألا رئاسك « لع هب هنأل ؟ هل ةلع ىءسي مكهلا اذه توبثث نع ًافشاك اذه

 كح اج فشكنا ال اللع زاجلا قيرط ىلع «ىمس عرشلاو لقعلا ىف

 ! لئملا للمك هل ابساجيإ مكحلا ىف اه ريثأت نأل ؛ باوجلا نم لكشي ام

 : مضوأا دأسف ف 00 اممو بم "ج8

 طاقسإ ىف لوقي نم ليلعتك « ءانثتسالا ةلعلا ىف جردي” نم ليلعت

 .(ةهمشلاب ةءوطوملا وأ ءاهنع ىفوتملاك ؛ ةيعجر ريغ ةدتعم اهنإ ؛ ةئوتبملل ةنفنلا

 نم وهف لاؤسلا اذه حص نإ هنكل ؛؟ مضولا داسف باي نم اذه سيلو

 «ةلءلاهيفام ةلملا مكح نم ىثتسا اذإ هنإف ؛ ءانثتسالاب ضقنلا لع هيبنتلا باب

 : نيهجو ىلع هنأ ريغ « اهملع دراولا ضقنلا نع ءابنإ ناك « اهكح هل سيلو

 ظذل ىلع هركذي ريثأت الف ؛ تابثإلا ظفلب هليدبت لمي نأ  اهدحأ

 : هلو) نع الد اذه ناك ةنئاب ةدقعم اهنإ : ةلءلا هذه ىف لاق ول ىّتح ؛ ىئنلا

 4و 2 كتدم ”ةيعاب هنأ ىف هدةءم تناك اذإ ةمعدر رع امنوكو (ةيعححر ريع

 . اذ» لثم ىف رمألا رتيف

 .لالثعالا ىف اراض ناكسف « تابثإلا ظفلب هليدبت نكمي مل اذإ امأف

 ةنع ركمحلا ءادتباو مضوم لك ىف ىفن ام تابثإل ةلعلاف ؛ فرس ىفا هنّ

 ؛ةضوتنم هيلع تناك ؛ ةلاح ال ال ضقن هيف اهوصح عم عضاوملا ضعإ ىف

 ناك نإو « هقفلا راظن فرع ىف عضولا داسف ىف دمي ام ةلمج نم اهنأ ال
 ؟ زارتحالا من 37 نأ ىلإ ؛ عضولا دأسف ىلع ووش للعلا نم ضوقنم لك

 ا فرعلا أله ُّف عضولا واسف ؛ _ (ىعسأ ذسأف لك سبل نكسأ



 سمسم أ جهه ام

 : عضولا داسف ىف دءامو - ؟هغ

 بوجو ىف ىف عتهلا م'وص ىلع  نيمّيلا ةرافك ىف  موصلا ”سايق

 مناتتلا نكي لف اددع روشلا نم صقنت مايأ موص هنإ : هلوقب مباتتللا

 ؟ متنا ما 1 ايصك اطرش هيف

 ودو جاو مقا مايص ىف قيرفتلا ن :أ ةعضو ىف داسفلا هحو : اولاق

 ىلع اهدحأ ءانيف ؛ ناداضتي زاوجلاو بوجولاو « زئاج للعمل دنع عرفلا ىف

 : مضولا ىلسف دع اذإ ءاغيلاو « رذألا ىلع اهدحأ عضو وهو ؛ دساف رخآلا

 . دضلا سايق وه : اوأاق اعرو

 نأ ىوعدلا هذه داسفو لواعتلا اذه نع ضارتعالا اذه طوقس هجوو

 أده ىف اعمتحا دقن ؛لصألا ىف طتس اك عرفلا ْق عب أهلا ط وقس لصق لالا

 ؛ قيرذتلا بوجول نيطوسلا دحأ ناك نإ و« عب اقتلا طوقس وهو | 5

 ىتح بوجولا ىف الو ةحابإلا ىف امهمدب مج 23 ؛ قيرفتلا ةحابإب رخآلاو
 ؟ هيهيتن ىلع وأ « رخألا فالخ ىلع ءانبلا ىف اهدحأ نوكي

 عرفلاو اطرش هيف عباتتلا نكي ملف : ةلملا كح ىف لاق هنأ ىرت الأ

 . عباقتلا طرش ىلع افوكب مل امهنأ ىف اعمتجا لصألاو

 . مضولا داسف ىف دعامو - ؟هه

 ريغل قارعلا "7 لهأ سايق ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا باصأ لاق ام

 ©9ز ومي كلذ نإف بارتلا ىلع اههريغو ةرونلاو خينرزلا نم بارتلا

 عوجرلا زاوج ىف امهياع دجلاو بألا ريخ سايق ىف لل اولاق كالذكو

 , ةبطلا ىف

 )١( زوجي ال : لسألا ىف (؟) . 6 لصأ » : لصألا ىف .



 سس ١ م56 ل

 : ةساحنلا ةلازإ ىف ءاملا لع تاعئامل سايق كالذكو

 . هريغ نع ةكح ءاملا "صخو « ةكحم هريغ نع بارتلا صخ هللا نأب

 ١ | مل ةيآلا نم 14 7 ُءط ام ءامّكلا ند ان أو 9 : ىلاعت هلوق ىف

 . ملسلا روبط بارتلاو

 طاقسإ اهملع ل وصألا هذه ريغ سايقف ؛اهريغ نع دملاو بألا صخو

 . صيصختلا ةدباقل

 قافتالا لصحيف مهما رذي نأ الإ ؛هب سايقلا ”عفد نكمبال امب اذهو

 نيبو امهمجب كيرشنلا ىنل رك للاب عضاولا هذه ىف صيصختلا اذه نأ

 اًمأف ؛ عامجإلا ةفلاخل اطقاسو قافتالاب اعونمم سايقلا نوكيو « امهريغ

 هنكلل ةكراشملا ىفنل رك ذلاب صيصختلا س 7 لوقةيف عزاني ممخلاو

 ناكمإلاو ةجاملا دنع عورفلا هب قحاتل ل وصألا ضعب كح ىلع صيصنت

 . سايقلا هوجو رثاسك

 ىلع عمش وأ صو صنم ىلع سايق لك مفد بجوأ هلثمب سايفلا عند واو

 ثللذ منمي رق | لوصأألا كالب صنخا عامجإلاو صنلا ظفل نأل ؛ هكح [شاالل]

 .هورك د ايف كالدك سايقلا نم صاصتخالا

 رجلا ىلع هيرشب ديلا بوجوو هعرحم ىف ذيبنلا انسق فيك ىرت الأ

 هقاحلإ “بجي عرذلا نأل ؛ ركذلا ىف رخماب اصتخم دحلاو ميرحتلا ناك نإو
 لصألا نم امج ًاربقءم ىنااإلا نكي مل اذإ ةجاهاف ؛ناكمإلا دنع لصألاب

 . قالإلا لثم تبث

 سايقلا لبق هل ناك ىذلا هماكحأ نماكح لصألا ىلعسايقلا ربع ىثمو
 ©)(ءاسف كالذ ناك سايقلا دعب وهام ريغ همكح ناكل سايقلا الول

 . دامك : لصألا ق(١)



 بس ١ مار سس

 نم قيرف لكل ريثك هلثمو « لاح زوجم ال كالذو « ةلا ال عضولا ىف

 ء هل هيبنتلا لصألاب عرفلا قاملإو سايقلا دنع دهتملا ىلع بحي ءابتفلا

 : كتالد نم

 سد نأب ءاحتتسالا ىف ددعلا رابتعا طاقسإ ىف قا رعلا لهأ سايق

 سيقيف ؛ ددعلاب لصح ولاك ءاقنولا لصح هنأل زاج دحاوب ءاقنالا لبعح

 الولو «دحاوب ىفتكيو ثالثلاب ددعلا طارتشا طقسيا ثالثلا ىلع دحاولا
 طرش ىلع اهقاي  ثالثلا ددع وهو  لصألا ناك سايقلاو قاحلإلا اذه

 ”سمايتف ؛ بوجولا طةسب سايقلا دعبو « بوجولا طوةس ىلع ال بوجولا
 ع همأ ىلع دوعي ءوسلا دل و ءوسلا سايق لياقتلاو صيقنتلاب هلصأ ىلع داع

 ناصقنلا ناك انصقن اذإف ؛؟ ناصتنلل ال ةدايزال سايتلا ىلإ انحتحا امتإو

 . اميمج عرفلاو لصألا ىلإ ادئاع

 كح ىف رانلا نم قاَخ ام لعجي نأ هيلع ناك نيالا ساّدف لدم وهو

 هارتف دايقنالاو ةمدوبملا ٍ ىف بارتلا عم عمتجيا « بارتلا نم قلخ ام

 . ادبأ ىزاناو نعللا ىلإ طقسف « سايقلاب صنلا

 ؛صوصنملا ود سيل ربءلانأل؛ صنلا كرن دقق سايقلاب لصألا ربع نمو

 . نيمللا سايقك هسايق ناكف

 : كللذ نمو

 بوجو طاقسإو ءالل رابتعا ةيضرف اوطقسيل ءاملا ىلع عئاملل مهّسايف

 ىف ءاملا لامتسا بوجو نّيعتل سايفلا اذه الواو « ةساجنلا ىف هب لسفلا

 . ةساحملا ةلازإ

 ؛ ةساجنلا ةلازإ ىف هرابتعا ضرف ُريغ ءالل نأ ىلإ راص سايقلا اذهبو
 , انرك ذ ام ىلع سايقلاب صينت اذهو



 مس ١ تره ل

 مميتلا زاوج ىف بارتلا ىلع بارتلا ريغ سايق نم انرك ذ اه - هلثمو

 هوطقسأف ؛ بارتلا ريثب هوزاجأو مميتلا ىف بارتلا نييعن ةيضرف هب | وطتسأف

 بوجولا اذه ناكل سايقلا اذه الواو « ةيلكلاب بوجولا نع

 . ناكل ىلع

 ةيضرف اوطقسيل ؟ هيلع « ربك أ هللا » : هلوق ريثل مهسسايق - هلثمو

 ظغفللا اذهب مردتلا نيءتل سايقلا اذه الولو ؛ ظفالا اذه م.رحتتلا

 . ةلصلا وهو سايثلاب ؟'”هتييعت اوعفر دقو

 اوطقسيل ةسجلا ىلع ةم'رلثا باميإ ىف ةدحاولا ةعّضرلا مهسايف - هلثمو

 . سايقلاب اهوطقسأ « سايقلا ىف لصألا ىهو ةسجخلا رابعا

 ؛ ليلقلا نع هوطتسأ» ؛ ليكتلا ىلابب ابرلا يرحم مهليلعت - هلثمو

 . عامجإلا نم رهالفلاب ةطنحلا نم ريثكلاو ليلقلا ىف ابرلا ىرجل هالواو

 بوجو اوطقسيل ةهبجلا ىلع ةماعلا روث ىلع دوجسال مهّسايق - هلثمو

 ةلاحم ال هبوجو قبل اذه الوا سايقلا اذه لصأ كالذو ةبمجلا ىلع دوجسلا

 . ةبجلا ىلع

 اقلط ولك ؟ ةعّدب وهف ثالثلا تاقلطلا نيب ممج هنأل "2زوبلا

 . ضيخلا لاح ىف

 .هايلاةيؤُر عم ثدحأوا امهئالص تلطَبَف ةالصلا لالخ ىف ءاملاىأر وأ

 . فخلا ىلع هحسم ةدم تضقنأ وأ

 . :دعلا ىف اهحك-: وا اك زوجي الف ىلو الي حاكسن : لاق وأ

 .روبلاف : لصألا ف (!؟) .٠ ١ هعرن : لصألا ف (1)



 بسس أ جهه

 اذه لثم نكميو الإ فالكناو قافولا نم ةلأسم ال ذِإ ؛ ىصحال اذه

 نأ الإ طابنتساو داهتجا ىلإ اجاتحم اذه لثع ساقلا نوكي الف ؛ هيف

 . اذه لاثمأب هناحببس هللا ماكحأ عي نم قيسفت ىلع تءججأ ةمألا

 داسف نأ ريغ ؛ مضولا ىف داسف هيزاويال ثيح داسنلا ىف و» ىزمعاو

 ؛ ءىش ىف سايقلا نم اذه سيلو ؛سايقلا لحم ىف عضويام ىلع قلطي مضولا

 نبد حيحصتو ةعبرشلا ىف هلئاق قيسفت ىلع ةمالا ”عامجإ هنم عنلا ىف ىفكيو

 . هلثع مالسلا هيلع هافطصم ةعيرشو هناحبس هللا

 وأ 5 راصف هّرك ذ ءسم : لاق هنأ ساق ام هنأ كلل فشكك ىذلاو

 , لصألا رك ذ هيلع بج ىذلا مضوملا ىف عرقلا رك ذ داعأف « هرك ذ سم

 ؟ءوضولا هيلع بجو هركذ سم اذإ هنإ : تلق ل: هل ليق واو

 وأ اك رابعف / هر د "سم هن ل ءوضولا هيلع بجو هرك ذ سم اذإ :لاقف | ىدملا

 . هرك ذ "رسم

 هل قيلعت الب مكمل نم هيعّدي ام عم ةلأسلا سفن ًادبأ ًارركم نوكيف

 . ىنعم ىلع

 ةيءديام اهمكح ىرخأ ةأسم ىلإ ءاجف هنم رجش كلذ ىلع رمتقا ولو

 . ترك ذ ام رك-لا ناك ةلأسما كالت عم ىتلأسم تناك اذإ : لوقيف

 كانت محي تكح ملف ؛ ةلأسلا كلت هعم سيل فالما ” مضومو : هل ليقف

 ؟ ةلأسملا كالت كانه سيلو « ةلأسملا

 هياع ِبَحَو هعم لأب وا : لاق ول ا راصو « لاحلا ىف هطوتس نّيبتف

 ام ةلامم ال ةيلاطمل هذه طاتسإ ىلإ جاقحا ب #4 نكي ا اذإف « ءوضولا

 . ةبلاطما دنع هب ىفت؟ ال اليلد هرك ذ ام ناك ولو ؛ اليلد نوكي



 بس 1و دس

 5 ءوضولا بح ًادرفم سللابو 6 ءوضولا بج أدرفم لوولاب : لاق هزألو

 نم بحي ل 0 رخألا هع نوكي يح بج ال اههدحأبو : لوقي 9

 إ رخألا ةوبم نوكي نأ ريغ

 . ضقانتلا اذه همالك ضقانتيف

 ؟ ضقانتلا اذه لك ضقانتي ام ةعب رشلا بحاص نم 4 ره

 وذ ةمأأ مضف سملا رك ذب ءوضولا بامي | ُُق ةسنن لاع ىنتكي هنألو

 ّح نود لوبلا 9 لع هقفأو اعإ همصخو 6 ةمريصتت ةعفاول اءاط لوبلا

 . اعيمج ليلدلاو قافواأ نع ايرع سما قبف ؛ سلا

 هرارقإ بجويال لوبلانم ءوضولا بوجوب ممخلا رارقإ نإف-اضيأد

 ”سلل نم ءوضولا بوجوب رارقإلا مصخلا مزلي مل امو "سلا نم هبوجوب
 ةجرد نع هلثع قلسعي "مم هطوتسأ“ نايف ؛ ةيلع ليلدلل امتم نوكي ال

 1 دارمدالا ةد 2 و سايفلا ع وو هةيسقشأ ىنذد نأ نع ؟ابصق ةعقممل

 . قيفوتلا هللابو

 )١( نم طوقس >2 : لصألا ىف « .



 لصف

 اهاضةقمو ةلملا تجوع لوقلا ىف

 هةقيفد-و هذح از رك ع ”8

 ٠ الذ لوانتيال ا؟ عازنلا عضومل للعي نأ وهف : هنايب امأف

 . ةلملا هذه ركحي لئاق انأ : ةلعلا هيلع بصن نم لوقيف
 . هيف فلت“ ١1 ضرمتت ال ىهو

 هلوانتي امو ترك ذ امب ةلأسملا ىف لدن مل كنأب : لوثسملا ىلع ىعّدا دقف

 هب ليفي أم لمعي و : عض وأأ تالذ ىف هنم ى وأ انفاق وف لالتعالا اذه

 ١ كاع َرْلَهَو ؛ كمالك اعل دقو ء:دئاف

 . ةئلتغو ه ريصفت هباغ نع فشكم أمع دم أليم 5 وكيف

 : (ت هو ) هوجو ىلع كلذ نوكي دقو هال

 ىف هب الثاق نوكي ةراثو « لصألا ف اهكح اانا نوكي نأ - اهبم
 . لئاسلا لصأب ةرم كللذ صخب و « رخخأ عضوم ١ مم 1 ميل

 8 امهملصأ َه رهق 0 ل وئسملا لصأب 34 رهو

 عازنلاو زاوجلا ظفلب ةلججلا ىلع ِ بيصت ةلع ىف كلذمقي ام رثك أو

 نأ سم لا ىلع مكحلا ناك دلجلا كلأ' ناوعأ نم + ثالث صعل ف

 ممخخلا لوقيف ةلبجلا كلت نايعأ نم نيع ىف عازنلا مقو ىتح « ةلاحم ال

 «زاوجلا » ظفلبو « ةلءلا نع ائيرع عازنلا مضوم ىتبيف « ةلخلا كلت بجومب
 ( لدجلا ىف ةيفاكلا ) 1١



1 

 خلبأ عازنلا تالذو « ةلعلا بجومب لوتلا ةنحم ىف مقيف ضقنلا نع دي

 صقتلاو 1 عص وم ُْف ىرخأ ةلعسأ لإ جاتح هد ضفئلا ند داسفإلا ف

 . هلعو هل الد 4 أدت أم سشن ْق ةدأدز وأ ريس ةمفد نع

 6 اذك بجو ال ألو : لوقيف ةئدهم هلع ىفنلا قلع اذإ كلاذكو

 اذه ىدنع : مهما لوقيف « هعفد هنكع ال ضقن هيلع در نأ نم اًفوخ

 .ةلعالب عازنلا عضظوم ىقبيف ؛ترك ذىذلا ركسلا اذه بميال ترك ذ ىذلا
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 . ةلعلا بجوع لوقلا ىف اسلم نوكيف ؛ عازنلا عضوم نود

 : نيلصألا ىلع هب لوقلا لاثش

 ثبللا نأب فاكةعالا ةحصل موصلا باي ىف قوكلا لالتعاك

 . ةفرعب فوقولاك « هدرفع ةدابع دقعني ال صوصخلا ناكملاب تصتخلا

 ؛ ةثشلا هيلإ فاضنت تح ةدابع دقني ال ىدنع هدرفم : هّمصخ لوتيف

 ىتح فوقولا ىلإ مارحإلا فاضني اك « ةلام ال ناكشعالا نبيع هو

 . ةلالدلا نع اًيرع عازنلا لحم ىقبيق ؟ ةدابع ريصي

 : دسافلا دقملا ف ضبنلاب كلاا عوقو نم عنلا ىف انباحصأ لولعت  هلثمو

 «َكللا هيف ضبقلاو ذخألا مقروبال فلعلا دنع ةميقلاب انومضم ضبقام نأب
 مدا كلل نكل ء ثاللل مقوي ال ضيقلا : نولوتيف « بصنلاب له الاب

 نكس ؛ كلا مقوُي ال وهو « رايخلا عم عيبلاك وهو « امم ضبقلاو دقعلاب

 . كاللا ناديفي رايخلا ءاضقنا مم دقعلا

 قالطلا درفم ال ةعجرلا ىف ةئونببلا مقوي قالطلا عم ةدعلا ءايضتناكو

 ناكل هريغ عم كلما مقوُي دسافلا ميبلا ناك ول : نب احصأ مهل لوقيو
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 جاتحا اذإ و ؛عيبملا ةمالسو رايخلا ىشم عم / كلإل هب مقي حيحصلا عيبلاك [ش١ل]

 . اهريغو ةتيملاو راك : عويبلا نم لطابلاك نأك هريغ ىلإ

 دسافلا طرشلا نم هبرأثي اب دسفي امتإف ؟ لسف اذإ : اولاقاعرو

 دقملا ماقف ؛ طرشلا طوقس قةحم ضبقلا هبَراَق اذإف ؛ هماقم موقي ام وأ

 ؟ ةحصلا مام

 ضبقلاف ؛ هيف رثأ دسافلا طرشلا هدسفأ اذإ : انباحصأ مهل لوقيف

 : لثم « اهيلإ مضنت طورشب ةدسافلا دوتعلا رئاسك داسنلا رثأ ليزن ال

 . تاراجإلاو « نوهرلاو «ةحكنألا

 ؛ ةتيم دلج هنأب باكلا دلج ىف ليلعتلاك « لئاسلا هب صتخمام امأو

 ؟ دواجلا رئاسك ليبس هريمطت ىلإ ناكف

 ريصيف ةحلم ىف رأي نأب « ىدنع ”ليبس هريهطت ىلإ لب : لوقيف

 | ليلد الب غابدلاب هتراهط ىفنف ؛ حلملاك

 نأب جرفلا سم ىف انباصأ لوقك لوثسلا لصأب صتختام امأو

 ةراهطلاك صوصخم سمع هيف روطلا بجو هنم جراخلاب ءوضولا بجو ام

 ؟ ىربكلا

 نأ وهو صوصخم سمي هيف ريطلا بجي كالصأ لع : لئاسلا لوقيف

 نبأ نف رهطلا هيف بجو لجر جرف ةأرما وأ « هتأرما جرف ”لجر ”سع

 ! هسفن نم هس هيلع بوحي كلذ نأ

 ةاكزاا بجوي نم ”لياعت « ةلمحا زاوجلاب ليلعتلا ىف هلاثم اّمأو

 ةيف ةبجأو ةاكزلاق ؛ هنيع ءاقب عم هللا ىلإ هب ب"رقتي نا ويح هنأب : ليما ىف

 . دبعلاك « لاح
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 انإذ ةلجلا ىلع هيف ةاكزلا بوجو ىف فالخلا سيا : انباحأ لوقيف

 . ةراحتلا ةاكز وهو « ةلججا ىف ليخعا ىف ةاكّزلا بج ون

 . ةلججا ضعب وهو « نيعلا ةاكز ىف فالخللاو

 نبأ نف  ىدنع زوي : تلق ؟هيف ةاكزلا بوجو زاج : تلق اذإف

 ؟ نيعلا ةاكز بوجو

 ةاك ال « رظفلا اك هيف نأل ؛ ليعلا ىف هدجي مل اديس حر نإ

 ! نيملا

 فشكلا نم ةلملا ىغتتع لئاقلل دب الو ؛ ثلا ىف بجي هنأ ىرتالأ

 ناك الإو ؛ هنع فذكلاب بلوط اذإ «ةلملا بجوع هلوق ةينيك نع

 نع فشكي نأ نايبلاب باوط اذإ ءانلطم اعنم عئاملا ىف انلق يك هل ايعدم

 ظج عنملا هجوي ةجو

 اهئطوب ةلملا جوزلا مزلي نمم اهنأ :ةّدلقعملا تخأ ىف انياحصأ لالتعا : هلفمو س 54

 ؟اهشدع ةيضقنملاك اهاوس عيرأب مأ ءابتخأب جوزتلا زا ءابعي رتب علا عم

 تءرقأ اذإ هو « اهاوس عبرأب وأ « اهتخأب جوزعلا زوجي اندنع : نولوقيف

 ظناب متأو ؛ جوزلا ايذكو « اهقدص نكت هجو ىلع « امثدع ءاضقناب
 ؛ةّدر ؛ نم ءاهنيد ىف جوزلل ةفلاخغا تخالاب ضقنلا نع متررف « زاوجلا د

 « املا قافتا عم : ةلملا ىف متلق ولو ! عاضر وأ « نوت وأ « سيمت وأ
 ريغ نم ظفللا اذهب ييمعتلا ركدكمأ وأ « زاوجلا » ظنا ىلإ متجتحا ال
 ناك ةلملا بجوع لوقلا دعب ةدايزلا هذه تناك نإ نكل ؛ ضاقتنا
 . ا الاقمنا
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 اهب لوقلا ةدايزلا هذه عم نكمأ ةلعلا بجومب لوقلا لبق تناك نإ و

 ؟ اهتدع ءاضقناب ىنتربخأ اهنإ : جوزلا لاق نميف

 . مضوملا اذه ىلع اهساق ول « اهلصأ ىف ةلعلا بجومب لوقلا ةروص وهو

 نكست ل نإ و ةلعلا بجومي لوقلا نع مهعفدي نأ لالتعالا بحاصلو

 اهنأو « اهتدع ءابتاب ترقأ اذإ جوزلا بيداك_تهل ريثأت ال ذإ ؛ ةدايزلا هذه

 لوق اذه : ةلملا بحاص لوي نأب ؛ انقدص نكمأ اذإ « ةدعلا ةيضقنم

 ةلملا بجومي لوقلاو « لصألا ىهو ءامدع ةيضقنلل ىف ةلعلا بجوع

 مصملا فرأ نايب هنأل ؛ اهب جاجتتحالا ةمص نم لعل منعال اهلصأ ىف

 ىنني لصألا ىف مكحلل يلاستو ديك ات كلذو «ةلملا مك هل قناوم لصألا ىف

 ةوءدلا مذوم ىف مدلعا نم قافولا نإف ؛ قاف 9 اذه ريغب ةلالدلا نان

 هلا قح ىف ةلالد لك نه غل

 لصأ ةلع تمم ال جاجتتحالا نم اعنام 57 ىف - كلذ ناك ولو

 . هكح لع مم

 ىهو « لصألا ىف ةلعلا هذه مكب لئاق ىلإ : تلق ىتم كنإف اضيأو

 هدوجوم كنب كسفنل ايذكم اًضقانم تكك هب لداق ريغ تنأ و عرفلا ف

 «عرفلا ىف اكو ال ركسنم تنأو «عرذلا ىف اهكح عم ىهو ءابكحم لئاق

 سايقلا لست لهو « عرفلا ىف هب لوقلا "تم زلأ لصألا ىف هب كالوثلو

 ؟ اذه الإ

 الوق قيقحتلا دنع نوكي هجو ىلع ءدلءلا بجو الوق نوكي ام لاثم امأو

 امهمنأب ىمذلا لقب سل ىلع دولا بوجو ىف لوقي نك ؛ هنايضَمقَم ضعبب

 . امهنيب صاصقلا ىرجف ديبأتلا ىلع مدلا [ ودع



 مسااإ ىلا

 تلق امنإ : نولوتيف لسأ مث ؟13عذ هلق اذإ هنأل لوقن انباحصأ لوقيف

 ؟ مضاوملا ضعب ىف ةلعلا هذه 5 0

 . ةلملا هذه نكي ال لاح لكب امهنيب صاصقلا باحجنإ : لوقنف

 ناك وأ . هوبأ هل ا ناكوأءلقثملا لوتةملاك لئاسع كاذ ذإ ضقتنت اهنإف ١ اىعولإ

 ! كلذ ريغ وأ « ةبش كانه

 هنع صاخش#أا أيلط لأملا د رسفي هحو ىلع ةاملأ بحوع لاقي ام لاثم أمأو بابو

 اهلف  ناناذأ اهل ةالص اهنإ : برغملا نيتكولا باحيإ ىف للعملا لوقي نأ

 ؟تاولصلا رئاسك ناتقو

 ؟ رثك أف ناتقو برغملل لونأ : همصخ لوآيف

 نم اهلي ا برغلا تقو لصتي نأ « نيتقولاب تدرأ : للسملا لوقيف

 ؟ ءاشملا تقو

 اهل حبصلاي  ذئنيح  ضقتني هنإف ؛ اذه كنكمال : همصخ لوقيف

 | رمظلا تقو نم املي ام اهتقو لصتي الو « ناناذأ

 نع كسفن تعنم كلاؤس كنأب لئاسلا ىلع هيف لوثسملا لاتحم دقو

 : لوقت الف نينلاخُغ ناتقو برغملل له : تاق كنإف ؛ ةلعلا بجوع لوقلا

 تكرم دقن « امم لوقأ : تلق ىتلمب كيلع امهتبجوأ اذإف ؟ ناتقو ال

 مكملا ىف تابثإلاو ىفنلا نيب عمجا ىف تضقانو « ىتلاقم ىلإ كتلاقم
 ؟دحاولا

 نيئتقولا دحأ «ناتقو برغل له : ىلوتب تدرأ لئاسلا لاق نإف

 ؟رخآلاب لصتي له

 )١( امذ : لصألا ق .



 ٠ ه ١ 41ه لح

 ظفل نم ثعمس ام ىلع ىلالتءاب تصصن : لوقي نأ لوئسالا ناك

 تننأتساو ىتاالدإ كنم 5 ام تكررت كنإف ؛ كريعع ىفام نود « كللاّؤس

 ىلف ؛ ا وأ ةنع ىئئاأس امد ليلد م دوق ؛؟ ال وأ هب تقطن ام ريغ ؛ رخخا ظفلب

 . ترتخا نإ « ىلاثلا لوانتي ام فنأتسأ نأ

 لوئسلا ةليح هنع طقس ؛ هترسف ام نيتقولا ظفل لئاسلا نيقواو

 . هلأ وس عقد َّق

 لوقي نم لوقك « اهبجوع مصحلا لوقيف ةلعلل مكسحلا نيكاام لاثم امأو ل ؟دب

 . مساك عيبا دوص منك ال عيبملا ةناور مدع بناغلا مس َّق

 اذه منع ؟ عيبملاب للعلا دقق هنكل ؛ عنمتال ةيؤرلا مدع : معقل لوقيف

 ؟ عهبلا اذه ةحص ىف طرش ةيؤرلا له : لاق اذإ امأف

 . لبق ةلأسلا ىف هانرك ذ 5 اضقانم ناك

 ءىش مدع عم ةيؤرلا مدع ْنِإ : للعلا هذه لاثمأ ىف للعلا لاق نإ و

 ؟ هداف بوسولا ا وأ 6 عيبلا ةرص عنج اي رخآ

 < تدز : لوقي نأ لئاسال ؛ لس نإف ؛ ضقنلا نع  ذئليح 1س اما

 . ه4 تأدتيا امف ىلاؤس حد روظف ؛ ىلاّوس لجأل 4 تأدتبا أم تريغ وأ

 . رذقلا أده موهدملا لاقتنالا ُْف ىنكيو

 لاقوأ 17 لصألا 1 ةدايزلا تالت مم ةلعلا دج أ دأز اذإ قدي دفو

 . لسلا ىف دحي ل طرشب سيل عيبملا لعلا ؛ بئاغلا عيبل هتلع ىف



 بح 1 ري سس

 , ةمف لاؤسلا هيب رهظو 6 ةيسلا رس ىلا ةبس ايف جرخأ

 ةفصأ أ نيملا ما نأ ص سمسا سدأ كالد : ََل ولد نأ 9 أسال نكي ال و

 لهجلا مم زوجي ال ةنأب هيلع هلق هنكع هنكل ؛ نيمم ىف لس هنآل ؛ زوجي ال 1 , 2

 7 مسلاك عييبملاب

 :اهممجوم ضعبب الوقنوكي هجو ىلع ةاملاب جوع الوق نوكي ام ةلثمأ نمو ل 4

 ؛ صاصتلا ىعون دحأ هنأب « فرطلا ف صاصقلا ليجعتل انياحصأ ”ليلمت

 ؟ سفنلا ىف صاصقلاك الدعم بج وف

 . هلتق م ةءطق اذإ وذو . الدعم تو لو - مصيخلا لوقيف

 مضوم تاوانت نإو « فالمللا عضول ثيصن ةلعلا : لاعملا "0لوقيف

 نيعضوملا ف ركسملا تيجْوَأ اذإ اهنإف ؟ نيمضوللا ف اهب ل قافولا

 عضو اهيلإ ةجاحلا تناك اذإ امس ؟ نيعضوللا دحأب ؟'”اهتدهع نع ضقتنا

 دا دبأق أمم 53 فافوأ و  |ةّيسم قافولا مضوم نإف فافولا نود فالاعأ

 اع ىنتسأ ع ةداوإلا ممدود 1 اهطاةسإل ىدم هاو . فالأ عص ود د

 . ةدافإلا ىف

 بيئرتلا ىف ةلعلا بجومب لوقلا ”مدقت اوأر لدجلا لحأ رثك أ نأ لعاو - 5

 عازنلا مضوم ىف هب رارفإلا مق ال ضتنلا نأل : اولاقو « ضقنلا ىلع

 ىع ذا دقف ؟ اهيلع بجو ىذلا مضوملا ىف اهكحي لاق اذإ : ليق نإف

 0 ضخخلا ىلإ هءاعل د'ودلا مْ 5 وكي فيك وق ضنا نع اممالس /

 / | | ١
 لوصحل أو ىقامعلا نع نغتس» فالولا عصوم ريغ لق وه ٠ لسيف

 )١( طيقنت الب ةملكلا ) ابمدع : لصألا ف () . ةطوقنم ريغ لصألا ىف ةملكلا ( .
 )( ؟ ؟ اهل تناك : وه ابمسرو ةحضاو ريغ لصألا ىف
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 ةنكلا ؟ عضولا كلذ ىف هب الدتسم نكي ملو « مضولا كلذ ىف قافتالا

 , عازملا عضوم ىف دعب لدتس ل للمملا نأ نع فشاك

 ًارارقإ نوكي ال عازنلا مضوم ىف ال همنع هيلإ هتفاوب امب هرارقإ نألو

 |١ عا زعلا عضوم ىف اهتمالسإ هنم

 كنم هلبقأ ال « قاذولا مضوم ىف اضوقنم هب تلق نإ : لوقي هنأل

 ريصقتلا "ىلع بجو ال « كانه ىريصقت نأل عازملا عضوم فق أضوقنم

 ؟ اهبجومب لوقلا ىوعد دعب ابضقن ىلإ دوعأ نأ يتب ؛ مضوأل اذه ىف

 لوقلا نم هعنع امب هرسف وأ ؛ هذيق اذإ لوكسما ىلع امض هل نأك اذهلو

 . برغهلل نيتقولا اهب / تبجوأ ىتللا ةلملا ىف انيب اك ؛ اهبجومب [ش؟ول]

 . ةلعلا بجومب لوقلا لع ضقنلا بيترتا ىف اب سأب ال ةئيرطلا هذهو

 !| لعأ هّللاو

 هبهذآ فلاخم اهكح نأ همصخ ىلع ةلعلا بْصَن ىف مصختا نظب لدتسي دقو  ؟55

 لئاق انأ ةلملا هيلع تصن نم : لوقيف هبهذمل افلام نوكي الو قالطإلا ىلع

 . فالخلا مضوم ىف كلل ليلد الف اهكحم

 :بهذلا كلذب لوقيال ”ممعاو «همصخ بهذم لاطبإل ةلعبصتم دقو

 . اذه نالطبب لوقأ انأ : لوقتف

 . دارأ ثيح ليلد هلل ىقبي الف

 ؟ببسلا كلذ لاز ببسل ثدأ مم عافترال ةلع بصي لفو فن

 ركملا اذهل ْتَنَلَخ نكل ؛ ركحلا اذه عافتراب لاق انأ : لوتتن

 نيع لوا للا سيجنت نإ نييفوكلا نم لوقي نك ىرخأ هنم مفترلا

 ؟ تامئاملا نم ءاملا ريغب اهلازأ اذإ مكسحلا لاوز بِجوف تلاز دقو ةساحنلا
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 نكد ؛ نيملا كللت لاوزب ناك ىذلا مكمل مفت رأآ دق : مصخلا لوف

 ؛ ةسجنلا نيعلا قال نيح سجنلا عئاما نيع ثودحب ةساجنلا مكح قس

 . ضيا وأ 3 مارحإلا وأ 2 ةددلل ىثبيو 2« موصلاب ءطولا مرح عقترب اك

 لو مسالا اذهو «ءارخ اهنوكا اهب رحم نأب رجلا ليام ف مذ وف : هلثمو لس 554

 . الذ راصق ليلحتلاب لاز

 ؟ تلاز دقو « ةّدْشال مرحتلا ناك : اولاق وأ

 ثدح هنكل ؛ ةدشلا وأ الا قلما مردتلا لاز ان دنع : ل ليف

 ؛ للا اذه ىف امثاق ًاسجن راصف سجنلا هب تجوع ام ةجزامل رخآ ميرح
 هتاطع لوقنف مضوم ىف 5 ةلع قلطت دقو « ىرخأ ةلءا هعرحم قبف

 ىعون دحأ هنإ : عابسلا ىف ءازجلا بوجو ىف مياياعتك ءرخلأ مضوم ىف

 ٠ لوك ألاك « هب ءازجا قلعت ىف ريثأت مارحاللف ؛ ديصملا

 جراخلا وهو : عونلا اذه ىف ًاريمثأت هل نأب لوقأ انأ : مهنا لوقيف

 . عيضلاو بئذلا نيب وأ“ منذلاو بذلا نيب

 هب ”0همصخ قامت ضقاني هجو ىلع ةبجومب لولا رهاوظلا ىف عقي دقو - 9
 : ومأملا ىلع ةءا رقاا بوجو ىنا ىف قاعتي نك « رهاظلا ةدبع نع هب جرخيف

 . « "'”ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناكنم » : مالسلا هيلع هلوتب

 ةءارقك هتءارق نأ ىنممي « مامإلا ةءارق م ودهأملا ةءارق : هل مهلا لوكيف

 « كنيد ىنيدو « كاوتف ىاوتفو « كلوت ىلوق : لئاقلا لوقك «مامإلا

 ىونأو هرحأو لوشأ هلثع : ىنعي  كتدابش ىلدابشو « كمارحإ ىتارحإو

 .ل وقأ و يف و

 . اهل ظفالا لاما عم « نيرمألا نيب عملا نكمي مل اذإ نكي انإ اذهو
 )١( ةماتإ : هحام نا هاور 68 . مدخلا : ىلسألا ف ” ١٠ ,
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 ىف ام ىلع هب مصخلا لوقيف هلوانتام فالخ ىلع رهاظلاب قلعتي نأ قفتي دقو - م“

 - لهاد الأب فالخلا عضوم قب هلأ وس

 لوقةيف ( عيبلا هللا لحأ) : هلو هر ا م عم مح ند قلعت : هلاثم

 هيف فلتخمي ىذلاو « هيف فلتخيال اذهو ؛ ميبلا لحب لوقأ انأ : مصخلا

 مازلإلا نع أبعفت أله ناكف ؟ هع ىنتال ةيالا و6 عيبلا تاؤص صا

 1 عص ود 1 ناهرعلا ةماقاب اضيأ ةءلاطمو

 ةيلاطو 4وببهد همزإأأ ع ىشش لوف هةيرهدس هلال لاق ند لك اذكهو

 آ عازعلا مصوم 1 هلالدلاب هلاوع ال

 هبت تس قش عازملا مضوم و ؛عازملا عضوأ لوانتم ريغ رهألفلا نوكي لقو ب ماب/أذؤ

 جملا نع ةورألاو اًميصلا ناب ىهعسلا باوودحو طاقسإ ف قلعت نك

 تيبلا مح نمف « هللا ررامش نم ةَورْلاَو فصلا نإ ) : ىلاعت هلوتب

 . ١ | ١ ١ هم ةيألا نم ص 1 امم َفتواعإ نأ هيلع 7 584 الف معا وأ

 ؟بوجولا نود ةحابإلا ىلع لدي « حانجلا » 3 : لاق

 امنإَو ؛هبجوأال اأو « املوح فاوطلا ىف حانجلا مفر : مصخلا لوقيف

 ؟ عازنلا مضوم ىلع ليادلا نيأف ؛ املوحال امهنيب ىعساا ”بجوأ



 قاسم
 لصف

 ةضقانملاب ةلدألا لع ضارتعالا ىف

 درو ام داسف ىلع ةلالد وه له ضتنلا نأ لدجلاو لوصألا لحأ فلتخاو - ماب

 ؟ضقنلا هيلع

 | هيلع درو ام داسف ىلع لدي هنأ ىلع ءابقفلا رثك أف

 مزيوجتب ةلاقلا هذه اودسفأ مهنأ ريغ «ةفوكلا لحأ لاق هيو

 . ةضقانملا نيع وه ىل املا ىف صييصختلا نإف ؛ ةاملا صيصخم

 . أم داسف ىلع لدي ال ةنإ : اولاقو

 ضقنلا هيلع درو امب قاعتلا نم لدسلا لوم ضقنلا نأ ىلإ موق بهذو س ميس

 هيضةز هنأ ريغ « هسفنىف حصي اع قأعتي هنأل ؛ هب قامت ام داسق ىلع لدب وهو

 .هريغا حص اي هب قلعتلا حصل بهذلا كلذ كرث ولف ؛ةدسافلا هيهاذم ضعبب

 (ت0): هوجو ىلع وه مث ؛ اميمج [/تايعرشلاو تايلقعلا ىف ريثك كلذو [ ىس٠ل]

 . ليصنتلا ىف اهغقئيف 35 لع ةلمج تش نأ - اهنم

 . ةالصلا دسفي ريثكلا لمعلا : لوقب نك

 هلانتثال « لامفألا ن٠ ريثكسلا لعفي هنإ : ثدحلا هقبس نميف لوقي مث
 ةالسصلا مامتإ نم نكسقلاو نمألا عم هنالص دسفت الو « ءوضولاب

 ! لاتقلا ةدش مم ٌّلصملا فالخمي ءءوضولا دعب فانئتسالا
 تشم ول : سأرلا ةفوثكم تقيعأ اذإ ةّمألا ةالص ىف لوقيو



 مسا 4

 سم 6

 0 نفيس

 ١ - الص تان ( هر وعلا نم اهريغو نم رأا 4 رب ب وذلا ىلإ

 6 هس هيأإ ى ةالصأا لالخ ل بوثلا لدحو اذإ نايرعلا كلذكو

 حالصإو ريثكلا ىثملاب ثدحلا هتبس نم ةالص لطيت الو « هتالص تلط

 / قيمعلا رثدلا نه عاملا ءاقدسأو 6 لبحخلاو ولدلا

 نك ؛ ابملع ةلالالا ةماثإ لبق اهسفن ىف ةلاقلا ضقانتت نأ - اهنمو

 ءاعطلا نم اهنكعو اهسبحيف ؟ ةدرلا ىلع اهثرقي الو « ةدترملا لققي ال

 : توع -_ أهعتع وأ 6 بارشلاو

 . ةدرلا ىلع رب رقثلا نم منملا ةضقانم نيكلا ىف

 .٠ لتقلا ْنَم عنمأل ةصقاتم ىو 4 أملتق مهلا قو

 لصألا مكح فالخ ىلع عرفلا مكح نوكي نأب : ةضقانما نوكست دقو

 . لمأتلا لءاع

 ىفو هقميق رشع فصن هنم ؟ َذلا ىف نإ : ةّمَألا نينج ىف ملوتك
4 - 

 ! ةّيح اهتميق رشع ىثنالا
9 2 

 لصألا أله ف ىل لاو رك للاو 6 ةرذأ نياح وق ةَملا| نينح لصأو

 1 ءأ ودم

 : هريظن مك فالخ ىلع مكسحلا باميإب ةضقانمل نوك: دقو

 ايئاضعأ رئاسو ةبادلا نيع نيبو 02 اماجرو ةب ادلا لب نيب ةق رفتلاك

 . امملع هنانجلا نا ف

 كلذ سفن ق 2« ى وتفلا فاللخ ىلع "لمعلا رثديا نأ ةبهقانملا ن وك: لوقو ل ايل

 : لمعلا

 ٠ « ىف ابلحرو » : لصألا قف(



 لس ؛4ا/ع بح

 6 هر الص رخآ ور“ مامإلا ةالص نه مومألا كرد أم نأ . موتك

 . ىلستلاب مع : ريمكستلاب 5507 هز و مم

 : هتلاثم هيضتنت ام لوثي الأب ةضقانملا نوكت دقو

 ؟ لتق ام هنأب انيع نيس فاحم هيلع ىعدلل نإ ةماّسقلا ىف مهوقك

 هيلع بحي نكي مل هنأل ؛ دّوقلا هب اوطقسي ملو ٠ لتقلا نامض هيلع بج وُ مث

 . دّوَقلا فى وعدلا سفنب

5 5 3 . - 
 ©« بمهذلا كلاذ طوقس ىعِتدي أم هيهدم للعي نأب ةبغق أئملا ن وكت ىلوو ب مابي

 لم 8

 « لاتقلا ف ديسلا نع نذإلا مم الإ حصي ال هنإ : ديملا ناَمْأ 1 مه وقك

 . لاقتلا نع كاسمإلا ىضتيف ؛ لاتقلا دِض نامألاو
 عنتملا وه ناكل هنامأ طوقس ىلع (كع لاتقلا ىف َنذإلا لمف ون ىرت الأ

 . ضفانقلا نع

 رهظي الثا لالدتسالا ظفا ىلإ ةلءلابب يسحلا باجي ىف لوئسلا جرخي دقو
 . ةضقانملا هيف

 ايئامو نأ دسب ابيع اهب َدَجَو اذإ بّيثلا ةمألا ىف محلالدتساك
 هنإف © اهئارش ىف نيبغارلا ”ليلقت اط ىرتشلا ءط وىف نأب : اهارتشا نم

 اهئارش ىف مهتبغر موي نم ةلمج نم مهو « هينبو هيبأ ىلع اهمارحم
 نم دجو اع اهدر هل نكي 0 ؛ اهايإ هيدعدتك - هلعفب بفغاأرلا ناصقنو

 جوزلا ءطوب ضنقني اذهو . هاوس هذنع رخخآ بيع ثودح دعب « اهي بيعلا
 اعن ام تالذ نكي ملو « اهيف بغارلا صقنف ؛ هينبو جوزلا بأ ىلع مرحب اسف
 . ءارشلا دفع اهب ناك ىذلا بيعلاب درلأ نم

 لق

 مالسإلا نأب : ىذلا لتقي ملسما ىلع دّوقلا داجيإ ىف مهلالدتسا  هلثمو - مو
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 مالسإلا ناك اذإ هئافيتسا نم عدل ىذال صاصقلا بوجو نم عنم 8

 تمنم نبالل بألا ىلع صاصقلا بوجو تءنم امل ةكبألاك « لعتلا دعب
 ءافيتسالا عنك الو بوجولا منمي هنإف ؛؟ نونجلاب لطبي اذهو « ءافيتسالا

 . بوجولا دعب نونجلا ناك اذإ

 ىلاعت هبا نأب : س رخآلا ره نامللا وص عاذتما 7 ملالدتسا : هلدمو

 :انامل الو افذق درأ مل :لاق ىتح  هناملو هفذقب م" احلا كح دمب  هقطنأ و

 ناعللاو ”فذقلاو « ةباهك سرخألا ةراشإ نأ ىلع كدف ؛ ددح هيلع نكي ل

 . لامع ةءانكااب

 . همزاي هنإف ؛ صاصقلاب سرخألا رارقإب لطبي اذهو

 هنم ”صتقي مل  رارقإلا هب درب مل هنأب صاصقلا ءافيتسا لبق قطن ولو

 همرخو « صاصقلا بحي رارقإلا ىذتتع كلذ عمو - رارفإلا كللذب

 ظ . هيف رن وبال

 ؛هناملو هفذتب كَ اذإ 1 املا - ضقنيال هنأ ب هنامل ىف  انيهذمو

 . ائاعلو افذق : راشإلا كالقب د رأ ُ لوةيف قطني نأب

 نامر> كاع انا هنأ : ضرألا ىف ةتوتبملا ثيروت ىف ملالدتسا : هلثمو

 ةارخإ كاما ْنأَلَف هضرم لاح ىف ثاثلا ىلع ةدايزلاب هتح صقن ثراولا

 . ىلوأ  اثراو هنوك نع

 اهجارخإ ذفنو هثاريم طقس هنإف ؛هضرم ىف ضيرملا ناءلب ”لطبب اذهو

 0 امراو هنوك نع نامللاب

 ؛ دحأ هب لوقيال مف كالذ لثم باجيإب ضةتنيف ءىث باميإب دقي لفو



 بس ؟17ك

 نم ةلقأ نيدجلا ةيدو « سفنلا ةند ثلث ةدحاولا ةنسلا ىف لمحتت ةلقاملا

 . ىلوأ ةلقاعلا اهلمحتت نأبف ؛ اذه

 لمحتت نأو فصنو ةنس ىف ةأرملا ةيد ةلقاعلا لمحتن نأ بجوي اذهو

 . ةدحأو ةنس ىف لقأ وأ ةردإأ ثلث نأك اذإ دبعلا ةميق ةلقاعلا

 :نينس ثالث ىف ةأرملا ةيد ةلقاعلا لمحتت: اولاق لب ؟كللذ اولوتي مل اذإ و

 : ملالدتسا كالذب ضقتنإ

 لطب دقف ؛ نيتنس ىف ةأرلا ةيد لمحتت تلقاعلا متاق اذإ : اولاق نإف

 ؟ ملف م

 ةأرلا ةيدو نيدجلا ةيد نأ  لوذلا نم حيحصلا ىلع  اندنع : لوق

 . نينس ثالث ىف "لقاعلل اهامحتن

 دف ؛ ىورأل رثألا نم هيفاع نكل ؛ اذبب لدتسيال كللذب لاق نمو

 ىلعو « ىرخأ : سكملاو درطلا ىلعو « ةثرم درطلا ىلع ”ضقنلا نوكي

 درطلا ىلع هليلدب هجاحتت-ا نأ ةلدتسملا ىعّدا ىتُف ؛ درطلا نود اثلاث سكعلا

 . هاوعد ىلع هيف ًامزال ضقنلا ناك : هسكع وأ هدرط ضقتناو ؛ سكسلاو

 «ةمكرلا رثك أك .هعيمج ماتمموقي ءىثلا رثكأ نأ ىف "2 رهلال دتساك

 اذإذ ؛ سكمعلا لدتسلل هيف عدي مل نإو اذبف ؟ عيبلا تافص رثك أكو

 مثد مزأي هنأ لع « سكمعلا هل ىعدأ ول أي ناك « ًاسكعو ًادرط ضنا

 موةيال ةماسقلا ناعيأ رثك أب ضقتني : ليق اذإ ىتح؛ اءيمج امهمع ضففلا

 . لكلا ماقم موقيال ىلزلا دووش ددع ثرثك أو « لكلا ماقم

 . لكلا ماقم موقيال ةالصلا ' رثك أو

 . لال : لسألا ل(
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 . لكلا ماقم موقيال مايصلا رثك أ كلدكو

 دق ءىشلا لقأ هنأ هسكعو ء عرشلا ناك هل رثك أ نم كالذ ريع ىلإ

 . لك-ا ماقم موقي

 . لكلا كا رداك تقولا نم ةمكر كاردإ ْنإف

 -همزأد : ميقا ةالص عم ءاح رحآ ىف ممقلاب رفاسملا نم ءادتقالاو

 ' ميلا ةالص ميج

 لكلا كاردإك ةعجلا ءازجأ نم ءزج كاردإ مهدنعو

 .ةريعلا نكس ؛ هب ميحمصتلا مار ايف ةرثكلاو ةلفلا» ةريعألا اذهب نّيبتب

 سكملا ض هَءنا هرذ اذمله ؛ هريغب

 .هنأ « لعب  رانإلا لبق ناك إو - مك ابلق ةَرْملا نأ ف ملالتعا - هلثمو

 ة<ر وملاك عيبلاب هدا رقإ نكع

 عيبلاب اهدارفإ ”نكمي هنإف ؛ راجشأ اهيف اطئاح عاب ول ا اده طبي

 . عميبلا قلطم ىف لخدبو

 نكمي ال « ضرألا ىف رذبلاب لطبي هسكعو « رادلا تاردح كلدكو

 . عيبلا ف ض رآلا عببتب الو ؛ عيوبلاب هدارفإ

 ..ىصحم نأ نم رثك أ هنإف ؛ دم كلذ رك دنسف ًادرفم درطلا لع ضفنلا امأو

 ءاط رش سكملا نكي مل نإو ٠ امض ثرويف درطلا نود سكملا ضن امأو

 . اسأر لقعلا اع هب طمس امل ثللد الولو

 4 هلام ةقرسسإ هدي ماع هنأ : رفاكسلاب لسملا لقق ىف مهليلمت - هلاثمو

 . هسلكعو ٠ لملاك وهف

 ( لدجلا ىف ةيفاكلا ) 1١١
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 .هلتق اذإ هديس لتي« مطقي الف هديسلام نم قرسب ديعلاب لطبيف

 ةثهدلاث رو: هنإف ؛ ضتنلا وه : مصختا هب هديق لاؤس ربظأ نأ لعاو

 . هعفدب هنع جرم نأ ىلإ لاعملا ىلع ريحتتلاو

 مصخلا ةاقالُم لبق لّمأتو ركسف دق نوكي نأ للعملا لع حاوااف

 . هلالتعا ةيلع هرايظإو

 دنع ةعيرشلا ل وصأ ىف ةيورو ركب هترايع صخل دق ن كيو

 ؛ مازاإلا دورو دنع ةلعلل ةرابملا حالصإ ىلإ جاتحم ال هجو ىلع طابنتسالا

 هبصن ف نوابتلا دعب هلياد ىلع در أم هعبط ةوقب مقلب ةز أ نكي اعر هنإف

 همالك هب حلصي ام هبلط ىف ةرابعلا ىف هيلع ”رمألا برطيغيف ؛ هنظ 090--

 عام ف همالك جت سي ؛ ناصقنلا وأ لالتمالا ىف ةدايز نم ؛ هلالتعا ىف

 .٠ كللذ دنع هت يح فعضتف ؛ ناذألا هد و « ساما لهأ

 هراهظإ لبق : حالصإو لمأتو ةيورو ركف نع دروأ ام دروأ اذإو

 . ةمصخل

 ةوتب هتمأو هبلق ىف هنكمل ؛ همفد نم نكمت ضقت هيلع دروأ اذإف

 ةرابعلا هريسفت وأ هتلعف ضقعلا نع زارت>الا راهظإب هرايظإ لبق هب ذه ام

 . هب ضقنلا عفد نيبي امي اهنع
 ؛ هيلع رصتقا هلالتعأ نع هترابعب قيلي ريسفتب ضقنلا ”عفد هنكمأ ّتمو

 ايف رمألا هيلع لوطي اليك ؛ هريغ وأ ةلالد ةماقإ نم هريغب لغتشي و

 . هنع ىننتسأ

 لمأتي نأ ماقلا ىلع لالقعالا ركذ ىرع لّثملا غرف اذإ لئاسلا ىلعو

 مهفتيو « هظافلأ هسنن عم رصحيف « لمأتلا غلبأ هيناعم ىف هلالتعا تارابع
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 سا ابالي

 لامي عشالا ىف لاحت مدس ريغ ند 6 نكسملاو اتملب هل ىلع أمم دحأ و لك ىنعم

 ىئمألا ند ظل لك لمتح أم ةيلع ن ريف ه ضفنلا دا رأ وو © هيلع مالك أو

0 

 هرسفتسا الإو ؛ كالذف ؛ هظافلأ ىناعع للعملا هل "رقأ اذإف ؛ هيلع هررثيو

 ؟ هدير امب دحاو لكىف هرارقإ ذخأو « هظافلأ عييمج ىف

 : ابب نابطاختي ىتلا ةغللا ىف هب قيلي ال ام هضتن وأ هظانلأ رّسف نإف

 ؟ كالذ هحو نع هلأس

 هذه ىلع اهف تلح "اأو اذأ تحلطصا « تارابع هذه : لاق نإف

 ىلاعم ىف اعأا هزه نكس 7 : نإ و « ريسفتقلا ألوم امم تدك ىلا ىلامملا

 ؟ مهتنلب بطاختن ىتلا عضولا لهأ

 ممتارابع لمعتسا نش ؛ موق ةغلب بطاختن انك اذإ : لئاسلا هل لاق

 اهنم مهفأ نأ ةلاحتسال هنم هلبقأ م.هيف اهوامعتساو « هل اهوعضو ام ريغ ىف

 كعم تنك" اذإ تح ؛اهيف كحالطصا ىلع كعمنك أ ل اذإ ءاطعضوت مل ام

 اهيئاعم ىف اهياع كتسباتم ىنمزا هب اسرَسف ام ىلع اهم حالطصالا ىف

 ؟ اهيلع اننيب حاطصلا

 موق رامتساو ةغللا كلت لهأ اهفرعي مل ىناعم ىف نايكي اناك اذإ كللذكو

 ةمنصلا هذه لهأ افرع ىتاعمع ىتاعلل ةبيرق تارابع ةعنص لهأ نم

 ؟ الع اوداطصاو

 ؛ ىلاعلا هذه تارابملا هذه نم انلو انئيب امف دوهعملا : لوثسللا لاذ

 ؟ ىناعملا كلت ظافلألا هذهب تدرأو « ىتلحن لهأل وأ

 ىمقتسي هنكل ؛ تاحالطصالا ىف ةحاشم ال ذإ ؛ اهأوبق لئاسلا مز

 ؛نكعامب ةضقانملا لبق اهرمعحو «ةشقاثملا لبق اهرصحو « فاشاك ةسالا ىف



 ارث »

 ةمللج نم نكي مل ام وأ « ناصقن وأ ةدايزن « ضقنلا مفد ىف هيلع سبتلت اليك

 ؟ هلالععأ

 «هظافلأ لد اعر هنإف * هيلع ىوتلا مصخلا ةليح ردحتمف هئئَتب نأ للعلا لعو - ؟همه

 ثيح نم ؛همالك ضَدن هيلع لهسي ام ىلإ ؛هلالتعا ظاملأ ضع نع هذر وأ

 طاتسإب هظافاأىف هرارقإ ذخأي دق هنإف ؛ بست# ال ثيح نمو ( هل هبنتي ال

 ! سيبلتلاو لافذتسالا نم برق ىلع هيلع هُمازأإ هب مفدني ام

 نم ىدرب للملا ناك اذإ : هلثم نم هعم مصخلا نكمتي نم رثك أو

 ةريصب ريغ نم هريغل ةز را للملا ,ىظتسا دق نوكي نأب ؟ هريغ ةنانك

 ؟ اهس ةقثاللا ىلاعملاو ؛ ال قثاقحلا نم اهعيذت.نم عدوأ ام

 ؟ عرشلا للع ىلع ضقنلا هجوت ةيديك ىف ءاهقفلا فلتخا دقو - ؟مو

 : نولوقدي فلسلا نم قيقحعتلا لهأ ناك

 هاعدا ام فالخم مكحلا و بصنلا مصوم ريغ ىف ةلعلا تادِحو د

 «عرفلل افلام ضقنلا ثالذ ىف لصألا ناك ءاوسءاهل اصقن ناك : اه ”بصانلا

 ظ . هل اقفاوم وأ

 : نب رحأتملا نم يمل ضع لا ىتح

 ضنلا طقس :ضقنلا عضوم ىف عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا نكمأ اذإ

 ةيوستلا كتالثب

 ؛ ةينلا ىلإ رغتمت الف ةرايط هنإ ءوصولا نع ةينلا ف ىف اولوتي نأ : هلاثم ل "وع

 ؟ ةساجعلا ةلاراك

 . مميتلاب لطأب : لاقيف



 املإ -

 عرفلاو لصألا نيب ةبوستلا' نكمال هزل 4 رعت هزأ لع اوقنتا ام اذ

 : لوقت نأ, « ضتنلا مضوم ّق

 تيوس اك ؛ ةساجنلا ةلازإ ىف ةينلا باجيإب مئاملاو دماجلا نيب تيوس
 . ةينلا طاقسإ ىف “ مئاملاو دماإلا نيب ءوضولا ىف

 رجح هنأب : ىصلا لام ىف ةاكزلا باحأ « لكني نم لثم ىف فالخعا امنإو

 ؟ غلابلاك هلام ىف ةاكزلا تبجوف ؛ سم

 ؟ لوحلا هيلع "لحي مل امب وأ ء باصنلا نود اع ضوقنم اده : لاقيف

 لوما لبق ةاك زلا طاقسإ ىف غلابلاو ىبصلا نيب ى وسأ : لآمملا لوقيف

 ةاكزلا باحيإ ىف لوحلاو باصتلا مامت عمامهنيب ىتوسأ اك «باصنلا ماتو

 ! ًاضنن اده نوكي الف

 بحجم الف حابم ىف لذتبم هنأب : ”ىللا نع ةاك زلا طتسي نم ليلعت هلثمو - و

 ؟ هريغو رهاوجلاك ؛ :اك زلا هيف

 ؟ ةراحتال ؟لحخلأاب ض وفنم اذه : لايف

 . ةراحتال اناك اذإ « هريغو ىللحلا نيب ىو ؛ لوقف

 ءايشألاو هريخو بطالاكل صألا حابم وهام ةقرس ىف انباحصأ ”زيلعت : هلثمو س 9

 نم اهريغك هتقرس مطعلا بوجو ز خ ؛ نومضم لام هنأب : ةبطرلا

 ؟ لاومألا

 نبالا لابو « نزذي ل امو « بامصنلا نود اب ضوقنم اده : لاقيف

 ؟ اهريغو

 ءايشألاو « نزخي مل امو « نءالا لامو باصنلا نود للعلا لوثيف

 اذإ اهنأ اك« مطقال نأ ىف لاملا رثاس عم ءاوس : لصألا حابمو « ةبطرلا
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 ءاوس لصألا محاجهو ةيطرلا ءامشألا مد ايار وأ ةنو دع نال ريخأ تاك

 بح 4 1 عرفلا و لصألا ناب 5 وسلا - سأايقلاب لديعفلا نأ 9 لاق

 عما ديك أت ىف تدلاب « امهنيب تابثإلاو ىفنلا ىف تيكرس اذإف ؛ كحل

 [شعالإ

 .اقْمَضو ًانْهو ثروي الأ نم ءلقأ الف ؛؟ديك أت اذه دزبمل نإف ؛سايقلاة كو

 هدروب ىذلا نأب «دمعلا نم هورك ذام ىلع / حاجتحالا ىف داز اعرو

 ؟ ًاسكعو ًادرط هسايق ةحصب دهشي مضوملا اذه لثم ىف اضقن

 اذإ كلذكف ؛ بميال غاايلل ناك اذإ « باصنلا نود نأ ىرت الأ

 كالذكف ؛ غلابلا ىلع بجو اياصن ناك اذإو « لقاعلا غلابلا ريغل ناك

 ؟ ملابلا ريغل ناك اذإ

 عرفلاو لصألا نيب مجلاب ّحص اذإ سايقلا نأب جاجللا ىف داز ارو

 ءرخآ هجو نم اسهنيب ؛مجلا نكمأ اذإف ؛ دحاو هجو نم محلا ةتكن ىف

 . ىلوأ زاوجلاو ةحصلاب ناك: رخآ مح ىفو

 عرفلاو لصألا عامتجال ؛ أسايق هلمج اء| سئاقلا نأب اودارأ اعادو

 امبلعج كسملا كلذ دض ىف اضيأ امهنيب ضرتمللا مَ اذإف « كلا ىنعم ىف

 ؛ ةلثاملا ةوقو ةبشلا نم امهنيبام ةرثكل اذهو « هدض مكسحلا ىف 'نيعمتجم

 | ًابوتمو « هل ًادّك وم نكي ل نإ اًْدق ناك فيكف

 اذإف عرشلا بحاص ابعت ثيح تمس امنإ ةلملا نأب « اوداز امبرو
 اذإو « ةلاحم ال باصنلا ىف اهُمجوت ةلعلا هذهو باصغنلا ىف ةاك زلا بجوأ

 لاملا دمي مل ول مك باميإلا ىف ذفنت ىّيح اهلحم ةلعلا دج مل باصن دجوي مل
 . اهكح لحم دمي مل اهنأل ؛ بجي مل الصأ
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 مس

 جارسلاك وهف ؛ىرلا تدجو ووءىرجلا دحي ل ةلعلا نأب اوربع ارو

 ءىمغي مل ةنكنن هيلع تعضو اذإف ؛ ىرجملا دَحَو اذإ تيبلا ءىضي عمشلا وأ

 ؛ ءاضأو ذفنل دَجَو ولو ةءاضإلا ىف ذفنلل دجيل هنكل؛ءىضيال هنأ ال « تيبلا

 . ةذفان ريغ اهنأ ال ؛ ذافنلا "لحم دمي مل ةلملا كلذك
 : ىفو ؛ ةدحاو ةتك_ اهعيمح نع باوجلاو

 : لاق ول هنأل ؛ غاابلاو بدلا نيب ةيوستاا نكست مل ةلملا كح نأ
 نكل ؛ رفخآ لصأ ىلإ جاتحال ؛ غلابلا ريغو غلابلا ىوسي نأ يجو

 باميإ الو ةلملا تدجّو اذإف ؛ ةيوستلا نود باميإلا ىف الصأ غلاببلا لَءح

 ناك ةيوسن الو ةاعلا تدجو مث ةبوسنلا كلا لعج ول اك ءاضقن ناك

 . ةلاحم ال اضق

 مضوم ىف عرفلاو لصألان يب ةيوسقاا نكست مل اذإ هنأ ىلع انقفتا دقو
 غلابلا ريغو غلابلا نيب ةيوستلا نكم ال اذهو « ةلام ال اضقن ناك ضقتلا

 بجنالضقنلا عذوم وهو باصنلا نود امف لبي«ضقنلا عضوم ىفباجيإلا ىف

 نودو باصتلاو « باصنلا ىف ىبصلا ىلع ةاكزلا بجو: تنأو لاحم ةاكزلا

 مم انهأه ةيوس ىأف ؛ ناضيقن طاقسإلاو باجيرإلا و « ناضيقن باصنلا

 ؟ هفصو اذه ىذلا باصنلا

 سيلا ةدح ىلع يك تابثإلاو ىفنلا نيب ةيوسنلا نأ اموضو هدلي ريش

 ءتابثإلاوأ ىندلا ىف امإ ءامهنبب ”مهج هنكل ؛فرص تابثإ الوءفرص ىن

 ؟:اهدحأ بّحوأ ةلعلاب وهو

 ضقن نم رصتقا هنإ : انلق ىتح اذه ىلع مالكلا اذه ”مفاد رصقني مل مث

 ًاينغقن هضنن ىلإ مف امنعقن هديزب ةوستلل د ر وأ و دحأو ض.#: ىلع ةلملا

 : لاق هنأب هنايب ؛ رخأ



 ا ا

 نود اب لطاا ليق اذإنآ ملابااك هلام ىف 5 زا بحتتف ”لسم رح

 ؟ ءاك لا هيلع سحنال باصتلا نود امف غلابلاو : لاق اذإف ؟ ب صنلا

 ! ةلاع ال اضقن ناكف 2« بحي : هلوق ضيقن ويف

 ! هيإإ فيضي رخآآ ضقنب ةلعلا ىلع اضقن مق داو نأ بجعلا نذ

 ملا وأ“ نمطلا مفدل َّكو ءىجن دهاشلا ف ”نعاط الإ أده امو

 ! رحأ نمطب نمطلا مف ديف ةئدبال

 ”لصألاو دهاشلاك ةلعلا نأل ؛ مفدلا اده لثمي ةداهشلا تماق ىتف

 « ىف ولا ىف نمطلاب هبط عفدي مل دهاشلا ىف نعاط نمط اذإف ؛ ٌكَدملاك
 ؟ ًانمط ناكل ىف رلا ىف نمطلا نع درفنا ول دهاشلا ف نمطلا نأ لع دقو

 |! دهاشلا ىف هب نمطلا رظب فيك ىك لا ىف ؟نمط' هيلإ مهنا اذإف

 ركح قدو ىلع الإ صيدلا ركع نع عملو امإ ”رفدي امنإ ضقنلا نألو ٠

 امأم ؛ زارتحالا هب مقي ىذل فصولا نم هيف ام صقنلل هتقرافع وأ ؛ ةلملا

 مكح ضيا هيف ةلءلا دوحو مم روظبو لصألا مصاوم ضب ىلإ ءىجي نأ
 ! ؟ ضفنلا ركح عنم الو « زارتحالا نايب وه سيلف ؟ةلعلا

 ؟ رخآ هجو رم عرفلاو لصألا نيب ةيوست وه : اولاق

 ةلملا ىف نكي ُ اذإ١ ؛ دحاو كده ناك اذإ أ نوكي ام : ليف

 ناك الو ! ةيوسنلا نم رخآب ضقنلا مفد نوكي فيكف ةيوستلا ركح

 نع ةلعلا تطقسف ؛ طاقسإلا هلئ دروأ دقف؛ اباحيإ ناك لب ؟ةيوسن

 ظ | ةلاوع ال باميالا

 ؟ هيلع ْتِبِصُن نم لصأ ىلع ةضوقنم تناك اذإ ةلعلا ىف اوذلتخا دقو مة

 لب ؛ ال بصانلا "صن الو اهيف حدتيال هنأ ىلع اوقفتا رظنلا لهأف



 ب مو

 ! امبعن نم ىلع اهمصن ىذلا عضوملا ىف ةجح ن وكي

 هيعادي امف ةدوجوم اهنيعب اهنإةاذه ريغ «'مصخلا هفلاخ ناكم ىأ ىفو

 تمع ةلمك نوكستس ؛ الخلا عضاوم مت اهنإف ؟ هفالخم هل الدم مصخلا

 كلذ عيمج ىف ىصخلا ىلع ةجح تناك ؛ ةدحاولا ةلأملا بناوج عيمج

 ؟ باوجلا

 ناطقلا نيسحلا ىلأ نع كلذ ىكمم « هيف نيرخأتلا ضعب طلق دقو س موك

 .(تدك)

 ىلع / درطي مل اذإ : الاق امهنأ ( ت++ ) ىطملا ىلع ىبأ نع اضبأ ىو [ىدم؟ل]

 ؟! هيف تصن ىذلا مضوللا ىف اهكح مزاب ل هيلع تبصن نم لصأ

 : لاق نأب اذه لاق نم جتتحاو

 فلام ام هيلع درو اه ؛ مصخنا اذه لوصأ ةرع ىلع ةلالدلا تاد دق

 ؟ هدر هل ناك هيلع لوثدملا هلصأ

 كلذكف ؛ ةحيمص نكد مل اهبصن نم لصأ ىلع لست مل ول اهمألو : لاق

 . ةلأسملا ف نيمصخللا د>أ هنأل ؛ رخآلا مصخلا لصأ ص

 حيحصتلا ىف تاوانت اذإ ةلعلا نأ نم انمّدَق ام هيلع ليلدلاو ؛ادج طاغ اذهو  ؟هبب

 اههعب سيلو « لكلا ىف مصخلاا ىلع اليلد ناك فالخ اهيف ناكم فلأ

 ؛تدحو اه مكحلا كللذ ىف ىلاعت هللا ةلالد اهنأل؛ضعب نم ىلؤأ ةلعلا هذوس

 درو؛ نأ لإ اهتحص ىعدأ ىن لك قدص ىلع تلد تع اذإ ةءحسمملاك

 هةنأل ؟ اهيصن نم لصأ ىلع تضفتنا اذإ تقراف اذهءو « اهّداسف نيم ام

 اممصن ةلعب مكحلا اذه فالخ ىعّدا اذإف « اهّمكَح فلاخ ام ةحص ىعّذا

 ؛ ابكحو ةلءلا هذه ىف وأ : لصألا كلذ ىف امإ هسفنن بذك دتف
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 عرذلا اذه ىف اهكح ىف اه فلام هنإف ؛ هيلع تبصن نم كلذك سيلو

 2 .هشلالصأ همع ىلإ عضوم ”اك ىفو

 اهنلاخ اذإف ؛؟ مضولا اذه ىف اهفلاخ هنأل ؛ انهاه اهّمكح همزل اهنإو

 نع جورملا هيلمف ؟ هذهك مضاوملا كات تراص رَّأ مضاوم ىف اهكح ىف

 الوبق وأ« تادحو معصوم لك ىفو ؛ عضوا اذه ىف اردكح ةدمعو اهتدوع

 . عضاولا لك ىف
 كلت نم ءىث ةّحص الو « عرذلا اذه ةحصب ترقي ل اذ بصانلا نألو

 "رقأ  ءاهماكحأ مضاوم ىف اهئارجإ ىف اضقانم نوكي ىتح « لوصألا

 .« نيعضوألأ نيب َق رفلا نايف « اهبصن نم هذه هتلعب هفلاخ لصأ لك ةحعصب

 . نيمصخلا نيبو

 . قيفوتلا سابو

 4 تّحص عرشلا لوصأ ىلع ةميلس ةعيرشلا رثرقت دهب ةلملا ترج ىتهو

 : لاقي نأب « ةميرشلا خسن دعب وأ « ةعيرشلا لبق امب اهضاقتنا ىعّدا اذإف

 ,لبق كلا أدهم ريغب ع رشلا دعن ن وكت وع رشلا لبق تناك ةلءلأ هذه

 عرشلا دقفب اهضقن اذإف ؛ ةلملا هذه فاصوأ دحأ هؤاقبو عرشلا ثوب

 < اش نوصلاو زارتحالا عذب ىذلأ 6 اهيفاصرأ صعا ك]رتو امطيقن لف

 اهدوجو نيو 6 مكح الو عضوم ىف اهدوجو نيب فرفلا اش . لوف نإف

 ؟ مكح الب تفقو ىف

 .صتخ ملو ©« تفو نود تفوب ةبجوم امنوك ىف ثصتخا اهنأل : ليق



 م 6 مثوو

 ا 1م

 اهتلطي ملو « عرش هيف مضوم لك ىف عرشلا اهتاطأ اه بصانلا نألو

 . عرشب سبل ال

 . هل ةلع نكست لف ؛ هل اهتلطأ ام دقق عرشلا دقف دعبو

 عرشلا لبق دوقنم لدلتاولءاج لمجي ركسحلا اذهل ةلع تراص اهنألو

 . هعاقترأ دعبو

 :لاق عرشلا بحاصو « ركملا اذهل ةلع تراص عرشلا بحاصل نألو

 : هريغل عرشلا بحاص لاق ول كر اصف ؟ دعب الو “لبق ال ةلع نآلا اهئلعج

 . ةرشع كللف مويلا اذه ىف رادلا هذه تلخد نإ

 . ةرشعلا قدتسي ال هدعبو هلبق لوخدلابف

 هلبق ةلع نكي مل عرشلا نمز ىف ةلع لمفلا وأ ءىشلا لعج اذإ كلذك

 ! هل ةلع تامج امن هدسب الو

 ؛اهماكحأ اهُسفنأو « اهسفنأي 'ةبجوم اهنأل ؛ لثعلا للع قراف اذهبو

 ةدوجوه نوكست نأ بجو الإو « اهءاكحأ دوجو الإ رحي ل تدجو اذإف

 اهماكحأ تبثتو عرشلا نمزب ةدوجوم نوكت عرشلا ُللِعو «ةدوجوم ريغ

 . اهل ًاماكحأ ايماكحأ عرشلا لعجم نكسل اهسفنأب ال

 نم هب اصتخم لوسرلا لمج امف لوسرلا لاو>أب ةلعلا ضقنت ال ثالذكو

 . ةصوصخم نايعأ ىف الإ ةلعلا كانت قاطت مل اهنأل ؛ مكحلا

 نم لكل وأ مهلف رادلا هذه اولخد اذإ لعلا لهأ : لاق ول كراصف

 . مهريغ مكمل كلذ ىف مبكر اشب مل« ةرشع مهنم لخد

 لوسرلا لاح ريغب تديق ةلملا نأك ةلعلا ف لوسرلا لاح راصف

 . ةلعلا ىف اقطن رك ذن مل نإو عرشلا نمزب ةديقم ثناك مارك نيل نإو
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 [شعكل]

 - أم

 َآ لوس عرشك فيلكتلا لهأ رئاس نع لوسرلا هب صح ام نألو
 رئاس لوصأ ىلع اهتمالس طرش الو ةلملا هب ضقتت الف هعرش الخ

 ٠ لوسرلا هب صخ ام لاح ثالذك « عئارشلا

 بجي اله ؛ ةمآلا ةمب رش نع هب صخ امف فيلكتلا نع جرخي مل هنألو

 . هدمنو فياكتلا لبق ام بحي ال ا ةلملا ىف هنع زارتحالا

 ؛ةعب رشألا هذه نم ًاماكحأ مَ نإف ؛ ضئناهلاو نوذجلاو ىضصلأك سبلو

 . مهم اكمحأب لاعلا ضعب ىف زكرحتلا بدعي :مها ودم نم م فالخ ىلع تناك نإو

 ؟ ةعب رشلا هده نم ماكحأ هل لوسرلاف : ليق نإف

 نايبصلا ماكحأو ماوس نم ماكحأب بوشم َريغ صح امف : ليق

 . ماوس نم ماكحأب بوم نيناولاو

 صعب ىف مهءاكحأ هبشي ام ماكحألا نم / لقاعلا غلابلل نأ ىرت الأ

 لاوحألا رثك أ ىف لب ؛ لاوحألا

 ةدحاوب لوسرلا هب صخ ام ةعب رشلا هذه نع مطقنا دق هنإو ًاضبأو

 . لاملا ىف زارتحالا هب بحي الف ؛ ةميرشلا هذه نع هكح خوسنملاكر اصف

 ةيوستال باح | للعلا ف ةعيرشلا ٌبحاص هب ضتخا امم زارتحالا نألو

 ماكحألا قرم هريغ ىفو « هب صتخا ىذلا 5 لا ىف هتمأ نيبو هندب

 ؟ مرئاس ن لع ةب صتخم ود ام م اسي هنأ 0 نم لوقل ةضقانم هذهو

 اونوكىتح « هلاوحأ رئاس ىف ةمألا هيواسننأ بجو اذهنإف ًاصيأو

 اونوكي نأو ؛ وهك مهتاداهتجا عاونأو مهيواتفو مهتادابعو مهتاولص ىف

 دروي نأ لاحتساف ؛ لاحم كللذو ؛ 0 ةلادعلاو َهَلاَملا دا و ةمصعلا ىف

 هب فصلا للعلا لاطبإ ىف هلاوحأو هريغ م 5 أ ىلع .هلاوحأو هءاكأ

 .ةمآلا نه هأدع نم م كحال



 دل ا

 سس موا

 ةلملا ىف روك ذلا فصولاب ةقرفتلا مقتل دارت امنإ ةلملا ىف زارتحالا ْنألو

 مضوم ىف هب هق راي ام هصاصتخا ىلع صنلاب ةقرافملا تتبث اذإف ؛ كسلا ىف

 . ةفراقملا بجو ام رك ْذ نع ةفرفتلا هذهم ةياباك-ل' ثمقو : ةلملا

 ةبولتم ىهف ؛ ايلصأ ريغن هئيعإ مكحلا ىلع تضقتنا اذإ ةلعلا نأ لعاو

 اهب جاجتحالاك هك ابلصأ ىف اهب جاجتحالا راصو « ةلاحم ال ةسوكعم

 « قافتالاب اطقاس عيبا ثراكو ٠ ضقنلا مضوم ىف كلا كلذ دضل

 . للعلا ف صيصختلا زاجأ نم لوق داسف لع لدتسي هبو

 نأ ويح هنأ : عابسأا روس ةساحنا ةف وكلا لهأ جاجتحا لاشم

 . رؤسلا سجن ناكف ؛ هجل لكؤي ال

 ؟ بلكلا روسك ناكف ؛ هجل لكؤي ال ام روس هنأل : لاق وأ

 | *رهلا روسب ضوقنم اذه : ليقف

 : ضقنلا عضوم ىلإ درلا كلا ىف دضاا ىلع اهب جاجتتحالا هجوو

 ؟ راك ارهاط ناك ف « هل لكؤي ال ام رؤس : لاي نأ وه

 ةضوقنم « ةساجننلا باحمإ ىف ههيجو بلاكلاب ضوقنم اده : ليق واف

 . اهضاقتنا عم رخأآل تحص اهضاقتنا عم اندح أل تحص نإف ؛ رهاب

 هنأل ؛ هب جاجتحالاو للعلا صيصختب لوقلا منمب هيف امهيواسن هجوو

 ؟ ضقنلا مضوم اهنم تصصخ : اهدحأ لاق اذإ

 هتضقن اذإف ؟ ضتغلامضوم ىلإ درااب ىل ةجح هنيس وه :رخآلا لوقيف

 نوكيالف ؛ كصقن مضوم أضبا اهنم تصصخ :لوقأ ؟ كلالتعا لصأب ىلع

 |! رخآلا نم قحأ اهب اهدحأ

 او لصأ نم ةدحاو ةلع ق نيمصخ نيب اذه روصقي نأ ”ردانو دحاو لصأ نم ةدحاَو ةلع ىف نيمصخ نيب | هب نأ دان
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 لصأ ىف نيف أندم نيكح عرشلا د ورو ةلاحتسال ؛ هضيقنو دحاو كح ْف

 ؛ دحاو لصأ ىلإ ٌدرااي اهكح ضيقت ىف ةلعلا بلق روصتي مل كالذاو ؛ دحاو

 . ”لبق لاثلا ىف هاننب اك « ضقنلا معضوم ىلإ درلاب مي اعإو
 : اديأ منعم كالذف ؛ ليصفتلاب ةلخا ”ضقن امأت

 ”مصخ هيفنيف ماكحألا ند كح توب لصأ ىف عازنلا مقي نأ : ”لئم

 ةقبثي "نم لاعيف ؛ هيفن ضيقت ىلع هتب ”مصخو « لامي هعبثيل الو« الصأ

 ليصافتب هضقن حصي الف ؛ ةلججا ىلع مك اليلعت تالذ نوكيف ؛ اجا لع

 ؛ىننحلا هثركنيو ىنفاشلا هزم «ناويحلا ىف لسلك اهئايعأو « لئاسملا

 . بودعذلا ناويطاو بلكلاب هليلعت ضقافي الف

 . الجسم ”حصف للاب ةضواعم ذخأ هنأب اّلاح لكلا ىف لاعب نك و
 الام تابثإ دصقلا نأل ؛ مودعلا ىف لسلاب ضقاني الف ؟ لالا سأ رك

 ةب لوقا معمل هزاأ دقف مك كلذ هليلعتبجوأ اذإف ءالصأ مصخخلا هقب

 كالذ ةلملاب بجوي و مع أه هثدهع نع جر نأ الإ ع هيلإ ريصملاو

 ا

 "لك ىو « عضوم لك ىف كسلا اذه توبث هبهذم ناك الو « لاوحألا
 نود نك امألاو لاوحألا ضعب ىف هنك-« مدخلا نأك الو « لا>و نيع

 .هجو لك ىلعو لاح لكب هتوبث ءافتنا عم هتلع لثم اهمضع زرحم الب ضعب

 هسكعو هدرط ضقتف « دحلا ىرحم *'”راجف مكملا رص ليلمتلا امأو

 : هسك ع نالطبب هدرط لطبيو ؛ اعيهح

 الإ يمال : لاق اذإف « نص ناز هنأب محرلا باحيإ دعي نأ : لثم

 . <« ىراحف د ؛ ىصألا ىف (9)
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 ؛ هريغب قلعتي ءىش هنم قبي لف ؛ امهب مجرلا سنج قاع دنذ نيفصولا نلوم

 دّقف اهريغب بحمام هنم دجو اذإف ؛ ةلملا كللتب مكمحلا رصح بود وأ دقف

 ! نينصولا نديم يجي هزأ ىف هسفن بذك هنأل ؛ ضقتنا

 « "3دعَأ نمل +الولا :  مالسلا هيلع هلوق : هلثمو

 ءالولا ةلج ًارصاح قتعلا راصن ؛ قّثملا ىفهلعجو ءالولا ميمج عمط

 ؛ قتملا يف هةعيمج ج ليلعتب هأوعد لطبأ قتعااب ال بالو دحو ولف ؛ هسفن ىلإ

 , ةسفن بما وا همالك ىف ضفأن دقو

 . قيفوتلا ٌّسابو

 : ضتنلا نع باوجلا امأف / م٠ه [ىملا]

 لوصق ىف مالكا ةينيك نم هانمدق ام ىلع هرثك أ ىف ىنبم كالذذ

 ىك همصخو وه هب لمي ا ىلع ةظفاحلا ىف انرك ذ ام طبض نف . ضالا

 مندلا هوجو نم ركذأ اذه ممو « ضقنلا نع باوجلا ىف هللا هسفن

 . اهمف فرصتلا ىلع ةئيرطلا اهفرع نم ىلع لهسسيام ضنلل

 0 ىف لصألاو عرنلا نيب ةيوستلاب ضقنلا عفد نه نكمتي نأ : اهنف بس سءو
 : ضفنلا

 عظءعاؤو ضئارف ع ١" ةسطأءا 7 ١ عا١ .” طورش ءا» ةالص ىراخلا هحرخأ )١(

 هاورا /".51 عويب عه بئاكم ءال ةاكز ءا١م حاكن م تاءافك ءد4 قالط ء؟# ,عم
 :ىذمرتلا ”  قاتع ؛ ١؟ ضئارف!دواد وبأ؛ 6 ء 4 ٠١١1٠١846 368 : قتع : لس افيأ

 ءاله ,ءالؤ عويبب؟١ ١ ؟١؛كؤو قالط عدحتب ةاكؤ :ىل اسنلاء! : ءالو ال : اياصو ؛ ٠١ ضئارخ

 2« ؟6قالط:كلام « ه "عه ١ضئارف ء ٠١8 قالط:ىمرادلا ا“ قتعي؟9 : قالط:ةحام نياءال 5” ءالو
 ل4 ءءء أ علل "سيلا ءاكؤاأ : ١ ح لبضع نياءااؤ اه اا ؛ قتع

 اهو ا خخ عاأكأاأ 6 #1١١١ ١"؟" ١١“ مهل( 865 6 15 "#9 كك 5١55656

 4 ؟07 8 مقر ثيدح : نيملا زيكلا ىف ىور دقو عكا" عب لكم امك عمل ءاضلحو
 . نيمثلا ريكلا ةديفصأأ سفن نه ١ شداه رظأا ءال ولا ىنعم حرش دقو 2 5"؟5 ص



 هاما
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 و1١ -

 ىرحتلا زاج ام نأب : نءانإلا ىف ىكرحتلا زاوج ىف انلالتعا : هلاثم

 بايثلا ىف ىرحتلاك « هليلق ىف زاج هريثك ىف

 ميجا اذإ ةقلطملاب وءةتيملاب طلتحا اذإ ىك ل رحاب لطيب اولا اذإف

 ؟ قاطملا ةوسن قاب ىف اهميع
 ىدوسأف زاوجلاىف ريثكلاو زيلقلا نيب تيكوس :هعفد ىف ُلْلَمْلا لوثيف

 | مدملا ىف ريثكلاو ليلقلا نيب ًايأ

 حصف ثراولاب هرا رقإ حص هنأب : ثراولل رارقإلا ةحص ىف انلالتعا : هلثمو

 ؟ ةحصلا ةلاك ثراولل

 . ثراوال رفسلاب هيلع روجلا رارقإب لطبي : اولاق اذاف

 ثراوااب رقيو « ثراولل رقيال هنإف

 نيب « ةحصنا ةللح وهو « لصألا ىف ىكسأ : ضقنلل عفادلا لوقيف

 ؟ كلا اذه ىف روجحلا ريغو روجحلا

 ءاضن همزاب ال نامعمر رممث ءانثأ ىف قفأ اذإ نونجلا ىف اتلالقعا : هلاثمو

 « ضعبلا هاضق ثالدك « روشلا ميمج ءاضق همزاي الام نأب نودلاب هتاف ام

 . ىصلاك

 رمشلا ميمج نب ءاغإلا ف ىكوسأ : لثعلا لاق ءاغإلاب ضقون اذإف

 ؟ هيطعإو

 رع باوجلا ىف ةيوستلاب لو#« رم وهو « لوثسملا هب باجأ اذإف
 هل نك ىل بهذنا اده بهذي مل رإو ؛ هلصأ ىلع هيثيي نأ هل ناك ضقفلا

 . مقدلا اره

 هلجفي رأ الإ ءلصأ ىلع ءانبلا مهدلا اذه هل نكي مل الاس ناك نإو



 كالا ام 8

 ل يم

 : همالك ضقن نم لئاسلا ىلع هدر وُب امف هلصأ ىلع هم زاب“ نأ هلف « لوثسملا

 نم ةلعلا ىف رهشأ ال نكل ؛ ةيوستلاب ضننلا مفدأ ال انأ : لاق نإو

 ىت> هنم ةلعلل ديال هنأ ررمْشاو ف رعام امأَف ؛ ريعشي ال ام الإ فاصوألا

 ْ . ضقنلا نم 1س

 ءاوس هنأ دحأ لك ف ركيو « ةلءع لك ىف طر فصولا كلذ لثم نإف

 ؟ هطورشو ةلملا ناكرأ نم هنإف رك ذب مل وأ رك

 ؛ ىلوأ هكرن لب ؛هكرثو هثرك ذ زاج ةلعلا ىف اطرش هنوك رهتشا امو

 : رظأتلا نم رظنلا ىف اع دمي هرك ذ نأل

 لام ىلع ةاكزلا بوجو ىف لاولكاو باّصْتلا لاك رك ذ كرت : لثم

 ظ . نونجلاو ىصلا

 ةاكزلا بوجو نم منعال نودجلاو رغصلا نأ : لالتعالاب دصتلاو

 امرك ذ ثكرت اذإف ؛« لوح دعب باصن ىف الإ بحال هنأ هيثف لك لع لوو

 ؟ هل ًانعتن لالتءالا ىلع اروي ل

 ؟ زارتحالا كرب عم رذملا اذه لثمي ضقنلا عفد حصي لبق

 : هيف اوفلتخا

 هيف نيمصحللا نيب راهتشالاو ”ف'رملاو ءاعفد نوكي : لاق نم مهنف

 . زارتحالا رك ذ نم ضقنلا عفد ىف ىوقأ

 لتق ىف ةفوك-لا لهأ لالتعاىلع ضرتعي ل اذه لثاو :لثافلا اذه لاق

 ممغق اني و« لملاك مسا هب لتقب نأ زاؤ«ىمذلا هب لققي هنأب ىذا اب ملسملا

 ةنأ ىف« دبعلاو فرُلا نم نيمصخلا نيب امل ؟ هب لقي الف هنبا لمْقَ بألاب

 . صاضقلا باجيإ و لاعلا لك ىف هب زارتحالا نم دبال
 ( لدجلا ىف ةفاكلا ) ١
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 لك مفدي امب هللع رّوصيف اذه لثمب ربعي الأ بحي لأعلا نأ : حيحصلاو س م٠

 . مقوم هل نوكي اع ممخلا بخش نم صلختمأ ضف

 .ةيوستلاب مقدلا نم ديخأ اذه عخدلا نإ : امفد اذه رب ملنّم لاق دقو

 الو ءةيوستلاب ال ضقنلا مفدأ ال : ىبصلا لام اك ز ىف لاق نإو

 ليلعتلا نمضتي « زاوملا » ظفاب ىليلعت :لوقأ نأي نكمل ؛دبملاو فرك

 زاوح ىمصخ ركنأ نأ دعب لباسم نايعأ ضقند 2سم ص 3

 . هجو لكب ىصلا لام ىف ةاكزلا بوجو

 . "لبق نيلصنلاب عفدلا نم ىوقأ عفدلا اذه ناك

 : ثلق ىلأب ىصلا لام ةاكز ىف ةلعلا نع ضقنلا اذه مفدأ انأ : لاق ولف

 ةاك لا بوجو ىف رخآلاك امههدحأ ىصلاو غلابلاو « غلابلاك وهف ؟ لسم رح

 ؟ امبملع

 ؟ غلابلاك ىبصلا نأب بلاطي هنأل ؛ امند اذه نكي مل

 ؟طوتةسلا وأ بوجولا ىف : انلق

 ؟ نيبأ ال : لاق نإف

 ةاكزلا بوجو ىف غلابلاك ىبصلا نأب مكملا تلعج دق اًذِإف : ليق

 6 لصأ : ناكرأ ةثالث نه هل دب ال سايقلا نأل ؛ ذئايح رلصأ نءأف ؛ هلام ىف

 ظط مكحو ؛ عرفو

 ؟ غلابلاك لسم رج نأ وهو « عرذلا ىف ةلملاو كلا ترك ذ تنأف

 ؟ غلابلاك ن وكي نأ بجو : لوقت كنأكم

 )١( «لوئسملا » نوك: نأ اضيأ حصيو « اهانتبثأ 5 « لدتسلا » اهلعل ةحضاو ريغ ةملك .



 دهةؤ 

 ؛ حصي ذشنوح : الصأ درو. نأ ىلإ «؟ غلابلاك ناك ميبب ةبلاطلا قبتن

 ؟ لصأ ىلإ درلاب ىبصلاو غلابلا نيب ىكوس دق نوكيو
 باصنلا و لوما 5 صضقنلا ْنَع لس لقي

 : ضنا ةب مفدي امو س١

 لصأب لوثسلا اهضقنيف لوئسملا ةلع ةضراع» ىف لئاسلا للعي نأ

 - ةياع لداسلا دق 0 ايل

 ةيصعملا رفس ىف رصقلا زاوج نم منملا ف مهتاع ةضراعم ىف انلماعتك

 0 رفسلا نك رصفل 31 رهتلا هيف حاب الذ . عقجا ةف حابب ال راادس هنو

 عجلا متم ىف رافسألا لك نإف ىلصأ / ىلع يقتسيال اذه : مصخلا لوقيف [شمسعلا]

 لم 1

 60: ءاظ للصأ ىلع ةلعلا هذه نوكستف ؛ ءاوس ىدنع رصقلا زاوجو
 اههفاني ال ام ةلالدلا نم لبقأ امنإو ؛ لوثسلل ىنإف ؛ هلبقأ الف ؛ ضاقتنالا
 ؟ لصأ

 لعجم نأب عنم هنكل ؛ كلصأ ىلع ضقن و» سيلو : لئاسلا هل لاف

 . راج نيلصألا ىلع وهف ؛ عجلا زاوج ىغنل ةيفن وأ عملا زاوج ازاوج- رصقلا

 ؛ سايقلا/ كلوق دعب تركذ ام لثب مفدني ًانضقن ناك نإ سيلو
 الإو ؛ هندبع نع جورخلا كيلع بحي مك كيلع هب مزاي سايق ؛لكف

 ؟ لبق هانمدق ام ىلع « هتفلاخ عضوم لك ىف كلل مزال وبف

 . علا ٌراوج رصقلا زاوج ةلع لعجأ ال ىلإ : هلوقو

 ءرصتلا زاوجل ةلع مجلا زاوج لمجتنأ نكمأو ساهقلاب تلق اذإ :ليق
 ءادعاسي امب « هداسف نايب وأ ؛ هب لوقلا كمزل « ةعيرشلا ىلع ترمتساو

 )١( رهاظ » : لسألاإ ف « .



 ل و

 ء ضقنلا نع هب جرخم اريسنت ةلملا ف ىعدي نأب ضقنلا مفد ىف سبتلي دقو سس "0

 ىلا نظيف .؛ هلالتعا ظنل تايضتتم ضعب هليلمت ظفا هب رسف ام نوكيو

 ًاصتصخم قيفعتلا ف ن وكيف ةريسقت هنأ هلا تايضقغم نم هنأ هيف ىأ را

 لوقلا زاوج ىف الصأ هسنفل ىعدب نأ الإ « ضّشلا هي مهدي الو « ةلعال

 ع رشلا ىف سايقلا صيصختب

 ' ؟ لجرلاك اماتق زال « ةرفاك اهنإ : ةدئرلا ىف لوقي  هلاثم

 ؟ ةيمذلاو ةيب را ةأرلا, ضوقنم : لوقتف

 «رفكلاو « رفاكلا» ظفلو « ةدرلا رفك «رفكلاب» تدرأ : لوقيف

 ؟ ئراطلاو ىلصألا رفكلل

 ؛تدرأامللع ضقدلا دروب وأو ءاذه درتمل كنأ مع / مصخلا هل لوقيف
 « ضقنلا تدرأ : تاق اذإف ؛ رفاك لك ىف ماع وهو ٠ السلا ىلع نكل

 ؟ كضتن عضوم قدارإب هنم تيصصصخو « صيصختلا تدرأ :؛ ثاف كنأك

 ةلعلا ف ركذ ام فالخ نوكي ام ةلعلا نم نيبت نأب نوكي امنإ مفدلاو
 . فصولا نم

 داهتجالا فلكت ىلإ للعلا نم ءىث ىف جتمم مل اذه زاج ولو
 ناويح لك هب لتتيف ؟ ناويح هنإ : لوقت نأ كيفكيو « طايئتسالاو

 4 دوحوم لك هب لققيف ؟ دووم وأ( صخش لك هب لشئيف ؟ صخش وأ

 هب درأ مل : تلق تادوجولاو صاخشألاو تاءاوهلا نم هريغإ ضقون اذإف
 . عازنلا مضوم تدرأ ىنكل ؛ تدرأ ام

 ؟ تلق ام ىدارإب ثرسسف ىلإ : كللوقو

 ؟اظفللا هلوانتام ميمج نايبب أي ظفللا ريسفت نأل ؛ 7[ ريسفت اذه سيلف

 ريسفت : لصألا ىف (1)



| 1 

 ؟ هضعب تدرأ : تاق اذإ امأن

 | هيرسف لق نكت مل ظفللا ىتعم نم اورج ترك ذ دقف

 ١ ةصدأ هب كيرا و اماع اًظفل انم دحاولا قلطب سبل : ليف نإف لم

 هه 1

 بحاصل اليلد هيعادت امذ امأن « معن ؟ ظانلألا نم كل امف : ليق

 ضعبلل هلعجم نأ كنم لبقي' ل ؟ اماع مح ىف هظفل ناك اذإف ؟ ةعيرشلا

 . ةعب رشلا بحاصل هنأ هلأ وعدب 0 ا اذإ

 راس نم 1 ىتح ؛ هللا لولد سايقلا نم تيعدا ام نأ ثبثي ا دعو

 . اهظافلأو ةعيرشلا صوصن ىلاعم نم هنأ لعت دلي ؛ مفدلا هوجو

 . قيف وتلا هللابو

 دحأ نييمتيف ةلملا ىف ليلعتب ةلعلا ىف ضقنلا مفد مترو سيلأ : ليق نإف
 ,”قلاك  لالععالا ىف دادضألا ظانلأ نم ظفل اهلوانت نئذالا نيدضلا
 ؟ اهدحأب ضقن اذإ ؛ ؟92هريغو «ءارشلاو رسلاو قفشلاو

 . رخألا دضلا ثدرأ : لوكت

 عمج ةنإف ؟ ثالثلا تاّتَّطلا نيب مجلا نع ةعالبلا ىفن ىف ليلمتلاك

 ("”ةنسلا ىف تاقلطث الث هعمجك ةعدب نكي لف ءرقلا ىف عقاو تاقلطلا ددع ىف

 ىدارم :لاعلا لاق : هتقو ىف اهءج اذإ ضيحلاب ضقون اذإ ىتح ؛ ربطلا ىف

 ؟ روطلا ازه اه هر أ

 ْ مفدللا هب حب ال : لاق نم رظنلا لهأ نم : ليق

 ؛ مضولا قحي عيجلا لوانت ماعلا ظفللا نأب قرفو هزكوج نم مهنمو

 . محلا ىلع اعم اهنوانتي ال « دادضألا د ظنلو

 . اهريغ . لصألا ْق 010(



 | ها

 هدارم نيعو اهدحأ ىف لاعملا "”هتضقن اذإف هنينب ال دحاوب صحم امإو

 ؛ امبيف ةئيّدح وهو هيف ةقيقح وه امي هرسف هنكل ؟ ظنالا صقخم مل ريسفتلاب

 ءصخم ل لالتعالا ظنل اهدحأب نيد نإ ؛ لدبلا ىلع نكل ؛ مجلا ىلعال

 .هب مفدلا حص كالذإذ ؛ ظفللا ةةيقح نم ًائيش كرب الو «ضعبلا طاقسإب ظفللا

 : لالتءالا نع ضفقنلا هب مف لي امو س- ساد

 ةلءلا فام ةتفاوم ىلع ضقنلا عضوم ىف لالتمالا فصو دوجو عنع نأ

 : كلا ىف امهفالتخا عم فصولا نم

 عيبك « ةلّجممم تحصف ؛ ةضواعم هنأب ُلاحلا سلا ىف انلالقعا  لثم

 قاتع دقع ىف امنإو ؛ ةضواعم تسيل اهنأب هد ةباتكلاب ضقون اذإف نيملا

 ؟ قافرإ دع وأ

 ةلعلا دوجو مه دجوب مل كلا فالخ نأ نايب ال « حميم مفد اذهو
1 

 . ضنلا مضوم يف ةدوقتم ةلعلا لب

 للملا دنع ركسملا نكل ؛ ةدوجوم ضتناا مذوم ىف ةلعلا نوكست دقو س ملال.

 : لالثعالا مضوم قفو ىلع / ضقنلا عضوم ىف [ى*4ل]

 . ةراجإلاب لاحلا لسا ىف ةاعلا هذه ضن نأ  لثم

 عمو ؛ ةلّجبمم ىف نكل ؟ ةضواعم ةراجإلا ىرمعل : عفادلا لوقيف

 : اهب امولعم هيلع دوقملا ريصيل اهيف ةدلل ب'رضو « حصي ليجعتلا

 قاقدتسا اسقعتي هنأ ال ؛ ةدمللا ءاهتناب ىهتني دقعلا نأ ىرت لأ

 عرسي اك هيلع دوقعلا ءافيتسا ىف دقملا بيقع عرسي كلذاو ٠ ياست وأ

 . ميبلا ىف

 . انعيثأ اك اهلعلو ةضماغ لصألا ىف ةملكلا (1)



 اس 1 هيب سس

 لاعلان أ ريغ ضانلا ىوعد عض وم ىف نادوجاوم مكسحلا و ةلعلا ن وكت لفو امل

 نإو ؛ ةلعلا نم تركذ اك سبيل مكحلا نأ : ضتنلا عذوم ىف ىعدي

 : كانه ةدوجوم ترك ذ ىتلا ةلعلا تناك
 ةكرشال ةلباق ةضواعم اهنإ :توملاب ةراجإلا خاسفنا عاذتما ىف انل ودك

 لوةيف ؛ هيلع فوقولا رخأ نم توع ضقون اذإف ؛ توملاب خسفنت الف
 خسفني لف ؛ دقاملا توم دنع فوقولا ىف عفترا نإ و ةراجإلا دقع : لاعملا

 ؟ دقاملا كالم ءامتناب كلل. « هتوعب

 ؛ىرقبق عجر دقاعلا توم ثلا ىهتني انتلأسم ىف نأب لئاسلا داع نإف
 سل هنأ عم ؛ لدجلا ىح ىف لبقي ال كالذو ؛ ؛ عنملا ىلإ ضقنلا نم داع هنآ

 ؛ قالطإلا ل ثوملاب ىحتنيال كالاملا كلم نأل ؛ ؛ ضعمنلا ليقف ناك و منكي

 : حبال هلثمو ( هذبعو ( هرأد مفانم نم كالم اع هتيصو تمص كللذلو

 نم هنويد ءاضتنالو « فقولا ىف دءلا ةيصو حصيال هنأ ىرت لأ

 ؟فوقوع سيأ ام فالخم « هءفانمو فقولا

 ةكرشلل لئاق لاق هنأ وهو ةهعقديأم ةلعلا قف حاكنلاب ضةون نإو

 . خسفني نأ ال ء ىعتني توملاب حاكتدلا نأ مم ءاهلبقيال حاكنلاو

 هتوبث ىف مهفعأ هفلا ريثأت تايثإل ليلا نوكي ن 1 ©« ضدنلا مف دي لوو - ب8

 : هاعدا ىذلا مضوملا ف

 ةناعتلا ةدابعلا نأب لاوزلا دعب مئاصلل كاوسلا ةهارك-ل انليلمت : لثم

 : لاوزلا لبق ا« ةضقانيف ةضمضملاك « موصلاب رئأتت مقلاب

 كاودلا ىف اريثأت موصال لمجال نم طاقسإل ليلعتلا : للعلا لوقيف
 ةلعلاب تمتع ول اضن ناك, اعإو ؛ كفالخ لاز ”لق نإو ىتلع هقبجوأ دقو

 . لاوحألا موم“ ىلع هيف هريثأت



 مدع خو سم

 مكرحيف ءطولا مرحي مارحإلا نأب : مرح حاككن عقمل انليلعتا : هلثمو سس مج

 ؟ ةلملاك « حاكنلا

 ؟ ةدملا بحاص حاكنب ضقانيف

 لكب ال لاحم ةدعلاو ءمارحإلاب ميرحتلا تابثإل ليلعتلا : لّثملا لوتين

 . نايعألا وأ لاو>ألا ضعبب ضمن ىّتح نيع لك ىفو « لاح

 « ليصافتلاب ضقنيال « ةلجلا لع م ليلعتلا نم نأ ان رك ذام اذهو

 ةيوستلاب ضقنلا مفد نكس ليلعتلا نم هفصو اذه نوكي ام رثك أ نأ ريغ

 اذه ىف ةيوستلاب باوجلا رذءتيو « ضتنلا مضوم ىف عرفلاو لصألا نيب

 . مضولا

 نوكي ال امينءضتناا عضوه ىف عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا رذعتت دقو

 : لا ىلع م اليلعت

 . ىلاثلا مويا ىف ءطولاب ةرافكلا باميإل للعت نأ : لثم

 ؟ رفاسلاب ضقون اذإف

 موصلاب هيف درفنا ىذلا مويلا رفاسمل ءطو ىف ىوتسي : للعملا لاق

 ىوتسي فثرأ بحو : قلا ىف كلدك ةرافك ال نأ ىف ىلاثلا هويلاو

 ؟ امهمف مكسحلا

 محلا نأل ؛ هللا ىلع مك ليلمت هنأب هعفد رذعتي امم ضّقنلا اذهو

 | عاججاب ةرافكلا قلعت ننيال

 : ضئمنلا مف دي لوو سا

 نك ؛ هنضتن مث هلالتعا فاصوأ ضب كَرَر ضقانلا نأ للملا نيبي نأب

 7 هل 0 0 عاج نايعمر ند مود موص دسو أ هيي ْ "لبق ةلاسأل 1 لتعي



 ملسس انو أ اسس

 . رفاسملاب هّضقانيف

 . ج'رفلا ريغ ىف عابجلاب هضقاني وأ هب مثأي مل : للعلا لوتيف

 ماتب سيل ثالذ : لوف

 . عماج مل رطمأ نع هضئاني وأ

 : عا اب رطفي مل : لوقيف

 مذو »نيب ةلملا ىف امب ق”رنو «زارتحالا راهظإب ضقنلا طقسأ نوكيف

 مفدي الو «ضقنلا مفي ةلعلا ىف اع قرفلابو « لالقعالا مضوم نيبو ضتنلا

 . ةلملا ىف رك ذب مل اع

 : ضنلا "مف ل لوو د مسج

 ذإ ؟ هنم لبقي“ مل لئاسلا هلع نإف ؛ ةلملا صيصختب لوقي "نّه

 ؟ ال مأ كلذ لبقي' لبق « هلصأ ىلع ءانبلاب لوئسملا هل نإو هل بعذم ال

 صيصختي لوقلا ةم هنع هللا ىضر ( ت دس ) ةفينح ىبأ نع كح

 . مومعلا صيصخم ىف كلذ ةحصك « سايقلا

 لءلا لهأ روج هيلعىذلاو ؛ةياكسحلا هذه حسي ملم هباسصأ ف
 . هنالطبب لوقلا ىلع فلسلا عم اذه اننامز ىف

 هورحهو ؟ راكنالا دشأ هيلع ركنأ ضئنلا مفد ىف هب قلعتي نمو

 . رظنلا سلاجم ىف

 هع ديو لصألا اذه ضننلا مفدي نم ىأرلا باحصأ نم مثل برو

 نء ضارتعالا نم هتمشح مئءتف ضقنلا مفد ىف هرظن هيلع ىنبي الصأ

 ةتمب امو هترظانم رع ادب هل رظافلا وأ « لئاسلا دحي الف ؛ هترظانم

 ! هقمشح



 كل ا لك

 5 هدرودو الإ همأع خر رطاخ اي دإ 7014 كاد ذأ بةصيةنأ ا ريغ [ش*م4ل]

 سم 0

 ةداف الل ةرظانملا ماعقنتف ل.ألا اذه ىلإ عزف دسافلا ءرطاخ هيلع لطب اذإف

 ىلع ”لبق راصعألا رئاسؤو رهعلا اذه ىف راظنلا قفتا ثالذلو ؛ ةدافتسالاو
 اذه كلسي نه نأل ؛ همم ةرظانملا مطقو بهذلا اذه ىلإ ريصي نم نارجه

 هتبلا كح لك ىف قافتي لب ؛ 0 ريثك ىلإ جنم مل ةرظانملا ف قيرطلا

 , ءاش ام شياب هيفني وأ

 . ”تصّصح : لوتي هلطيام هيلع دروأ اذإف

 مومعلا صخب ام فرأ : هصيصخم زوجي مومعلا نيبو هنيب قرفلاو

 انس ةثداحلا ىف داهتجالا دنع لمعيف ؛ ةعيرشلا بحاص نم هيلإ فاضملاك

 . عما ىلع

 تابئاإلاو ىفنلل ةلع دحاولا ءىشلا لمحم هنأل ؛ لاحم سايقلا ىف اذهو
 . هلوذي ام معلنا نم مهني' ال ضئانتاف ؛ دحاو هجو ىلع ؛ دحاو رمأ ىف

 ؛ ةثداحلا تقو ةلملا ىلإ نارتقالا مفك ؛ مومعلا ىلإ صصخلا ضو

 نع همرحم ام هيلإ مضلاب لغتشيال ةلملا صيصختا زوجغاو « غلاس كلذو

 نم ىلوأ اهدحأ نوكي ال ضقانتلا ىلع نيمكحال رك ذ ام ىتبيف ؛ ضقنلا

 .  هنم هللا انذاعأ  داسفلا ةياغ كلذو ؛ رخآلا

 ىلإ ةدايز مغ ضننلا مفد زيي ناك نيالا نم مك نه ضع نأ لعأو

 انايحأ اوناك ىتح ؛ كللذ ىلع نيمدقتلا ةرظانم ”رثك أ ناكو « ةلعلا
 عضومو ةلءاا عذوم نيب ةدايزلا كلتب نوف”رفي أون ك ىبنكل ؛اهنونيضيال
 . ضَقنلا

 ! اذه ةبقافملاو هّمفلا نورت اوناكو



 ل ل ل0

 . انباحصأ نم ( ت 54 ) حيرس نبا نع اذه ىكحو

 . ( ت 50 ) صاقلا نبا هراتخأو

 ؛ةلعلا ىلإ ةدايزلا كلت فاضأ نإو ؛هنأل ؛ةلعلا صيصختب لوق اذهو
 ءاهدوجو عم اهضقن ةلعلانم جرم مث ؛ ةدايزلا كلت نود اهقالطإ زج دقف
 . ةدايزلا كلقب ايكح فالؤ

 ىعدا ام ةلأسملا حيحصت ىعّوا هنأل ؛ ةلأسلا ءدب ىف هاوعد فالخ وهو
 . ًاعاطقنا ناك ؛ ةلالدلا هاوعد متت مو « ةلعلا نم

 ؛ةلعلا ىف سي اع ةلعلا دوجو مه ارد نوك يف قرفلا دروم دروأ اذإو

 ةلملا نع لصفنم قرف هيام نأل 1 اهحدصت الو ةلعلا مفني ال كللذو

 , رظنلا مذوم ىف هب اهحيحصب قلعتي ل اهنع لصفنا امو

 وك ذب مسلا مالك لطبأ "2هيلع هللا ىلص ىنلا هارإ سلأ : ليق نإف - ميغ

 تيعو ىحي ىذلا ود سا نأب هيلع جتحأ هنآ ؛ 4 أدنبا ام ىلع ةدايزلا

 -تيعو ىح هنأ عم هللا نإ : لاق ؟ ثيمأو ىحأ نأ : همصخ لاق اماو

 ؟ برغأأ نم اهم ىلأ# نأ ردقت ال ثنأو « ق رشملا نم سمشلاب فى

 بسح نيد لاق ام مهني مل همصخ نأل ؛ جاجملا ىفدارأ امإ : ليق

 دروأف ؟ لتتلا نع رخآ كاسم| ءايحإلاو « دحاو لتق ''”ىه ةتامإلا نأ

 ! همهف ىلإ برقأ ناك ام

 ١ كة : ىلاعل 1 لاو ةرقبلا هرودس ُْق أمهم لدحلا ةرصو )1(

 ىزلا ىبَر عا د لآ د كلملا ل 0 ذأ بَ ىف ما 6 هب مير سصساص' سس "و»
 3 صل ل يام اسوا ا #

 ١ ب / 05-5 نيم 7 200 د ل ا 7 ىذلا 5 6 برْغَملا م

 .«وهوذ ؛ لصألا ىف (0) . ( مياملا هللا قدص )



 دن ا#”#”وهعو دس

 همهغي ال ام لوثسملا دروأ اذإ هنإف ؛ نئاج انئامز راظأ نيب اذه ”لثمو موه

 . برقأ هميف ىلإو ؛ لهممأ وه ام ىلإ هنج لدعي نأ هل ناك : لب اسأا

 ديرب ةئأ هموق ىرأ نكل « لاقام ىلع ئةو همصخ نإف « (ضيأو

 ةجسلا هيلع حضتن نأ ةفاخم هموق ىلع سيلف ؛ رث د ام ةتامإلاو ءايحإلاب

 ؛سيبلتلا ةيف ىتأتيال ام ىلإ لدمف ؛ةجحلا رورظ دنع نينمؤم هّموق ريصبو

 ؟ هلا- ىف سيبلتلاو عفدلاو نعطلا نع مطقفاو « هلوأ ىف تهبف

 امعم اهدروي ال نأبو « ةدايزلا كلت عم ةجح تناك امنإ ةلملا : ليق نإو - مم

 اهب نرق اذإ ةجحلا لك أ دق نوكي نأ نم جرخم ال : مالكسلا ءادقبا ىف

 ضارتعالا دعب نم  لديف « هلالتعا ف فصو نع مدع نمك وهف ؛ ةدايزلا

 . هثوبثو هند ىلع - عنملاو

 مصخلا فشك انف ؛ ردقلا كللذي مكملا حييحصت ىعّدا اعإ : ليق

 سل ةدارزلا دقف عم نأل ؛ رخآ اليلد فناتسا : لوادب سيل ردقلا اذه نأ

 ”عاطقنا كلذو « هريغ ىلإ ةجح هنظ امم لاقتنا وهف  ةدابزلا عم  كاذ وه

 ! ةلا ال لوألا نع

 : لقَتْنُم ةدايزلاب هنأ ىلع لدي امو مب

 ابو « هب ةلأسلا حميسصت نم نكمتي مل : الوأ لاق ام ىلع تبث ول هنأ
 ؟ اذه نم غلبأ لاقتنا ىأد ؛ ةلأسلا حيحصت هنكعي هدعب

 هلوسر ( ةنس وأ « ىلاعت شا باتك نم ةيآب قلعتب نمك وهو ([ىءعهل]

 ىرخأ ةئنس وأ « ىرخأ ةيأ نم هيلإ فيضيف : ةجاسا ةجو اهب نيبي الف
 ؟ كلذك ةلامع ال المتنُم نأك : ةملا هب 3 أم

1١ 

 قيفوتلا هللابو .



 سم ا" هه شب مم

 : لاقعنا هنأ اواكح نأ دعب ؛ ةضقافلا دعب ةدايزلا اوعنم نيذلا فلتخا دقو - مو مب

 ؟ الاثتنا نوكي تم هنأ

 اهم دجي ل اذإ اعاطقنا نوكيف ؛ لاح لكب لاقتنا وه : لاق نم مهنف

 . ةلملا ىف الب

 هنم لب ال ام اهنأ امهبيب ًادورعم ًاروبشم ًافورعم ناك اذإ امأف

 اهنوك ىف ةمولعملا ةداعلاو فرلا نم امهنيب ام لب ؛ اهركذ بحي مل ةلعلا ىف

 « اهي قطنلا نع ىفكي اهرك ذ ىف فما ذإ ؛ اهرك ذ مام موقت ةلعلا مم

 . دوقعلا ىف اهرك ذ نع فرعلا دوقنلا ىف ىفكي اك

 © ةم قلعت م وأ ََ قامت ند 8 أمأو

 هب قلعتي نه رك ذ نع ىنذتسا ركحلا ةلملاب بجو اذإ : لاق نم مهنف

 ىغقت ةلملا ىف ةدايز نوكي ال هدسب نم هرك ذ اذإ ىتح « كسلا كاذ

 : لاةتنالاب اهرك اذ ىلع

 , . ةاكزلا هيلع بج نم وأ « ةاكزلا هيف بجاولا لاما ركذك

 ه5 ذاذإف ؛ هركذ كرت ام رك ذ نود ةلعلا تضققنا ّىيم هنأ ح.يحصلاو - "عة

 ٠ ةيضرم ريغ  ةلملا ىف  ةدايزو الاقتنا نآك دعب نم

 ؛ ةلملا ف وش> وهف ؛ اهرك ذ نود ضقنلا نع ةلملا تماقتسا نإ و

 . نايبلاو ةرابعلا ىف ةدايز : حاضيإلا ةدايزا الإ « للعلا هيلإ جتحت

 : لاؤسلا دعب ةلملا نع ناصقتلا امأو ل مجسم

 . ةدايزلا ركح ىف ناك: ضقنلاو مازلإلا مفد ىف رثؤي ناكن إف
 الإ ةلعلا ىف ًاوشح ضقني هكرتي ام دوجو ناكو « رثؤي ال ناك نإو

 . نايبلا ةدايزل ةرابعلا ىف ةدايز نوكي نأ



 د ىلا

 داز ىتم هنأ : نتثؤم ناصقنلاو ةدازلا نوك ةفرعم ىلإ قيرطلاو
 اناصقن  ةقيقملا ىف - كللذ ناك ةدايزلاب هنع ضقنو ناصتنااب لواعلا ىف

 نايبلا ىرع ىرحت ب ةرابعلا ىف  ةدايزاالإ ىنعم الف الإو « ةدانزو

 . مالكا ىف - 'ىعلا وأ -

 كالتب صتخمال لالتعالا ىف لصألاك ةدايزلا تناك اذإ : لاق نم مهعمو سس ما

 : ىرخأ ابفذحو ؛ ةرم اهرك ذ زاج : ةلأسملاب الو « ةلعلا

 لدبام وأ «سايقأاب ديعيلا دورو ةدص رك ذ ةلعلا ىلإ فيض نأ : لثم

 . ةلخجا ىف سايقلاو ةلعلا ةدك ىلع

 أودح نأك اهنود ةلءلا تماتتسا نإ ؛ه كش ىضم امم ًاضيأ اذهو

 . اهرك ذ نم دب الف الإو

 ء«باتتك صن وأ«عامجإلا ”صنل اهتفلا ةلعلا ضقن مصخلا ىعالي دقو

 :صنلا نم رك ذ امو ةلعلا نيب عمجا نم للعلا نكمتي ل نإف «ةنس ”صن وأ

 .صشتلاو ليوأتلا نم برضب مبا نم نكمتي مل نإو « هاوعد قدح

 . صقنلا ىوءد لاز : قيفلتلاو

 هاوعد هسفن مِلع قتح : دلءلا ىف ام ال صنلا ةفلاخم هاوعد طقسأ نإو

 ! داسسفلا

 زارتحالا دوجو نايب هنأل ؛ طقس : ةلملا ىف امب احل هطاتسإ ناك نإو

 . ةلملا ىف هنع

 ءايضتن نوكي الف ؛ضقن هنأ نيعماسلل ليختي امب ةلعلا ضقن ىعدي دقو

 : للملا هلمأت اذإ

 نأب نآرقلا ملمنو ناذألاو جمخلا 7 راحئتتسالا ةيعبعأ اناولعت : ”لثم



 سس جيا

 رطافقلا ءانيك : اهيلع راجئتسالا حصف ؛ ةبايفلا هيف ىرحت امم لابعألا هزه

 ظ / . دحاسملاو تاطاوبرلاو

 ٍدهاش نع بوني عارفلا دهاش نأب ةداهشلا ىلع ةدابشلاب اهوضنن اذإف

 . حصنال ةباينلا هذه ىلع ةرادالاو « لصألا

 نإف ؛ لصألا دهاش نع بونيال عرألا دهاش نأل ؛ سبتلي اذهو

 « لصألا ةدامش ت وبث ىلع عرذلا ةداهشو « قحلا توب ىلع لصألا ةدايمش '

 . هبنتسي مل ول لوألا لماعلا نع ةبايثلاب اهنإف ؛ لامعألا هذه فال

 ؟ هلوبق لاملل مزاي“ الو ضقنلا نم ىوقأ نوكي ام لأعلا لع ىم كي دقو  مج»

 هب لق هلام ةقرس ىف عطق امل هنأ : رفاكلاب لسلل لتق ىف مهليلعت : لثم

 ؟ لملاك

 سفنلا ىف دوتلا بوجو ىف الالتعا اذه ناك ول : انباحصأ مل لاقف

 ىلع فرطلا ماعق ةلالد نأل ؛ ىلوأ فارطألا ىف دوقلا بجوي نأب ناكسل ظ

 . سفنلا ىف دوقلا ىلع هتلالد نم ىلوأ فرطلا مطق

 هنأل ؛ ةأرلا ديب لجرلا ديو «لجرلا ديب ةأرملا دي مطقت نأ بحي ناكو

 1 اهديب هدن مطقت نأ بجحوف ؛ ةدوزلا لام ةقرس مطب

 مضوم لك ىف ىعديال صاصقلا مك نأب هتلع سفنب ةمئد لاعملل و

 ؟ عضا ولا ضعب ىف رخألا اهدحأ عبت نإَو ١ ةفرسلا ىف مطقلا ركح ىلع هرمصق [شءهل]

 نع فشكلا دارأ اذإ باوجلا هيلع ناك ةلأسملا ىف الا ءس هلمج اذإ هنكل

 ؟ ! ةلأسللا ىف هتنلا

 ىلع ناودحلا ىف ا داسف مهسسايةك عرفلا لصأ م ضقنلا ىع لي دقو  موسوم

 كلذك « ناويملا ضاعأ ىف للا زمي مل ات هنأب : 'ىل اللاو « فارطألا

 ؟ ناويحلا ةلمج ىف



 سا ميال ع

 سس ٠ ءريش

 عيب زوجو ' 5 ملا و « نيعلا مي ا ةحص ىف لصألا : مل ليت

 ؟ هفارطأ عيب زوجي الو « ناووملا

 'اك « اذهب ةضوقنم ةأسملا هذه لصأ ىفةلملا هذه تناك اذإن

 ؟ىل وأ هب عرفلا ضف

 ضع ىف لسلا نأب : مللاو عْيَملا نيب ةيوستلاب ضقنلا اذه فد مللو

 ًاعيم ز 0 ةنيعم فارطأ ىفو ؛ ميبلا ىف زاج اك « زئاج 38 ويلا

 ؟ لَو

 ؛نّيمم ناويح ىف عيبا زاوج مهيلع قب هجولا اذهب اوعند نإ مهنأ ريغ

 : ةنيعم فارطأ ىف زوجي الو

 «مهبلا ىف اك فاراطألا نود هامج : ناويطلا ىف سلا مهمزاب لسلا ىف

 ؛ هضاعبأو هتلمج : ناووملا ىف سا ماكحأ انيعار انأب : اومفد نإ مهنكلا

 فلتخي ام كلدك « ماكحألا نم ريثك ىف ناذلتام امهمإف ؛ ميبلا ماكحسأ ال

 ؟ ! هحو هل ًامفد ناك هيف

 ىتلع نأب :بيجيف ؟ ةلعلا ءازجأ نم ءزمي ةلملا كح دضن ضنا ىع لب دقو

 : ةدوجوم ريغ ضئنلا عضو 1

 .,سنج نم ناك نإ و ؛ ةتفؤم ريغ ةدابع اهمأب : ةرمعلا ىف مل وق : ”لثم

 ! ةتقؤاا ةضيرفلا مم عوطنلا ةالصك ىهف ؛ تقؤأل

 ىعسلاو « فاوطلاك ؛ تقؤم ريغ جالا ناكرأ ضعب : ضقانلا لوقف

 ؟ ءاوس بوجولا ىف عيججلا مث «فوقولاك اتقوم اهصعب نأك نإ و « اهريغو

 ؟ ضعبلاب لكلا ضقتنا دقق الإو ؛ كلدك بج ةرمعلا ىفو

 .تيفوتب ضقني ملو « ةدابعلا تيقوتب ”ليلعت ناك اذإ : مصخلا لوديف



 ا بي و

0 

 تس م رق م

 هيبلعق ةلأسما هيف نع يفشكلا ديرب نأ الإ « ضعب نود ةدايملا ضمن

 . هبجوبال لدجلا نإف الإو لاؤسلا:اذه ةدهع نع جورملا

 بأي ف ةدحأو ةدايع َق نانك رلا قرتفا اذإ : لاقي نأ نكبعيو

 امهقافتا عم ؛ بركأو قحأ ثتيقوتلا ىف نائدايملا قرتفت نأبف ثيقوتلا

 ؟! بوجولا ىف

 ىوقأ الذ نوكيف ؛ اعيمج عرفلاو لصألا ىف رؤي امب ضقنلا نوكي دقو

 : ضقنلا عا ونأ

 راهن ىف برشلاو لك لاب ىمظملا ةرافكلا باميإ ىف مبليلمتك

 ىمظعلا ةرافك-ال ابجوُم ناك ؛ هسنج عوبتمي مَقَو رطف هنأب : ناضمر

 . ءطولاب رطفلاك

 صتخنال ةدرلا نأب ضقنلا اذه اوعفد اذإف « ةدرلاب ؟"2اوضقونف

 ؟ مالسإلا وهو « موصلا لصأل ةلاوبم بع لب ؛ موصلاب لاطبإلا ىف
 ؛ ًاضقن هنوك ىف غلبأ ناكسبف مالسإلا وهو لصألا نرهلا ذإ : ليقف

 اذإف « موصلاب صتخمال كلوقف ؛ اميمج عرفلاو ليعألا لاطبإ ىف رثؤي هنأل

 هناونل كالذف ؛ هعرف وه ىذلا موصل الطبم ناك 8 رش : ويملأ ام نطبأ

 ! ؟ لاطبإلا ىف

 مهايلعتك : ةلعلا ”ريظن ةلملا ظ مكح لثم ىف نوكي نأب ضقنلا نوكي ٍبقو

 ةرافك هب عني امم وهو « مايصلا لهأ نم سيل هنأب يذلا راهظ عنم ىف

 .  ةرافكذلا هذه ىف  قتعلا لهأ نم نوكي الف ؛ راولفلا

 ؛ نييلا ةرافك و « لتقلا ةراقك ىف مايصلا لهأ نم سبل وهو : ليقف

 .«اوضق ولف » : لصألا ف ()
 ' (لدحلا ىف ةيفاكملا- ) 4+١



 | ءا

 نه عوأ لهأ نم' نوكي ال دقو 4 نبذه ىف ةرافكلا لهأ نم وهو

 نوكي ال دبملاك« ةرافكلا كلت ىف رخآآ عون لهأ نم نوكيو « ةرافكلا

 ةرافكلا لهأ نم وهو  قتملاو ماعطإلا وهو - لاملاب ةرافكلا لهأ نم

 . هريغو رأبظلا ىف مايصلاب

 فال نيمضوم ىف وأ « مضوم ىفدجو اذإ اهريظني ةلعلا ضم دقو

 ظ : ًاسكعو ادرط املك

 لحم ُ خيينرزلا نأب ؛ بارتلا ريشي محيتلا ند مدل ق اني احبصأأ لاق اك

 ؟ هفصو ىلع ىدأ هئنم

 رهطتلا زاجو هنصو ىلع ىمدألا هنم قلخي مل حارفلا ءاملا سيلأ : ليقف

 تناك ىتهو هب ءوضولا < مو هفصو ىلع ىمدألا هنم قاخ ىنلاو هب

 ضعب ىف اهضاقتنا ناك ءوضولا ىف دماجلا لصأ وهو ةضقتنم ءامل ىف ةلعلا

 . ىلوأ تادماحلا

 . بعصي ظفالاب ضقئلا اذه لثم مقدو

 نأب : مهليلعتك فصوأ|أ كاذ فصو نع ضقنتف ًافصو ةلعلا نوكل' دقو د موس“

 . لكؤي اك ةاكذلاب ربط غابدلاب هداج ربط ام

 مرحغلاو رهطت ال هتاكذو « دلجلا رهطإ / ىسوجلا غابد نأب ضقديف [ىىل]

 . هرإج همندب ربط الو 6« ديصلا دلج غاب دلاب روطب

 سنج وأ« ةهسلح نم ن وكي وأ « لواعلا نم برق اع ضقنب دقو

 راخلاك « ىلهألا رفاحلا تاوذ نم هنإ : سرفلا مل ىف مهوةك ءاصأ

 2 . ىشحولا راجلاب ضقنيف

 فلتخم نأبف ؛ انلتخا مث « برقأ راجلا ىلإ راجلا نأ برقلا  هجوو
 ىلوأ - رخألا نه لعب أ اهردحأو اللا سرفلاو راجلا



 مس #1١

 ؟ مردتلاو ليلحتلا ىف نافاتخميو_فالظلا ىف ريزئاغاو ةاشلا قفتت دقو

 | ًاسكعو ًادرط : لالتعالا فعض نيب اذهو

 : ضقنلا نوكي دقو - معمل

  ةرابعلا كلأ نء بيرثب ضانيف ةرابعب فصوب لهلعتلا نوكي نأب

 هنأل ؛ هدسفي ال  تاوذلا نم نمألا دعب  جحلا ىف ءطولا نإ : لوقك

 ىهو - ةرمعلاب ضقئيف  ءرجلا وهو لوألا ىرلا دمّرك تاوفلا نمأ

 . ؟ نوكيال_ ادبأ - اهيف تاوفلاو  جألأ سنج نم

 ضقفي ؟ ديصلا ىف لادلا ىلع ءاز#لا بوجو ىف ملالتعا - هاثمو

 . هيف "لأ هلتقي مركا ىف ديص ىلع ةلالدلاب

 ًادحاو ديصلا ناكاذإ رثك أف نيءازر» بوجو ىف ملالتعا كلذكو

 ؟ دحاو ٍلسم لتق ىف ةعامج ىلع تارافك ىلع اسايق « ةعامج هلتق

 . مرا ىف ادحاو ًاديص اواتق ةعامجب ضقني

 سأجي وهف  لهلعتاا مضوم ىف نكي مل نإ و  لئاسما هذه ىف ضقنلاو بس منو

 مني ضوقنلا نم انمدقام لثمب ”مفدلاو ؛ رخآآ مضوم ىف ليلعتلا هب مقوام

 ىف نيمصحللا نيب رظنلا ذئايح نسحل ؛ ةلأسملا هتف نع فشكلا ىف نايبلاب

 . اهرك ذب باتكلا انلطأ اذهلف ؛ مقدلاو مازإإلا
 . قيفوتلا هللابو

 مني هبام هلالععا ظفل نم نيبت نأ : ضقنلا مفد عا ونأ ىوقأ نأ لعأوأ ع م٠

 اكرانم امفاصوأ ضقنب وأ « اهفاصوأب ةلملا نوكتف ضقنلا نع زارتحالا

 نع وأ « فاصوألا كلت نع اي رع ضقنلا عذوم نوكيف ؛ ضقنلا مضول

 ؟دحاولا فصولا كلذ



 ل 4

 ل ا

 بح ؟ 1.

 نيب و هلياعل مصوبسم نيب ةلعلا نف.اع قرف ديف,كلذ للعلا نيب ادإف

 ١ حصيف ؟ ةلعلا ىف اه ضقنلا دعب اقرف نوكيف ؟ ضقنلا عضوم

 انيفحت نوكيف هاك ذ ةلعلا ف سيل ام ضقنلا دعب قرنلا حصيال اهنإو

 ؟ ٍضَقدلل اديك أبو

 ضقنلا نم هدروي امع ةلملا يف زارتحالاب هملع دمب لئابلا لاتجا نإف

 اإ هتدروأ ام نأب : هقنلا ىوعد ىلإ ضقنلا ظنل نم ةرابعلا ىف لدّعو

 هنع باوجلا لاسم مزاي لهف ؛ كظانلأ ىلءال كلظافلأ ىنمم ىلع هلدروأ

 ؟ هظنل ىنعم ىلع هدروأ ام موزل ىعدا:اذإ

 اذإف ظفالاب دوصقلا وه ىنملل نأل ؛ هنع ٌباوجلا همزاي : لاق نم  مهنف

 0 ىوقأ ناك ىنعملا ىلع.همحو

 عم ىنءلا ىف ليلعتلا عضوم ىواسي نذإ قتلا مضوم نإف  اضيأو

 | ةرابعلا ةعنص ىف  اناتخا نإو  ادجاو اماتم اماق ركحلا فاليخا

 لالستعالا عض وم فراؤيال هنأل ؛ باوجلا همزايال : لاق نم - مهممو

 دقو الإ -دحاو ءىشل امضوي مل ناظنللا ناكاذإ  ظظفللاب ضّقنلا عضوم

  ىلاعملا فالتجا ىلع لدي ىئاسألا فالتخا نأل.؟4 ىنعملا ىف ةلاحمال اهترتفا

 . فدارتلا ءامسأ نم ىاسألاو ظافلألا نكست مل اذإ

 نينيف ةأثءم نع َط وقسأ هدم ود اعإف طظفالا ىلع لاّؤسلا هدعمب ا اذاف

 ١ ىعمو ااهفل نذإ لالتعالا عصوم نع هطوةس

 : هنومسي ءاسهقنلاف ظنالا نود ىندملا ىلع درب هنأ ىعدي ام نألو

 مازلإلا مث ؛ ةلءلا فاصوأ ضعب كرتب الإ طق نوكيال كلذو « ًارسكو»

 عفني م الاؤس ىلع وأو دحأ ىلع رذعتم ريع لالئعالا صضقنو 6 قايلا ص



 ل مل

 طقاس كلذو ءاعرشو القع مكسطا' باذيإل ةمحتجلا: فاصوألا باط ىف دحلا

 . عاجإلا
 هًجوب نأ ةيلع ةجوتت امن[ ى؟ هانعم ظفلا ىلع ضنا مزاي مل اذإ هنألو

 ىنعم نم اذ دب الغ؟ ايبشب هبشلا نم برغل وأ ءرخآلاب اهدحأ برتل

 ؟ لاؤسلا جوي هنم ىذلا مضولا نيبو ؛ عازملا عصوم نيب عمج

 ةضقانلا هاوعد طقسو « هريخب هانعم ضراع دقف ىنمع اهي عمج اذإو

 . اميمح ىنعملاو ظفالا ىلع

 ىعدي وهو ؛ةضقانملا لحم ريغ امل و « هاعوأا امريغ ى رخأ ةحرد ةضراءمللو - مو»م

 ءازلإلا اذه هنم لبقي الفعضراعي نم نود ضقاني نم ناكم ىف فقو هنأ

 11 ممجي وأ ىنعمي عج ءاوس ب ةجو

 : ىنملا ىلع مازلإلا هجرت اذإف « ىنعلا وه دوصقلا نإ  مهلوقامأو

 زارتحالا مقو ام ىنمملا ىلع هّججوتول هنإف ؛ ادج أطقت ؛ دوصنملا ىف ادداق ناك

 هجوتي ملاك « ىنملا ىلع هجوتيال هنأ انيبو  ىنعملا كلذ ىف رخآآ ظفاب

 ؟ لظنالا ىلع

 ىف ًادحاو ًاماتم اماق ىنمملا ىف ايوتسا اذإ اممنإ : ملوق | طتسي اذهبو [شعال]

 رولا ىفالو ىنمملا ىفال ءرخألا ماقم موقيال اههدحأ نأ انبب انإف ؛ ظفللا

 .لاؤسلا اذه مفد ىف هافك هلوبقسجيالو؛لوبقم ريغ مازإإلا اذه : لاق نف

 ؟ ضحمللا منملا

 : ةرمو « ىنمملا ىلع ًامازلإ : ةرم هام دنع باوجلا بحي : لاق نمو

 . لادتعالا ارسك

 : ءاضعألا نم هريغو (« رعشلا م» ىلإ قالاعلا ةئاضإ ىف لوتئام  هلاثمو سوه



 سدس 1ع ال

 < لفات هيلإ ةفاضإلاب - قالطلاف : ماك هلا قى هر مقسم وصع هنأ

 . جرفلاو « سأرلاك

 جرفلاو سأرلاك وهف ؛ ةقلخ لاصنا اهب لصقم ءزج : لوتي وأ

 . هنيعبال ةلطأ نم ءزجك و

 عاتمةسالا ةحص ىف «رءشلا» ىنعم ىفاهنم «قازيلا» نإ : زلال لوقو

 ؟ قالطلا ةفاضإ ىف هقراقيو « هب

 ”لاصنا لصتم ءزج الو « وضعب سبل « قاصبلا » : مفادلا لوتيف

 . ةقلخلا|

 نإف ؛ مفدلا ف ردقلا اذه ىئيفكي : لوقي مازإإلا اذه منمب نف

 .فالخت امرحأ نوكي عاتمتسالا فو وضعلا فالخمب ىنسلا ىف « قازبلا د

 | ةلاحمال رخآلا

 . ءاوس عاتمتسالا ىف اه : لاق اذإف
 . ءاوسال : بيلا لوقيف

 ؟ءاتمتسالا لصأ ىف اقفتا عاتمتسالا ردق ىف اتواغت نإو : مزالا لوقيف

 ىلإ تدصق دستف « وضنلاب عاتمتسالا تنرق اذإ : بيجملا لوقيف

 . هفلاذع عاتمتساب ضقني الف « صوصخم عاتمتسا

 هلوق نهو ؟ عي ىنعأاو ظذالا ىف امرفالتخال از ايب امله نوكيف

 ةبلغلاو  ناصتنلاو لكلاب  نيعاتمتسالا نيب فثرفي : الاؤس هآرو

 . رخألا ىف :ردنلاو ءاهدحأ ىف

 . قرفلا لبقأ الف ؛ ىنمملا ف ضقنلا دروم هتدروأ : مزلملا لاق اذإف .

 مازلإلا كدصق نأل ؛ ىنءلا ىف امهقارتفاي قرف ىنعملا ىلع هتبّجو اذإ : ليق - موه
 هنأل ؛ ىنءملا ىلع مازلإلا قيقحم لاز ىتءملاب امهميب قرف اذإف ؛ ىنمملا ىلع



 سل ؟©14 خا د

 مازاإلا عضوم ىف مودعم جاجتحالا مضوم ىف دجو ىذلا ىنمملا نأ فشك

 لجألو  ضّنلا عمضوم ىف دجويال ةلملا ف فصوب زارتحالا نايبك راصف

 - مزالا ةيلع هقفاويال ناك نإو - هبهذم مازلإلا اذه عقد هل نأك اذه

 ريغب زاج اذإ مازلإلا نألو ؛ همصخ هيلع هتفاونال فصوب زارتحالا هل اك

 . قفتملا ريغب هيلع ضقنلا زاج قفقملا

 .لوقي الام باطما ليلدب لونلا نم لوئسملا مزاي“ لئاسلانأ ىرت الأ

 0ك هو ل أسلا

 : لاق مالسلا هيلع ىنلا نأ : هرب ملام عمب ىف لوقي نأ - لدم

 , 76 ؟ كدنع سيلام عبتال د

 همك ىف ناك نإو  هميب زاج هدنعام نأ هليلد : نئاسلا لاق اذإف

 . هب لوقلا كمزايو هرب ىلو هبيجو

 106لطاب اه>اكسنف اهملونذإ ريغب تحكم ةأرما اعأد:مالسلا هيلع هلوقو مو

 4باطمع اليلد مك زوجي نأ بج وىلولا نذإب تحكن اذإو : لوقيف

 ؟ هب لوي هنإف

 اذه ىف رذع ىلف باطخاا ليلدب تلق نإو : ل وك نأ بيحملاف

 ؟ هب لوقلا نم ىنعنم ناكملا

 ؟ رذعلا كالذامو : لاق نإف

 ؟ نيبي“ الأو نيبي“ نأ هل ناك

 : لوقي نأب ةئيبد نأ هيف رذءلاو

 عودي :ىذم رالا -ا/ قالط : دولد وبآ هم موب: ىراخبلا_ ١" تاراجت : هحام نا هحرخأ )١(

 . ىرخأ غيص ثيدحألو . 958 2 ”54 هزل اوف عم لينح نبا ال؟ ك٠5 تاسلا اق

 ١١ : حاكن : ىمرادلا - ١4 : حاكن : ىذمرالا - ١5 حاكن : دواد وبأ : هحرخأ (0)

 :٠.1١15 3 > لبثح نبا



 | إو

إ ىلآل ؛ قاعنلا كرث ىتمزل باطما ليلدب تاق ول
 اة[ ميب] تزوج اذ

 .امهمدي قرفمال ذإ ؟هادنع نكيمل اذإ هيراجأ '"”| نأ ] ىنمزل_هربل اذإ تفددعام

 ؟ رخآلا ىف همزا امههدحأ ىف هب لاق مف

 ىنمزا  ىلولأ نذإب  اهسستنب حاكنلا دقعت نأ اهلتاز "ود ول كللذك

 ؟ نيعضوملاو نيلاحلا نيب لصافال ذإ ؛ هنذإ ريغب هتزاحإ

 ! قافتالاب الوبقم مفالا اذه نوكيف

 7ىفاك مازلإلا هيلع دروب نم هب صقخم امي مازلإلا مفد نأ نايف

 . همصخ هيلع هقفاوي 3: نإو

 ظافاألا رهاوظ وأ مودعلا وأ سايقلا ىقني نم مه لوفت هلثمو

 . عامجالا وأ داحآلا وأ

 ١ قفتع مقدلا همزاب له « قفتملاب ما زاإلا ناك وأ ليق نإف

 . ضقنلا ىف انرك ذام ىلع ال : ليف

 ابيع « ةيرصقلا » لمج ىلع ليلدلا مقت نأ  ىلاغملا رم هلاثمو

 0 رخآ ءىش در ةعم ”تبحوأ ُ درأا ص نإ : لوقف

 نإو  فلقخملاب ما لإ ةأل ؛ هافك ءلصأ لع  هرذع هيف نيب اذإف

 : لوقي نأب  اًعفتم هروص

 . رخآ ءىق در مازلِإ مم حضيال بيعلاب درلا نأ ىلع انقفتا

 هخلا هب لوقيال اع بيحي نأ هلف

 ؟قفتع هنعضقنلا نوكي نأ بح: ققتملاب مازلإلا ناك اذإ : ليق دقو

 هل ةريصب ال نم هلاق هنإف ؛ فالخلا اذه دمي الو حيحصصب سيلو

 . لدحلا مقأ وع

 قيفوتلا ٌشايو

 )١( ىفاك : لسألا ىف () . ىنهملا قايس اهمضتقي ةدايؤ .



 نائل
 سشكملاو ىلقلا / ىف مالكا ىف لصف [ىمبل]

 ىواعدلا ىف مقت ةلباقلاو « ةلباقلا نم ببرض : سكعلاو باقلا نأ لعاو -- م

 . اهريغو يهاذلا ىف ىلا

 . ةلئسألا ىف مقل

 . ىناعلاو ةلدألا ىف مقتو

 : اسكعو باق ىمسي الو « ةضخغ ةَْضَراعُم ىمسي ام ةلباقلا نم مث

 . لجو رع هللا ءاش نإ « ؟0ةضراعملا باب ىف كلذ رك ذنسو

 :صودصنلاو رهاواقلا فىمسيو؛ابلقو سكع  ةلباقمهن وك عم  اهنمو

 . ةلباقم : ىواعدلا ىفو « اك ارتش

 : تايلقعلا ىف كلذ مقي ام رثك و

  ةلخخا ىف معنملا ركش بوجوب معلا نب عدم ىعدب نأ - لثم

 ؛ اعنن باجي الو اررض مفدي ال ىذلا « بذكلا » حتفيو « ةرورض

 . ةرورض ملظظلا وه ىذلا ضحغلا ررشغلابو

 هنأ وهو ؛ ةرو رغلا ى وعد ىف هضيقنب هلياقو ةيمالكا هيلع سايق

 ؟ ال وأ ةرورض هتلق ام ةحص تفرع له : هل ليق اذإ

 ؟ هيف اهاءدا مف « ةرورضلا » هاوعد لطب ؛ ال : لاق نإف

 داسف ىف ىعدب كنااغنأ نم تركذأ أم هن أو لبوق 4 معن : لاق نإو

 ؟ةرورضه معلا كللوق

 )١( ةضواعملا » : لصألا ىف « .



 ل ؟1مل

 ؟ةرورض ىوءدلا كل ناك هرورص كلذ تثيع دأ اذإ و : لاق نإف

 نذلا : مو 6 تارورلا نهأ هيف *] رتشد هرورسم مولعملا نذل : لاف

 فالخلا هيف ايف ةرورضلا ىوعدب دارفنالا كل زاج نإف ؛ ملوقع تلك

 ؛هنيمب عضوملا كالذ ىف كاوعد سكع ىلع ؛ ةرورضلا ىوعد كمصخا زاج

 ؟ ضب نم ىلوأ ةرورْغلا ىوعدي دارفنالا ىف ''”نيعدملا ضع سالذإ

 .ماقيف مصخخا عقد 1 ةمقشا أم ناعم تابئإ ىلإ ةعئاشد ام مصل ريصل لقو هسا 1#“

 - هأوعدو هلأ وس هيلع

 ١ رظدلا نه ب رس هل راظنلا 9 وفذد * رظنلا انك

 لاؤس كل مسيالف ؛ ثبثأام تيفن هبام "تبثأ كنأب : هيلع بلئتف

 | 8 وأ لوئسلا نع طقسي هنيع ىف هساكعو هبلقب طتسو الإ مالك الو

 ا ًاديأ هدرود أم سفشب باوخلاو درلا فاك

 فالخلا نم موربام لثم ىف لئاسلا ىلع هدومب ابولقم لاؤسلا نوكي دقو - مو

 : لوثسملا هين ا

 : لوقيف لأسب نأ - لدم

 ؟ رشعلا وأ« عبسلا وأ ء« ثسلا نود  سمتاب تاولصلا هللا صخ ل

 ! اما لاؤسلا اذه ناك صقن وأ الع داز اع صخ ولو : لاقوف

 ؛ دوجسلا ىأ.« عوكرلا دادعأ نم اذه لثمي لأس اذإ كللذكو
 : ناكرألا وأ » تامك رلا وأ

 ؟رثك أ وأنيترم نود-_ةرع رمُملا ىف جالا صخ لل : لاق اذإ تللذكو

 4 اهريغنود رق امب اهضورفواهصن ةأاكرلاصخ مل :لاق اذإ كالذكو

 )١( نييعدلا » : لسألا ف «.



 دلل #8

 ل جة

 نود ناضمر مايصلاب ربشألا ةلمج نم صخ مل : لاق اذإ كلذكو

 ؟ هريغ

 .عاضرلا ف لوما و ددعلاو قالطلاو ةحكن ألا ف ريداقملا نم كالذ ريغو

 . اهفالخم رمألا ناكو لو « لاؤسلا هيلع داع

 ةحابعملا 1 ل نأ م رط السي نم وأ ىردق ىلزسم دروأ وأو

 ؟ هذه ىف

 ىقح ىلاعت هللا ل“ بتري نأ بجو مل هنأب : مالكلا هيلع بلقتي

 ؟"( ىلاعتو هئاتسبمس هللا]) ماراعلاو ؟ اذه الإ ةحيلصملا نم' همواعم ىف نوكي ال

 بحي مقو اذإ ثداحلا نإ :لاقي نأ زو فيكف ؛ ثداح مولعللو « ىلزأ

 عرمدلا رقتسا وأ ىتح ؛ ههالخ زوحنال دحاو هحو لعالإ مقيال هنأ اع نأ

 ؟ اهلك ابيف ةحلصمللا وه ناكل اهلك اهمف اهفالخ ىلع
 سكسلاو بلقلا نع ًاضيأ اذه كفني الف

 فيلكعلا ىف ةحاصم ال نأ : هفرصتو هلامفأ ىف هللا ردع ال نم ىعداولو

 اوما يح ةنجلا ىف مفلح نأ ىف  ةحلصلا ةزك  ةحباصملا لب ؛ ديبمتلاو

 . دولخاو ديب أتلا ىلع مرثك أ ىف ةرخآلا تابوقعو اينألا بئاصم مالآ نم

 هكلم ىف دييقت ريغ نم  قالطإلا ىلع . كلم ام كلم نم : لوتيو

 كالذلو ؟ لاؤسلا اذه ”لثم هنيلاكنتو ةعئارش ىف هجوتي 0 تيقوت الو

 . [ 2١ 50 ] ( نول أنسي مو لمفب امك لأشني ال )ل : لاق
 مهما نم هيلع بلقني اب هبهذم وأ مصخلا مالك نم بجعلا ىرت دقو

 ل هيجل هلم

 )١( سنلل ايدافت اهدنع نم ةفاضإ ٠



 اس ا ى

 : نولوقيف ؛ محيتلا ف مهبجمتلك

 « ضئارفلا نم اهريغا حلصت الو « ةضيرفل حلصت ةرابط مي ر له

 ؟ ةضيرفلا كالت نم رثك أل وأ

 حلصيالو - تقو ىف  ةالصل حلصي اكوضو تيأر لهو: همصخلوتيف

 ؟ ! رخآ تقو ىف تقولا كللذ دعب  ةالصلا كالت لئل

 ؟همأب هقحبلي ىتح ًأرما ىعدينأب فئاقلا فرع فيكن أب ءمهبجعأ هلثمو

 ؟ امهم هقحلي يح ًادحاو دلو ناتأ رأا دل: فيك نأب « باتيف

 زيي فيك | مك تع رق نم سيك أ ةعرق انيأراه : مل وق « هلثمو [شعالل]

 ؟ ديعلاو رخلأ نيب

 يأ لهو : لاقي نأب - هنيع ىف نكي مل نإو - هريظنو هلثم ىف باقيف

 رهاطلاو سحنلا نيب زمم فيك هنعَّنأ ىذر ةفينحىلأ نم سنك اولد نم

 ؟ :دحاو ركب ىف عينا عمتجا دحاو ءام ىف

 : ةيؤرلا ةانن لوك ؛ ريثك تايلقعلا ىف هلثمو

 ؟ سدو لباقي نأ حصل ايئرم ىلاعت هللا ناك و

 ؟ لمحم وأ ؟ ساب“ وأ لباقي نأ حصل ًادوجوم ناكولو : ليق

 ؟ لب اتي ال ام ادوجوم نوكي دقو : اولاق اذإف

 . ساب الو لباقي الام ىرب كالذكو : ليق

 ؟ لوتلا ىلع ةردقلا وه ٌمالكلا : ةيماركلا لوق هلثمو

 | مالكتلا ىلع ةردقلا وه لوقلا لب : لاقيف بلقيف

 زوجي ةدارإلاو لملاو . لحغلا ةايح نم ةردقال دب ال : محلوق هلثمو

 ؟ للا ةايح نود



 دل 091 ]ل

 ةرذقلاو 6 لح ا ةأمح نم أمل لب ا ةدارإلاو معلا و : لايف باق

 : للا ةأمح نم كب امل

 ب يناقأ ةثالم « دحاو رهوج هنا : ىراصتلا تااق اذإ كلذكو

 1 رهأوج ةئ ال, 0 دحأو مونقأ هنأ 6 لاقيف باقي

 ١ ةمألا 1 حيعلو 6 مما ال  هقتنعل ديعلا راكد إ

 - اهراكنإ عم  ةمألا قتع ىلع ةداهشلا ركملاو : لاقيف بلقي

 ١ ديعلا ف معهإ و حصل ل

 نود هتممق رع فيا رك للا ُْف : ةمآلا نيذح ف لاق اذإ كلذكو

 .ظ

 . ىنالا
. : 2 

 .رك ذلا نود هتميق رشع فصن تالا ىفو : لايف باتي

 . لالدةسالا هقيرط امف اذه لثم متي دقو

 . ةلايللا ةباتكسلا اوؤيجأف الاع سلا متزجأ اذإ : ملوق ٌلثم
01 

 - مومأع بأف

 ؟ةبانكلاىف هومتيجوأ لمف ؛ ؛لسلا ف لجألا متبجوُأ اذإ م :أو : ليقنأب

 رثكي اي( هد 6 هز وس لك نه تسفأ 0 سلا ُْق موق اثمو

 7 أهأئز نه

 . اهنم نوكت نأ بجو ةروس لك ىف !هتبثم رفكي ال هنأب « بلقيف

 : مطوق لثم ؟ ىلأ بلقلاب مصخلا مالك ن ولكي لقو - موز

 تاحوكدنملا نم كالي امف كالم اذإ رملا نأ ءاسنلاب قالطلا رابتعاب

 ؟رملا نم فصنلا ىلع ةحوكسلا ىف دبملاو « ةقلط رشعأى ثا عبرألا



 دس ؟5؟

 ؟ تس ىو « را تاقتلط فصن هترح ىف كلل نأ بجو

 . نيترخاىف قالطلا نم كالع امف را ىواسال ديعلا :لايف « بلقيف

 ؛ امهيف اهكلع ال نأ بجي دبعلاف « تاقلط ثس نيت رملا ىف رملا كلم اذإف

 ؟ ىلؤأ باقلاب هومتلق ام ناك ؛ نيترملا ىف قالطلا ىف ايوتسا الإو

 لدتسملا هب لدتسا ام فالغم بلااقلا لدتسي نأب بلقلا نوكي دقو

 . هب لدتسا اع : دضلا ىلع هب لدعسا ىذلا هحولا ريغ ىف

 نسلا نأب عفرو ةنسّم اهيف نأ : رقبلا نم نيسملا ىف محلالدتساك

 نوبلتنبي نيصقو دعب دوعب اعإف اهبوجو داع اذإءادنب | غلا ةاكّز ىفبجاولا

 . نيصفو دعب دوع وهو « نيعبسو ثس دعب دوءأو « نيثالثو ثس ىف بجي

 ؛لماكللا نس دعب دوعي امثإ محلا ةاكز ىف دئاملا سيلأ :بلاقلا لوقيف

 ظ . رسك هلبق ام نيبو هنبب نوكي ال ىتح « صقشو رسك دعب ال

 صقولاك رشع ىلع ديزب ال رقبلا صقو : انهاه اولاق اذإ كلذكو

 . نيميرألاو نيثالثلا نيب

 .لوألا صقولاك «رمك اههف بحي الأ ىلإ دتمي رثبلا صقو :بلاتلالوتيف

 رهاوظلاو صوصنغلا ىف كارتشالا امأو موو

 : هوجو ىلع نوكي

 نالدتسي ن.داضتم نيعضوم ىف :دحاولا ةلأسملا ىف كرتشي نأ  اهنم

 م دحاولا رياعأو عي

 ثراو لاخلا »:مالسلا هيلع هلوتب ماح رألا ىوذ ثيروت ىف ملالدساك

 م62 « هل ثراو ال نم

 )١( شئارف : ىذمرتلا - م ضئارف : دواد وبأ هحرخأ *١  ضئارف # تايد : هحام نبا 8
 ح15 7 58 ا١> : لنح نبأ "4 ضئارف ؛ ىرادلا : 4س١!"" ١ .



 ل

 باتيف ؟ رخآ ثراو نكي ل اذإ ًاءراو ةعيرشلا بحاص هلمؤل ؛ اولاق

 . امراو انبه نأل ؛ثر“ الأ بجو نيجوزلا دحأ همم ناك اذإ كلذ مهبلع

 ةمعلا تثرو اذإ ثلثلا ثري الأ بجو لاختاف . ةمع هعم ناك اذإو

 ؟ ربحا رهاظب نيثلثلا

 نوكيو « ًابلاق ناكف ؛ نيمضوم ىف مصخلا ىلع اليلد هلمج بلاقلا

 ىف ملو « نيعضوم ىف هل دهشي ربحلا نأل ؛ لالدتسالاب ىلوأ كلذ عم

 | ! دحأو مضوم

 :لاق ىلامت هنا نأ:لققلا دمع نع ةرافكلا طوتسيف اوادتسا اذإ كلذكَو سس سورس

 | 4 /5؟ ةبلا نم ]؟ 4 ةنماوُم ةَبكَر 7 راستف سس ًايماوم لك نمو )

 ؟ هب هصاصتخا بجوف.؛ كلذي أطخلا صخف : اولاق

 ؛ باوصلا دض نوكي دقف دمعلا دض نوكي اك أطخلا : للاتلا لوقيف

 / . / اهتلعث بجوف [ىددل)

 ًاميمح امهمأل ؛ أطخلا ديضب تقلعت مك « باوصلا دضي ةرانكلا ىنعأ

 2 .أطخبةثللا ىف

 هيلع هلوتب اهيلع ءانبلا دعب ةحاسلا علق نم عنملا ىف ملالدتسا كلذ نمو مهو

 ؟ ع "9 مالسإلا ف رارمض الو ررش ال » ؛ مالسلا

 ؟ مني نأ بجوف « بصاغلا ىلع ررذ اهعلق ىو : اولاق

 ةلاصلا اهلثم دجالهثادبل اهيلإ هنم بوصغلاجاةحم دقو:بلاقلا لوقيف

 . علتلا نم منملا ف ررضلا هب قحلي الف ؟ هئانبل

 لع ثمهجأ هلا نآذل ؛ ىلإ وأ ررضلا دعب بصأاغلا نأب : للاملا لورنو

 . 44١7 مقر ثيدح  نيعلا زيكلا سابع نبا نع (1)



 نو ل

 ربخأا لح ناكف ؛4 ةميقلا ما زإإ وهو « هي ريل قاحلإ نم ديال نأ

 ررغلا قاحلإ نم دب نكي ا اذإ  ىلوأ هئم بويعنلا نم ررضأا عفد ىلع

 . اههدحأب

 : ليق هانيب أم 52 رمل نأب نيمصخلا لالدتسا ك9 و

 «نييصخلا دحأل أمم ةدحأ ولك ْن وكنت «نيتءا راب تدرق 3 ىف ناكرتش دقو "6

 ( 'مكلجْرْأَو - هلوق ىلإ  ةالّصلا ىلإ متم اًذإ )ل: هناحبس هلوقك
 .[ 5 / " ةيألا نم ]

 «بصنلاب قلعت حسلا عنم نمو ءافطع ضفخلاب قلعت حسما ز وج "رمق

 . بارعإلاب ةرواجلا ىلع ضفخاا لمحو

 «ع له وأت امرهم كصضاو لكل دوش © نيلي وأت دوحاولا رهاظلا لمتحم دقو "هد

 ؛ ىلوأ هلجأل ليوأتلا نم هيلإ راص ا ريصيف ؛ رخآآ رهاظ اههدحأل دهشي مث

 9901 « باوصلا ستيلف هتالص ىف ىدحأ كش اذإ :  مالسلا هيلع هلوقك
 دصنلا ىرحتلاب اندرأ : انلق نحو ؛ دابتجالا ىرحتلاب دارأ : اولاق

 . نيقيلا لع ءاعبلاب باوصلا ىلإ
 لع نإلو كشلا غايلف » : مالسلا هيلع هلوق لب وأتلا اذهل دهششيو

 انا نةيدسأ أم

 6 عرسأو قبسأ مهفلا ىلإ نوكي اهدحأ ) نيوجو ىلع رهالفلا ىف ناكرتشي دقو - موب

 : لاق هناديس هنأ نأب : تاقلالا عمج نم منلا ف مل وك : ىلوأ ن وكيف ٠

 .| ؟ ١ 9 ةيآلا نم ]6 نآنرم فالأطلا ,

 !١ؤءلو٠:ذالص :دوادربآ- مه مف دجام : ىلسم _ "ه ةالص : ىراخبلا هجرخأ(١)
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 :مسو( موو مولات 2 الك تك 26 اذ ءزاد : ليثح نباس ك9

 . لال اهن1ذ م9 مه "؟
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 دل جنس

 ؟ةءآلا رهالغب قيرفتلا بجوف : اولاق

 | عرسأو مهذلا ىلإ قبسي دحاو ربط ىف امهقيرفت نأب : انلقف

 . ةلأسما ىتش دحأ ىف امهم دحاو لك« دحاو رهاظب نالدتسي دقو

 ؟ ةرلا ىف تاقلط ثالث كالك دبعلا ىف مل وتك

 ٠ [ ؟ / 555 ةبآلا نم ] ( نت رم قالطلا ) : لاق هناحبس هللا نإف

 . [؟ / 5م.ةيآالا نم ]54 لب نم هل لحت الف اقلط ن اف )ل : لاق مث

 هذه تاقلط ثالث كالميف ؛ ةمأ ماك كالع را ىف انباحصأ لوقيف

 . لك أ هنأل ؛ ىلوأ رملاب باطمعاو ةيآلا

 : ىلاءملا فق ساكسملاو باقلاب قلمتلا امأو - مهم

 : هو>و ىلعف

 سكسااب الالدتسا لدتسلا هب 'ىدتبي ام : اهنم

 : هيف أوفلتخا دقو

 . ىأ رلا باحصأ مهو ؛ ةجبح هأر نم مو

 هتئيقحو هنع هللا ىضر ىمفاشلا باحصأ مهو « ةجح هرب مل نم مهنمو

 : هن درطلا كح دض باميإ

 ةفص رذنلاب راص امل موصلا ريغب فاكستعالا مص ول : مهلوق : لثم

 . اهيف ةفص رذنلاب رصي مل موصلا ريغب حص ان ؛ ةالصلاك « هيف

 موصلا باجيإ وهو « تابثإلا هدصقو ىننلل ةلع ليلعت اذهو

 باري ىف ةجيح هلعجيإ ىننلا ىلع ةالصلاب دوعشتسا هنأ ريغ « فاكستعالا ىف

 ٠ كسلا اذه ىف فاكهعالا ةداضم ىلع ةالمعلا تناك نأو؛

 ( لدجلا ىف ةيفاكللا  ١ه )



 ا

 امهعمجت ةلءا لصأب عرقلا قاطإ وه سايقلا نأل ؛ اندنع دساف اذهو
 . ملا ىف

 ؛بولطملا كسلا ىف هداضيوهضتاني لصأب عرفلا قل دق سن اقلا اذهو

 . لصألا ىف بوااعلل مكحلا ضي: عرفلا ىف بج وأف

 نأ نيبو سايقلا ىلإ دصقلا دنع عرفا الصأ دج الأ نيب قرفالو
 - هيف دجوي الو « عرفلا ىف مكمل نم هبلطي اذ دهشيال لصأ ىلإ ريبعي

 . لاح كلذو « هجوب عرفلا

 كللذ دض هيفو مكحلا كلذ هيف سبل لصأ نم كح بلط نم نإف : اضيأو مده
 ؛ مدماا نم دوجولا وأ «دوجولا نم مدعلا بلطي نك ؛ هضيقنو كسملا
 محو ؛ ضايبلا نم داوسلا 5 و  لعلا نم لهجلا و « ةايملا نم تولاو
 لامجألا ىف بمتلا نم ةحارتسالاو « ةئْشلا نم ةحاراا و ؛ لزألا نم ثدملا
 . ةقاشلا

 نم كالذ ريغ ىلإ ,« لظنحلا وأ ربصلا نم لسملا ةوالح بلطي نكو
 . ةداضتملا ماكحألا

 ؟ هيضيقن ىلع فالخم قاحلإ اذهو « هريظنب عرفلا قال سايقلا نألو
 قامت ىف ايعدم نوكي : الصأ هل دئال امب مك لقعا نم نألو

 ةلازإل راص اذإف ؟ هاوعد ضيقن ىلع اهيف همصخ هكراشب «ةلعلا كالتب مكمل
 ىوعد دك ليلعتلا ىف هأوعد ضيق لع لصأ ىلإ ىوءدلا ىف ةكراشملا

 . ليلعتلا مذوم ىف ةفلاخلا ىلع صخلل ةكرشلا

 فرصرلع | ادمتعم ناك لالتعالا لصأ رك ذي م اذإ هنإف ءاضيأو - مح٠ [شعدل]
 لصأ ىلإ راص اذإف ؟ ناهربلا ىلإ ةجاملا عضوم ىف ىوعدلا ضحشو ؛ ةلاقما
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 ؛ىوعدلا ف'رضم هيلع ناك ام ىلع<ىَقب هيعّدي امل هتداضمل ؛ هكحم لوتيال

 . هيلإ راص ىذلا لصألا نم بولطملا مك-1ا دمي الأب رقأ ام هفني لو

 نيسبأ 'نمناك امكح فالخ ىفاهسكسب دهشتساو ةلعلا رك ذ اذإ :ليق نإف -- مك

 سكسنا ام للعلا ىوقأو ؛ هسكمب هليلعت نرق هنأل ؛ هسايق ةحص ىلع ةلدألا

 . هكح فالخ ىف

 اذإ ةلعلل ارك اذ نوكي امتإ هنأل ؛ أطغت ةلعلا ركذ اذإ مكلوق : ليق

 ؟ ىوقأ نوكيف اهسدكمب دهشتسي م « اهكح قافو ىلع لصأ ىف اهدجو

 . ةلع نوك:ت ىتف ؛ لصأ ال سلو امأف

 مكللا ىف لصألا كلذو « لصأ ىلإ ال هم در هسكسب هداهشتساو

 امكحو اهكح ىف امل ًادهاش نوكي فيكف ؛ ةلملا كلت ضيقن لع

 ١ عفادتلا و ضفانتلا ىلع

 ةبج وم ةحح لالععالا ربصن لالتعالا ىف سكملا درجم ناك اذإ :ليق نإفو مد«

 تايعرشلا ىف كلذك ناك البف ؛ تايلقعلا ىف

 درط نع تدرفنأ ىتم ةلعلا نإف ؛ ءاوس هيف عرشلاو لقملا : ليف

 | رخآ لصأ ىف اهكح سكمب « حصي مل لصأ ىف

 "سال الإ هلآ ١| امهبفإ نك. ٠ ىلاعت هللا لاق سيلأ : ليف نإف

 . [ ؟١ /؟؟ ةيآلا نم ] ( (دَّسنل

 داسقب لدئسأ هنكل ؛ دحاو هنأو ءهلإلا دهحو نايب كلذ دارأو

 ؟ هلإلا ةدْحَو ملاعلا دوجوب معي ةيهلإلا قن ىلع همدعو ملاعلا

 الالدتسا وه سيلو « ملاعلا داسنب هلإلا ىقن ىلع لدتسا امنإ : ليق

 هنأ ىلع ملاعلا داسفب لدتسي لو ؛ هيلإ راشأ امف درطلاب هنكلل ؛ سكملاب



 ميال

 دل ؟؟مل د

 « ددعتلا ىلع هداسفب و « ةدحولا ىلع لدتسا لالا دوجوي نكل ؛ دحاو هلإ

 . درطلا نع أبنأ دقو الإ سكملاب لالدتسا تايلقءلا ىف روصتي ال دقو

 . سكملا هن راقي مل ام ىلع درطلاب لدعسي دق نأك نإو

 ةيآلا نم ] ؟ 4 هللا ناَدْنبُدَف 8 : هلوتب درطلا ىلع هبن هناصبس هنأ ىلع

 . ًاسكعو ًادرط ليلدلا ركذذ ؛رخنآ هلإ هعم نوكي نأ نع هسفنهزنف ١ ١[

 ؛ درطال هتداهشب هب قلمتلا حصيف « درطلاب نرتقي ام سكسلا نمو

 « عرشلا نود طرش لقعلا ىف وهو ؛ اعيمج عرشلاو لقعلا ىف احيحص نوكيف

 نع لس اذِإ  هدرط هرمي م مهخال هضنن وأو ؟ هب ىّوقتي عرشلا نأ ريغ

 هةمالس نم دبال نقايط ؛ دحلا ى ريد رطلا مم هيرجي نأ الإ مهالا.- ضقنلا

 ؛ طرش دودحلا ىف هنأ اديب ال ؛ هنع درطلا ةمالس نم دبال اك « ضقنلا نع

 صتخا نإو  اسكعو ًادرط لطبف ؛ طرشلا دتف « سكمعلا ضقن اذإف

 اههبشا عرشلا ىف اهسكعو اهدرط ىف ةلعلا تنرق امنإو ب اهدحأب ضقنلا

 . تايلقعلاب

 ؛ عرشلاب هلابجوم ركحلا ىف ارثؤم نوكي نأ نم دبال ابنألو

 . رثؤأا بجولا ىلع ةلالد اهنوك *'”ءواعم ذإ

 نيدرطلا ىف مقي دق هنإف ؛ سكملا نع درفتلا نيدرطلا قرافي اذهبو

 لصأ ةفاضإب ةلع ةلاقما فرص لمج نم انرك ذاك ؟ هب قلعتلا زوحي ال ام

 . همأإ قفتم

 هيف نكمي ام هلثمي لالتعالا نع للعما عنم هب ىعدي ىذلا سكمعلا نمو

 .عازنلا عطوم ىف ىوعد ها وك نيبنيف مكسملاب ةلعلاو « ةلعلاب مكحلا ليدبت

 . 6 امولعم» :لسألا ف 01(



 . هقالط ةحصب ىمذلا راهلظن ةحبعل لدتسب نع لغم

 ةمس ناك نكل ؛ قالاملا ةحصل رابظلا ٌةدح نكست مل : ضرتعلا لوقيف

 ىعذلا راهظ قبف ؛ لالتعالا ىف لصألا وهو« ملسلا ىف راهظلا ةحصل قالطلا

 | ىدذلا رامظ ىف بجوم هل سدا ذأ ؛ ليأد الب

 عاونأ ىف هلمقوم ال هنأو ءلصألا ةلع نع منملاباب ىف هنأ انركذ دقو

 . سايقلا ةحصب لوقلا دعب سايقلا لع تاضارتعءالا

 : اولاق نأب ؛« نوبي باوجلا اذه ريثب هنع باحأ دقو

 دودحلاو ةيلقملا ةلعال عراضم هنأل ؛ ةعيرشلا ىف ةلعلل دكؤم اذ_ه

 ناك اذإ ىتح « رخآلا اهرومأ فرافي ال ©« هيحاص نءرق امددأ نأ نايبو

 « ةلا ال قالطلا ناك رامظلا ناك اذإو « ةلامال رامظلا ناك قالطلا

 . هبحاص اهدحأ لياز الف

 . هيف فاتخما عرفلا ىف 9 بجو « كلذك امبنأ لصألاىف انتفنا دقو

 اذإ هنأل ؛ رامأغلا ةحبصل ةلع قالطلا ن 1 نيتي ال عرفلا ىق : ليق نإ) - مدع

 ريغ ىف سب راهظ الف ؛ قالطعلا ةحصل ةلع ةلأسلا ىف راهظلا لعجو هنم علم

 ؟قافولا عضومل الولع ناك ةلع لمج ولو « هيفقالطلل ةلع لمي ىتح / مما [ىدسو ل

 ربتعي لب ؟ بجولاو بجولا نييعت ربقغي ال عرشلا للع ىف : ليق

 مضوم ىف مح ةلع امهنم دحاو لك لعج بجو اقرتفا اذإف ؛ امهتراثم

 نإ و « هل مح رخآلا لعج لالتعالا فاهدحأ ىلإ ةجاهلا ثءقو نإ ؛ ةحاملا

 زوجي هنأل ؛ هل الالتعا رخآلا لمج مكحلا.ىف امههدحأ ىلإ ةجاحلا تعقو

 نأ زوجمو «ةجاحلابسح لع« ةلع كح دحاو "لك ع رشلا ”بحاص لدجم نأ

 طرش نم سيل ذإ ؛ اهريغ امل بجوألو « ةلعلاو مكمل ىلع ةلالد امهامجي



 ا كل

 .هل ةلع هلعجي امل ابجوم هن وكب مطقلا ةيعرشلا ماكحألا ىف ًاسايق سايقلا لدَج

 رخآلاب اهضدحأ رابتعاي ليلقلا ىلع ريثكلا ابرلا ىف انسايق نأ ىرت الأ

 ؛ هليلق ىف ىرج هريثك ىف ايرلأ ىرج ام : انلق نأب « تاموعطملا ىف حيض

 .ليكلاوأ رمطلا هنكسا اذه سيل ةبجولل ةلعلاتناك نإ و  تانوزوملاك

 (ته)تافصلا ةافن نأ وهو تايلقعلا ىف ريظن لالدتسالا فق لعتلا اذه لثثو "ده

 . هل للا بوجو ىلع الاع هن وكي انللدتسا هل ل ال ملاع هللا : اولاق ال

 ملاعب سيلو ع هل ناسنإلا : ىثانلا لاق اهل : اناق اذه سكءبو

 مضوم جاجتحالا ةحص عبتيف ؛ املاع هل وك ىلع هل معلا ت وباب انالدةسا

 . قاقتالا دو> وو ةجاحلا

 ىلع هت عم م وصلا ىف ايسان لك ألاب انل الدتساك تايعرشلا ىفاذهو

 عم ةالصلا ةحصبو ٠ ىأرلا باحصأ مس وهسلا مالك عم ةالصلا ةحص

 باحصأو ةنيدلا لهأ عم ايسان لك ألا عم موصلا ةحص ىلع وهسلا مالك

 . هنع هللا ىؤر كالأم

 قافولا مضومل امفان رخآلا ىلع امهم دحاو لكب لالدتسالا ناكف

 ققلعتلا 7 الف ا..نمدحاو لك ىففالملا عم امأف ؛ هيف عازنلاب ةجاحلا عوقوو

 . نيمصخلا نم دحاو

 ؟ هناعإب كح اهلعف نفق ؛ رفكلا ٌداَضن ةالصلا نإ : اوناقاك

 «ةالصلاىف هعو رشلاح وه رثك ع نم : رفكلا أهداضن ةالصلاو : ليش

 ؟ اهل رفكفا ةافانمل ؛ هتالص حصن ىل

 اهدحأب لالدتسالا امهممدحاول ميال ادحاو افقومامممف نامصخلا فقيف

 . ًاعيمج اميف قافولا د ىلع هنأل ؛ رخأآلا ىلع



 ل مسإ

 نأ : ضارعألا ء أمد لوي ند قامتك وشو ص تايلقعلا ف ريظن هلو

 ؟ ىوقأ نوكيف ؛ هيلع "ىراط هنأل ؛ هدضب نوكي ضرعلا مدع

 لاح لعءاف لعب قامقيال ىذا تياثلا قايلا لب . لوقيف هةيصرح هعذموف#

 ؟ ءورطلا نم 'ىراطلا منع ىل وأو ىوقأ هيلع هريغ ءورط

 . هل هر أص فالخ عم هلصقب اع قامعلا نيمصخلا نم ىلليوح اول م الر

 ليلمتلا نأ : قيرطلا اذه لثع ةلملا ىلع ضارتءالا ىف قاءتلا دسنر“ امو مدد

 فالخلا ”مضوم ةلعاا نم هل بصن ا نيمصخلا دحأ دافأ اذإف ؛ ةداف الل

 وأ كد 4 لمكسل م هلع كسلا لع 4ودهتس هس اذإو ب ةدا1لا مكدومو

 . لمع رْله و 5 د وبهم

 رابلقلا لعج وهو ؛مكسحلا اذهتبثأ راهظلا ةحصل ةلعقالطلا لعج نأ

 ىوقأ وه امبوأ قافولاب امهنيب امولعم ناك ام الإ دفتسي ملء قالطال ةلع

 ؟ مما لوق طوتس وهو « "'ديفتسي لوقلا“ اذه ليق نإف

 بتري ل ًادافتسم اكح ةلءلاب ديفي نأ بجي هلوق طوقس لبق : ليق

 9 مهخ لوقف طوةس ةءاع

/ 

 :سايقلاب تاأق اذإ ةمالا هءاع تقفتا أه : ضارتءالا أره داسؤ ىلع لدي أمو ب سرب

 لاؤسلا اذه نكمأو الإ ىعرش رخآ ركح اهيلع قلعت عرشلا ماكحأ نم

 هيف ناك ؛ اذه نم عرضا للع رثك و لالتعالا كلذ لصأ ف

 . عامجإلاب طقاس كالذو « هرثك أ ىف سايقلا باب دس

 : انتيثأ 7 اميلعأو ؛ لصألا ىف « ني:ءدضاو ريغ ناتولكلا )١( ظ



 | ا أ

 امهنم دحاو لك ”لمج نكمي نأ هيفام ىمقأ نأ : هداسف ىلع لدي اممو س هم

 كالذو ؛ ضرتعملا دارم ةياغ وهو ؛ رثك أ وأ دحأو هحو نم ةلع اكح

 ؟ هدارأ هجو ىأب هدارأ نم لع منتمم ”ريغ ةميرشلا ىف

 ةيطعلا ىرمع قاقحتسا ىف ةلع َنادلا ديز لوخد لمت نك وهو

 ؟ هلثم ديز قافدعتسال ٌةلع ةيطعلا هذه ورمع قاتحتسا لعج نإو « ةمواعملا

 ؛ قلاط ةرممُم بنيز ْتْهْلَط ىتم : لجرلا لاق اذإ / قالطلا ىف كلذكو [شعمدل]

 ؟ قلاط بئيزف ةرمع تقلط اذإو

 : امةةنعأ دقو : هي ديعل وأ « اعةلط لقو اديز 612 س اذإ : لاق وأ

 ؟ أيقالط وأ“ امج اص ةد”رح يف هلع امهم دحأو مالك ناك

 عض وم رخألاو؛ ةحح قافولا مضوم لعح نيمصخللا دحأ نإف : انمي و

 ل وأ طوةسلاب عزاذقملاف نييصخلا دحأ مالك طوقس بجو نإاف ؛ عا زملا

 ظ . قافولا نم

 بجو : قالطلا ةحصل ةلع راهظلا ةحص اولعج اذإ مهنإف : اضيأو

 . راهظاا هنم اوححصي مل اذإ ك رشملل قالطلا اوءقوب الأ

 راص مث ؛راهلغلا ةحص ريغ ةلعأ قالطلا ةحص نأ ناب اذها وامجي ل اذإف

 . راوظلا ةحص ىف ةلع

 دوجولاب انْيِجوُأ رابظلا ةحصل ةلع قالطلا ةحص نحن انلعج اذإو
 . اسكعو أد رط . مدعلاب انطتسأو

 ؟ لاق ام ىشالت هضارتعا ةحصب ضرتعملا بلوط اذإ هنإف : اضيأو

 ىلع لد « لالتعالا ىف اذه ”لثم نكسمأ اذإ « لو : هل لبق اذإ ىتح

 . « اتماك » : لصألا ىف()



 ما

 سا ملا سل

 لاؤسلا نع فرصناو ءىش هديب قبب مل ؟ هتحص ىلع لد ال لو ؟ هداسف

 ! نينح 0

 . ئيفوتلا لابو

 : سكمملا و بأقلا هوجو نمو

 هب لاملا قاعام ضيقن ىف اهب حررمهتلا هجو ىلع ةلعلا ىف كارشإلا وه

 ؟ ناصقن الو ةدايز الب كلا

 لصأي نكمال هفصو اذهام نأ الإ ؛ عاجإلاب دساف هلثمب قلعتلاف

 لصأ ىف ضقانتلاو «تابثإلاو ىفنلا ىلع نيمّك-> دوجو ةلاحتسال ؛ دحاو

 نيكملا ىف قلعتلا نوكي "نكمل ؛ لوثملا وأ ةعيرشلا لوصأ نم دحاو
 ةلعلا كالتل طن امهنم دحاو لك نيلصأ نم ةدحاو ةلعب نيضهانتملا

 : هكح ىف

 ناكف ؛ هبل لكؤي ال ناويح ةنإ : عابسلا رؤس ىف هولاق ام : هلاثم

 ؟ بلكسلاك ؟ رؤسلا سجن

 ع رهلاك ؛ روسلا رهاط ناكف ؛ ذل لك ؤبال ناويح : بلاقلا لوتيف

 : كلا ىضقانتم نيلصأ ىلإ دراإب ناداضتم نايكح اهل « ةدحاو ةلع ةلملاف

 رؤس ةساجنو « عابسلا رؤس ةساحن ةلعل ضن را رؤس ةراهط نآكو

 . عابسلا رؤس ةراهط ةلعأ ضقت باكا

 ةرامطل ةلع هن و ملعب ١ محتلا ل وك م ريغ هت و نأ كالذي نابتسيف

 ؟ هب جاجتحالا طقسيف ؛ هتساجنل الو رؤسلا

 «نينلتخ نيلصأ امن ؛ ةضراعملا نم بر اذه ؛ لاق نم سائلا نش

 . حيجرتلاب هدحأ ىف مدقتلا زوجي



 سس الا سس

 «ةدحاو ةاعو « دحاو ءىشث : نبلصألا نم ةحالا نأل ؛ أادح هيف طاغو

 دحاولا ءىثلاو ء«ةدحاو ىهو ءريغال « نيلصألا ىف علا ىه ةجملاو

 . هسفن ىلع هسفن ححرب الو «هسفنن ضراميال

 ةيجوم ا ىه اهنأ ؟ ةلعلا ىه عرغلاو لصألا ىف ةجإا نأ ىلع ليلدلاو

 ! هسفن نم حيجرتلاو ةضراعملا هيف لاحتتساف ؟ دحاو ءىش : كلذ ىف كحل

 عوجرما هنأل ؛ لصألا ىلع سايقلا نم دعي : اولاق نم سانلا نمو

 ؟ ليلدلاب ىلعلا ىلإ لصوب ىذلا وه ليلدلاو . مكحلا ةفرعملا بلط ىق هيلإ

 و* هيف ليللا نوكي نأ امإ لصألا نأل ؛ادج طاغ اًضيأ اذهو

 ؟ م لا وأ فصولا

 ١7 لديال 0 عضوم ىف ,كح توبث نأل ؟ ليلدب سيل ع لا سفنو

 وه عماجلا نوكيف ؛ امهنيب عملا نم برضب الإ *'هريغ ىنعم'” توبث ىلع

 ةجملا وه ””ىنملاب دهشتسا اذإ سيلو « فصولا الإ كلذ سيلو « ةحملا

 ؛ ىكذملا عم دوهشلاك اذهو : هل بجولا هانعم نيبب لام مكسحلا باج الو

 ىكذلا هيف ىعدملا تابثإ ىف ةجملا ؟؟نبسأف مل وأل ” اوجاتحا نإو دوهشلاف

 ىك ذلا نود ةجحلاو ةئيبلا م اوناكف ؛ قملا تبث مهب دوهشلا نكل

 عرغلاو لصألا ىف دوجولا مك-هلا بجوأ ام سايقلا نف « ليلدلا رادم

 كالذل ةبجوملا ةجلا ىع امهنيب *9ةصاخلا ةلعلا نأ لصألا مكحم نم نإو

 ؟ مكحلا

 )١( مالكدأا قايس اهيضتق ةدايز .

  0حيضأو رع لصألا ٠ نوكي رزئاجلا نمو . هأنت نئأأم حييصصلا لداو ٠ هريغ 2 ىك «6 .

 )*( انقيثأ ام وم ىلع ابلماو لصآلا ىف ةحضاو ريغ ةملكسلا .
 ) )4سيلف هه 3 : لصألا ىف «© .

 ) )0ةنماحلا : لصألا ىف ,



 - ل

 هرفني للعب هب عرذلا قاطلإ نكممأ اذإ دحاولا لصألا نأ ىرت الأ

 . اهمبحاص نع مكحال كلذ باجي ىف امهم دحاو لك

 تددعت اذإ لصألا نيء ددعتت مل نإو ةلدأو ججح لصألا ىف ليق

 نيكحسال ادحاو ناك اذان ؛ ىنملا ود ليادلا نأ تبث اذإف ؛ ةبجولا هيئاعم
 : هسا هد ركلا و ةص راعملا 7 حصل م

 ؟ اذا ةضّراعم مميجرتلا أله نكي ل اذإ : ليق نإف ل مام

 . ةضقانم هنإ : ليق دق ا ليق [ىذ٠ل]

 . ةلالدلا ىف كارتشا هنإ : ليقو

 . ضقانتلاو ةداضملا ىلع حرص بلف هنإ : ليقو

 افصو هيف نيمصخلا نم دحاو لك داز اذإ بلقلا نم عونلا اذهو

 - ةلعلا نم ادحأو ناك م راصو 1 باقلا ةيق نكي ل 6 صضئخخلا ةزع جر

 ميج ركلا أمهمف ععصل لئن ؟ هيد غم أميعم ملأ و لك صراع 6 نينث ا

 . م.دقتلاب

 ؟ دحاو لصأب بانلا اذه زوميال لف : لق نإف

 ىنعملاو ظفللا ضوقنب الإ كلذ نوكي الو « بلقلا حيرص هزل : ليق

 . هانرك ذ ام لع دحاو لصأ ىف هدوجو لاحم كلذو « باقلا ىف

 ؟ ةضقانملا ىلإ دومي نأ باقلا دعب اذه لثع بلاقال لمف : ليق نإف - مالا

 | باقلا لبق بيترتلاو ضقنلا نأل؟ كلذ هلنكي مل: لاق نم مهنم : ليق

 نيبي بلقلا اذه نأل ؛ كلذ هل نإ : اذه لثم ىف : لاق نم مهنمو

 ىلإ 0 نو دوعلاو 6 صضفنلا وأ ل باقل ظل ص هدر'وأ ءاآوس م ةضق انما

 نأ نكي ا رخآ لصأأب هةيصات دأ رأ واف ؛ ايهاه كالذك ؛ منتمم ريغ ضقت



 ا لا

 . هبلق ىف هلالقعا لصأ ءادتبالا ىف هلعجم ل وأ « لالتعالا اذهل الصأ هلع

 اذهب باقلا ىلإ داع مث « لصألا كلذب اَلوأ هلالتعا ضقنف ادقبا واو

 . ضقنلا دعب بلق هنأل ؟ كلذ هل ناك لصألا

 كملا دص ى حيرصتلا ي رم ىرجنا١ سكملاو باقلا هوو نمو ل مايو

 ٠ محلا نم دوصقملا ف باثلا هب دصتيف دحاولا لصألاب

 اني اع حيررصتتلا هناك هنأ ؛ حررصلا باثلا ىمسيو ؛ حي كلذف

 ؟ ةلعلا نم دوبعقملا همصخ مك

 ثيل ةنأب موص ريغب فاكشتعالا منم ىف مهليلعت هبرقأ « ريثك هلاثمو

 ؟ ةفرعب فوقولاك؛ ةنيرقب الإ ةب'رق ريصي الف ؛ صوصخم ناكم ىف

 فوقولاك موصلا ةتعس ىف طرتشب الأ ةلعلا هذهب بجو : بلاقلا لوقيف

 ! ةفرع
 هرك ذب حرص دق وهو مو.علا ىف فالخلا نأل ؛ احرص : ىعس اهثإو

 ! أسأر هب جاجتحالا طقس اذهو « للعلا بهذم ضيقن ىلع فنلا ىف

 ؟ جاحتحالا طقس هنأو « لاؤس باقلا نإ : ملل لو : ليق نإف س ميس

 لالدتسالا ىف كارتشالاك راصف ةلالدلا ىف كارتشا هنإ : انلق اذ : ليق

 قلعت نم ىلوأب سيل همصخل هب قلعتلا نأ نايب هنألو ؛ رهاوظلاو طظانلألاب

 ىلأ هو امدحأ نكي ؛ ةدحأو ةريتو ىلع ايل هتداهش نذل ؛ هيلع هب ةمصخ

 امهدحأ ريصيف رخآلا ىلع اهدحأ حجرب ىتح نيرمأ كتالذ سيلو ؛ رخآلا نم

 | رخألا نم ىلؤأ هب حيجرتلاب

 مدقتلا هيف حصب هنم للعم هنإ : اضيأ اذه لثم ىف لاق نم أطخأ دقو

 . انيب 1 حيجرتلاب



 ا سب #

 ؟ اضقن هنصو اذه ام نوكي لهو : ليق نإف مب

 . ىفانتلا ىلع رخالا قراند ةلاحم ال نيكسملا دحأ نأل ءال ب ليق

 ىلاقلا لكحو © ماهمإإلا ىلع هب أدقممل مكح وه نيكسملا لوأ نأ ىرت هيأ

 )أ كسلا قيرط نم امهنيب ةافانملا تناكوءدوصقملا ظافاأ طاقسإب مير رصتتلا ىلع

 . ظنللا ةنيص قيرط نمال

 ةالص ىف انليامتك ؟ ربوصتو ضرف بلق : ىمسيام بلقلا هوجو نمو مابه

 ةالصك « اهدعب ام تقو نع اهيفو « لصقنف ؟ فرط ةالص اهنأب برغلا

 ؟ حبصلا

 ةلعلا نم للعملا رك ذ امل نايبلا نوكي نأ بوجو : بلاثتلا لوثيف

 . هيف لئاقلا اهضرفام ريغ ىف اهروصو ةلأسملا ضرف هنأ ريغ لصألاو

 ةيف ىتثكي الف ةرابطلا ءاضعأ نم هنأب سأرلا حسم ىف مهليلعت هلثمو

 ؟ ءاضعألا راسك ,

 ريغ ىف باقلا نوكيف *'كلذك نوكي الا) نأ بجوف:بلاقلا لوقيف

 ةبصن امف يرسم هنأ ىعدي بلاقلاو لامملا نم دحاو لكو ليلعتلا عضوم

 نم هرك ذ اب همصخ بهذم لاطبإ امهنم دحأو لك ©[ ضرع ]7 هيف

 ؟ ةيهذم نييعنال ؟ هلالدعا

 . ليلعتلاب هدصقي ملام لوئساا ىلع اضراف ريصي لئاسلا نأ ريغ

 الاب

 . هنصو اذه امف اونلتخا دقو

 هلولعل فأني ُ نإو هيلع نآل ؛ لياسلا نم لويقم وه: لاق نم ممم

 . انتبثأ امون ىلع نوكي هلماو « لصألا ىف حضذاو ريغ نيسوقلا نيءام )١(

 : نبوضتأا ىلي ءس سس ؟* ضرغو 1500 لق و ضأن لبمألا 5 66



 ل #

 ىنملا قيرط نم مكحلا ىف ناهفانتي اميف ؛ ةروصلا قيرط نم مكحلا ىف

 | نييهذملا نيب عما ةلاعيسال

 تابثإ ىف هليلعت نأل ؛ لئاسلا نم هلبقيال نأ لوئسملا : لاق نم مهممو

 ؛توبثلا لصأ ىلع عرف كلذو « مكمل كلذ ميونت ىف هبلقو ةلملا ىلع كسلا

 دعب هبهذم ىلع ىكحم ءىش هنإف ؛ لوئسملا ىلع فرصني نأ لئاسلل نكي ملف

 . هدر هرب ل نإ و « لاق ىأر نإ « هتوبث

 لوئكسملل لاق وا هنأل ؛ امهببصن ثيح نم / "7فانت امهنيب سيا هنألو [ش؛1٠ل]

 ؛ هب لقي ملو كرم نإف ؛هسفن لالتعا 0 لوتلا عم؛هيلع عنتمي مل هبلق مك

 . مكمل ىف اههمنيب فانقلال ؛ رختأ ليلدل وه امنإف

 : مهما باقلا ىدس ام ؛ باقلا هوو نمو بسس "ال5

 فاتخ حاككنلا ماكحأ نم هنأب ءاسنلاب قالطلا رابتعا ىف مهليلعت : لثم

 ؟ ةدعلاك ةأرملاب هيف رابتعالا ناكف ؛ ةيرطاو قرلاب

 ماهمإلاو ةدعااك رشابملاب الإ هيف رابتعالا نوكي الف ؛ بلاقلا لوقيف

 . رشابملا نيعب هيف َ سهلا نكمل هنأ 5

 . براقتم امبيف مالكلاو « هدعب ىذلا هجولا نم بيرق اذهو

 : اضيأ ىمسيو ؛ ةيوستلا بلق : ىمسب ام بلقلا سايق دعب ىذلاو

 . ةقرفتلا بلف

 . رابتعالا ىلق ىمسيو

 ؛ ةين الب تعصف ؛ ءاملا ةراهط هنأب : ءوضولا ةين ىف مهليلست : هلاثم

 1 ةساحتلا هلا زاك

 . 6 ىفانتد : لصألا ىف(١)



 ؛ ةينلا مك ىف عئالاو دماجلا هيف ىوتسي نأ بجو :بلاتلا لوتيف

 . ةساحنلا هلا زاك

 دتع لهأ نم هنأب : قسافلا ةداهشب حاكسنلا ىف مبليلعت : لثمو

 ؟ لدملاك « هيف ةدابمشلا لهأ نم وريف ؛ حاكسنلا

 حاك.دلا ىلع ةدابشلا مكح هيف ىوتسي نأ بجو : بلانلا لوتيف

 . لدملاك « هريغو

 . كلذو الإ ءعرذلاو لصألا نيب قرفلا اهمأ حصي ةلعال ذإ ؛ريثك هلثمو

 . ةثرفتلا باق : باقلا اذه ىمسي كللذلو ؛ ةيوسنلا بلق هيف نأتي قرفلا

 ةيوستاا سايق نأ ىف فالتخا كلذو ؛ ةيوستاا يلق ىف اوفاتخا دقو

 ؟ ال وأ حصي
 : ءايشأب جقحاو ؟ حصي ال ةيوسنلا باق : لاق نم. مهمل سس ماباب

 فالي ؛ قيلت هنأ ليلدب « ةقيتاا ىف ضقن بلثلا : لاق نأ  اهنم

 اك فالخم ةاعلا تدحو ولو « هلالتعا لصأ ىلإ درلاب هتلع ىلع للعمل مكح

 ناك اهلصأ ىف ابك فال اهنيع دجو اذإف ؛ اضن ناك : ايلصأ ريغ ىف

 | ىلوأ اضقن نوكي نأ

 لاحم دحاو ءىش ىف ضرامتلاو ؛ ةضراعم ناكل ابضثن نكي م ول.هنآلو

 . هسفن ضرامي ال ءىثلاو « هسفنب ليلدلل ةضراعم ةنأل

 . حيجرتلاب مدقتلا. هيف ىرج ةضراعم ناكول هنألو

 . ةضراعم ال ضقن هنأ ائملع انرك ذ ام هيف حصي م اذإو

 ةضراعم هنأل حيحص ةيوستلا سايقو «© ةيوستلا بلق : لاق نم مهعمو منال

 ؛ ةضراملا ىرقأ وهو « أمرسب ممأجو عرفو لصأب الإ حصي ال هنأ ليلدب
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 . ةمصخ ةلع مكح فالخ بجوي اعرفو الصأ هيلع لثم هز

 حصيالو ؛ اسيحص ناك جاجتحالا ىف ئدتبم هب أدتبا ول باتلا نألو

 . ضقني ال ضقنلاو ؛ ضني باقلا نأل و ؛ احاحتحا ضقنلا» ءادتبالا

 . ضقنلا ىف كلذ ىعارب الو « زارتءالا هيف ىعارب بلقلا نألو

 .ضقنلا ف كلذىعارب الو «ريثأتلا مدعو ريثأتلا هيفىعارب بلقلا نألو

 ىلع وأ « بااقلا لصأ ىلع هب لوقلاو استلا هيف ىعارب باقلا نألو

 « لاملا هب لاق اذإ « ضقانلا هب لوقي الامي عصي ضقنلاو « نيلصألا

 . ةضراعم بلقلا نإ : لاق وأ

 ! ال وأ حصب له : ةيوستلا بلق ىف ا 031

 نم « م . ءادتبا احاحتحا الو « ايلق ال« كالد حصي ال : لاق

 هنأل ؛؟ دضلا سايق ةيوستلا سايق نإ : لاق "2نأب اضيأ رخآ 4

 قاحلإ سايقلاو ؛ عرفلا 7 ةداضم ىلع لصألا كَ نأ نيبت فشكلااب

 ؛ ليثملاو هيبشتلا وه سايقلا الو « هفالخو كلذو هرثك أبو هلثع ءىثلا

 . هيبشتلاو ليثْملا لثم ةيوستلا سايقو

 هب لمعلا نكمي مولعم هنأل ةيوستلا سايق ملي ال « داحيإل سايقلا نألو

 متي اهنإَف مقو نإ لمعلا نألو ةلوهجم اهنأل ةيوستلاب لمعلا ىلإ ليبّس الو

 جاحتحالا حي مل اذلو ؛ لالتعالا سفن عرش ليلد وأ عاجإلا هيف امف

 لمجملاب بجوأ نايبلا اذِإف ؟ هب لمعلا حصي ام هيف ضرفي ال هأل لمجلاب

 ! لمجلا سفن نود نايبلا لمفأو لمعلا نأ

 هيل هريغ يغب الإ حصي مل هب لاق الئاق نأ ول ةيوستلا سايق نألو

  )1١نأ » : لصألا ىف «



 لل #281

 « لمعلا ىف ًارده ةنيرقلا كالت نود راصف ؛ لمعلا ىلإ لصوملا لحلا نم

 لبق ًاسايق نوكي الف ؛هنود هب لمعلا حصيال هنمفصو كرت سايقك وهو

 ' .:اذه كلذك « هيلإ همض بج ام نآونعل

 عازنلا لحم ريغ ىف عقب ًادبأ ةيوستلا باقو ةيوستلا سايق نألو

 . ًاباقو ًاسايق نوكي نأ حصي لو « سايفلاب بولطلا وأ

 ةيوستلا نأل ؛ حيحص ةيوسألا بلقو ةيوستلا سايق : لاق نم ؛ مهنمو -- عالق

 رظملاو / تابثإلا ىفنك « عرشلا ىف ماكحألا نرد مك نيرمأ نيب [ىذ١ل]

 . سايئلاب هيلإ لوصولا زاج ةعيرشلا ف اك> ثبمث امو « باجإلاو

 ىنبي ةيوستلا سايقو « ههبشو هريظنب رمألا قاحلإ ساينلا نألو

 رثك أ ناكف ؛ ةلملا نم هيف اتفتا ام مكح ىف عرفلاو لصألا ةاواسم

 . ساهقلا عاونأ

 ةاجا لع م ةراث درب باطمطلاو « باطخلا ةجيتن سايقلا نآلو

 ةلالد نع هيف ىنذتسم ىدم الصفم ةرات و «© ى رخأ ةلالد نم هليبعقت ناطي

 هيئات ةثآل ؟ 3 +1 اذه ىف هنم ربك أ نكي مل نإ سايقلا كلذك ليصفتلا

 . هنم فعضأ نوكي الأ « بجو « نايبلا نع دعبأ نوكيف

 هيف ابيع هنودعي امم سايقلا نم عونلا اذه ىفام رثك أ نألو .

 هنيب قرقو ؛ مكمل ىف هقفاوي ام نيبو ةغيب عمج : ةقرفتو ممج « هقيقحم نأ

 . هنصوي ال نوكي امم دك 1 ق”رفملا بجوملا ىنمملاو « هيف هقرافي ام نيبو

 دسيفم وه لب ' كللذك سيلف ؛ ديني ال ىذلا لمجملاك هنأ هولاق امو

 تاثذ نايب ىلع هايصقت فش ؛ ةلخجا ىلع ايكح ديفي لمجتك وهف ؟ ةيوسنلل

 ( لدجلا ىف ةيفاكلا .0)



 سما خا

 .نايب ىلإ راص ليصفت ىلإ جاتحا نإو  ةيوستلا باجي هدصق ساقلا

 . سايقلا نم رك ذ ام ىلع ديزب رخآ

 نوكي لب ؛ المع هنوكب اسأر طقس ال امم لمجملا اظافلألا نأ ص

 . ةيوسنلا سايق كللذك  هطوقسا ال ةعيرشلا ىف هذورو

 هريغ وأ عامجإ نم ةجردب دوصتلا ىلإ هنم لصوتي هنأ نم هولاق امو

 دقو ةيوستلا هب دوصتلل لب ؛ كلذك سيلف ؛ ةجردلا كات ىلإ لصوي
 - هسففنب اهدافأ

 ةيوستلا توبا ع - سايقلاب دوصقلا ىهو  ةيوستاا ثوبث دعب مث

 اراصف ؛ ىرخأ ةلالد هضيقن وأ عاجإلا هضيتن امإ رخآآ «دوبصتم ةلاح ال
 , رخألاب نمضل امدحأو نىدوصتم ًاعيمج

 وأ ضعب لبق اهنغمب تاجرد ىلع اينرم محلا نوكي نأ روج دقو

 هجو الف اذه ىلع  لوقعلاو ةعيرشلا ىف  ماكحألاىنبمو - ضب دعب اهمضعب
 . دايرتسالا اذ

 ءاسنلا ةداهمشك ؛ هنم ى وأ وهام ءىشلا عبتتسي دف هنإف اًضيأو
 ؛ ءادتبا نبجداهشب تبني ال ىذلا بسنلا مبتتسب شارف ىف ةدالولا ىلع
 . ةلمجلا كلت حب رص وه ام عبتتسا ةلمجل سايف زوجي كلذك

 كلاب حر رصتلا يف همصخ سايف نود هنإف ؟ حص نإ و اذه لك : لهف نإف ل 56

 ّْ آ دوصنلا

 حسيجرتلا نم بري هيلع هريغ مدقتو هت وب رار#إ اذهف : ليف

 /'سايف ةيواسإ وأ ىلأ 6 ح رصمملا كلاذ نأ يف اونلتخا مم نإ اهذعلو

 ؟ ةيوسنلا



---- 

 د

 . هيلع ديزب لب ؛ هواسي : لاف نم ؛ مهنم

 . ىلوأ حرصملا لب : لاق نم ؛ مهنمو

 ةيوستلا سايق ةحص تبث اذإ هنأب جتحم هيلع ديديو هءواسي : لاق نف

 عامجإلاب تباثلا مكسملا وأ عامجإلاب نوكي مدخلا سايق ركح دض توبثف

 . سايقلا ضحع تيلي امث ى وقأ

 فشك: اهدحأ نالباثتم اممنأل ؛ىلوأ مكملاب حرصلانأ حيحصلاو

 ضنلا وأ لمجلا مم رهاظلا وأ صنلاك وهو مهبم رخآلاو دوصقلا نع

 . رهاظلا عم

 مك بكرتي رخألاو هسئنب هيلع مكسحلا بكرتي اههدحأ نألو

 . ىلؤأ كلذ ناكف ؛ هسفنب ال هيلع بكرتي ام ىلع

 ©كيذ نأ 7 مف عامجإلا نم نيكحلا دحأ نأ نم : هولاقام امأو ممل

 لاق هكح ل وصهح ققحتي حرصأأو « هلوصح قةحتتي ال اع طو رشم عامجإلا

 . فالكلا ىلع سيل سايقلاب, ركسملا حييرص فالملا 0[ وه ] ةيوستلا سايق

 .7 مكسحلا اذه |ضراعي هنأ ليلدب مكحلا ىلع سدأ هيف عامجإلان آل و

 هدمب ناك سايقلا نم ىعدا "2امف ةيوستلا تقبث نإ هنأ ىلع هنكلو

 : دافتسملا سايقلا مكح ىلإ قافتالاب ريصي

 كيت وب ةضرامي امو ةب رو و ةطسأ وب هيأإ لصوتي مكسحلا نأ 5-7

 ظ . ةطساأو ريغ

 طقةسام نوكي نأ انححر دقو 6 كلل . » : اذكه « كلد ةملك مث ةملك رادقع ضابب لصألا ىف (1)

 . هانتبثأ ام وم ىلع
 . انتيثأ ام وحن ىلع نوكت نأ انحجر دقو ةملك رادقع ضايب لصألا ىف (؟)
 .انتبثأ ام ومن ىلع انوكي نأ انهحر دذو نيتملك رادقع ضابي لصألا ف (0)

 .« أمه: لصألا ىف (4)



 مس ؟8 جاسم

 هدول ,ءىت ىلإ مكملا 1 جاتحم نأ : ةيوستلا سأوق 1 4 موف امأو

 همفصو هند مرخما اذإ سايقلا نذل كالذ س ف . هفاص وأ صيصم قنك وبف

 وح 3 لاو « هفاصوأ عيمجي سايق ةيوستلا سايق و « ىنعملا ىف طرش وه

 باطب اميإو ؛ ةلءلا نم الو هضن بجوي ام كحل نم كرتي ملف ؛ ةيوسنلا

 ءاجإلا ةيوستلا دعب هيلإ لصوتي هسايقب سئاقلا هع دي ل كح - ةيوستلا دعب

 ظ . نيمصخلا نيب

 مك ضيهقن عرفلا ىف دهفي ال دضلا سايق ةب وستلا سايق نإ مش وف امأو - موب

 اهبجوأ ىتلا / ةيوستلا ىف ءاوس عرفلاو لصألا لب ؛ كلذك سيلف « لصألا [ش1#١ل]

 ىلع رخآ كح نمضن نإو ؛ سلاقلا دوصصتم وهو ؛ نيوتسلل نبي سايقلاب

 اناك ول ذإ ؟ سايقلا ركح كلذ سيلف ؛ هقافو ىلع وأ « لصألا كح ضيق

 | . رخألا ىلع اهدحأ ساقئا ال 3 ١ ىف نيضيقت

 ةداضتتل ةنمضتملا ةيوستلا سايق لبقي ل نف « ةلمجا هذه تررقت اذإف

 ءادتبا جاجتحالا هب زوحي ال ىتح ءاسأر هلطبأ مكحلا ف عرفلاو لصألا نيب

 جاجتحا طتسي نأ ىلإ هقجرد غابي مل هولبق ىذلاو © ةضراعم الو ابلق الو

 ] 85 .ةيلف ألو اع معا

 ظ ؟ عازنلا عضوم ىف حيرص وه ام ةلب اقم ىف لبقي لهو
 تحرص نم نأل ؛ هيلع حيرصلا مدقتيو « لبقي ال : لاق نم « مهنف

 نيب رض ىلإ ةيوسنلاب ا اهلا جاتحم داهتجالا نه برض هيك مكملاب هةلع

 جاقحيام ىلإ لوصولا ىف رخآلاو ' ؛ ةبوستلا تايثإ ىف اهدحأ : داهتجالا نم

 . عازملا مضوم ف مكحلا نم هيلإ

 أراصف 4 "إو اق امو «أطملا زاوج هيف رثك داتحالا هيف رثك .امو

 . صنلاو رهاظلا وأ « لمجلاو رهاظلاك



 مسا 9[ جا نسا

 نب ناك نإ و هب وسلا لعن ىذلا عامجإلا نأل ؟ هب واست : لاق نم« مهعمو - مع

 . مكسحلاب حي رصتلا ماقم مئاق نيمصخلا

 ةذ“رءم ظافلألا نأل ؛رهاظلا الو صنلاو لمجلا ضراعي مل امنإو :لاق

 . ىلوأ ناكر هظأ ناك اف ؛ ليوأتلل

 زئوجتلا نم دعبألا ناكف ؛ ظانلألا ىف لاحم مّسوقلاو زاوجتلا نألو

 امهب فرع اذإف ؛ هيف مّسوتلاو ليوأتال لخدم ال سايقلاو ؛ كسلا ىف غلب |

 ! ءاوس ةيضتلا ىف اناك كسلا

 ؛ هنوبثب طورشم هنأل ؛ احيرص هلي ال عاججإلا : لاق لوألاب لاق نمو - مد

 . هأثيب ام ىلع« عازن هنودث ىو

 نآل ؟ ةب وسدلا سايق فض دك ب زوجتلاو لب وأتلا ل وخد امأو

 ؟ ههبملا اهنم حيرمصقلا لباقي ل« اهم تيل ىف اهيف رمألا ةعس مم ظافاألا

 | قحأ مهبملا هنم حيرصلا لباقي ال نأب هيف رمألا قيض عم سايفلاف

 ؟ ةيوستلا 7 ْق مالكا هجو أذمف

 .لجو زع هللا ءاش نإ «هيلع ديد ام هلاطالا نع ةي افك ردقلا اذه ىفو

 . ًاضيأ قرف بلق : ىمسي ةيوستلا باق نأ ان رىذ دق بعسبم

 : افرق هنوك هجوو

 ؛ةيلخلا ليبس ل سجين جرا هنأ : فاعرلاو ءقأأ ىف اولوقي نأ لثم

 ؟ نيايبسلا نم' جراختاك ؛ ءوضولا بجوأف

 . هنقاوو هلئاس مكح ىوتسي نأ ةلعلا مذهب بجو : بلاقلا لوقيف '

 « قرف:هنأ٠نايبو ه نيايبسلا م نم جراف اك" سج لاو هنم رهاطلا مكح وأ

 « لئابلا ىف بجي نأ زاج جرافما نم فقي امف بجو اهل نيليبسلا ىف هنأ



 بس ةربك

 بم 7” غ0

 . لئاسلا ف بحي ل فئتاولا ىف بح ل امل ندبلا رئاس فال

 . نيليبسلا نم جراخلا فالخم سجنلا ىف بج مل رهاطلا ىف بحي ىل او

 : رابتءالا بلق عسل هنإ : اناقو

 ؟ رخأآلاب اهدحأ ربتمي نأ بجو : لوقن نأ هنايبو

 هريثك و هريثكب هليلق ريتعي نأ بجو : فاعرلاو ءّتلا ىف لوقي نأ - لثم

 . ثدحلاك « هلياقب

 . ةيوستلا ةرابع نم برقأ ةلأسلا ف ببسلا ناوب ىلإ ةرابعلا هذهو

 بلقلا ةهج ىلع هداربإ هب لوثي نم لوق ىلع ةءوستلا بلق نأ ىف اونلتخاو

 : قرفلا ةهح ىلع وأ « ىلوأ

 ةلءلا ىف حدقأ بلقلا نأل ؛ ىلوأ بلقلا ةهج ىلع هداريإ : لاق نم مهنف

 | قرغلا نم

 ةلئسألا نم مدقت امو « قرفلا ىلع بيترتلا ىف مدقم باقلا نألو

 > . حدقلا ف ىوقأ ناك بيترتلا ىف

 ىلع ءاهقذلا روهمج نأل ؛ ىلوأ قرفلا ةهج ىلع هداريإ : لاق نم مهنمو

 . . هنالطب ىلع لدنس ذاش فالخ الإ ؛ هلوبق بوجوو قرفلا ةحصب لوثلا

 نم طوقسلا ىلإ برقأ ةبوستلا بلق لوبق نم مدملا ىلع ءاهققلا روهمجو

 , *"[كلذ ريغ 7

 , ماعقلا | ىلع هعنعي كارذإ ىف لوثسلا ىنبب نأ ضرعب هنأل

 كالذ ىنأ "00 ض'رعلا ] فو . هلاؤس طقسيف هسفنل الصأ هتعزانم

 ظ . رظن لحم ىهو « ةرابعلا لايكتسال ةدايز )١(

 . انتيثأام وحم ىلع نوك نأ انحجر دقو ةملك رادقع ضايب لصألا ىف (؟)
 ظ . انتيثأام ود: ىلع اهلعلو . ةملك رادقع ضايب لصألا ىف (؟)



 دس ب

 نيببال ةبوستلا باقيو ةلأسلا هتف نع فشكي قرفلا ةهج ىلع 0[ ارارم ]

 | هقفلا

 جاجالا ىلإ ريصي 9[ ضرنلا ] ىف "7| باقلا ] ةهج ىلع هركذ نألو

 .ناكسف ؛ ةلأساا ىنءم قيقحم ىلإ ناجرخم قرفلابو لدجلا ثيح نم ةلأسملا ىف

 ! ىلوأ قرفلا ةهج ىلع هرك ذ

 بلاقلا طةسب نأ وهو «ءريخأتلاو مدقتلا بلق : ىمسرام باقلا هوجو نمو - مم

 هلمج امو ءافصوو اعرف الصأ هلعج ام لممي مدقام رخؤيو لوثسملا رخأ ام

 : هسكعو لوئسلا ىءرج ضيقن ىلع ةلعلا ميمج ىف ىرجي الصأ اعرف

 بع 0 ؛ لدأ نطوتس ا هنإ : مجشلا موص ىف لوشي نأ : لدم

 ؟ 6 ىنم 7 نم مجري ملول اك مهسلا موص

 اك ؛ بسلا موصي نأ هل زا « ىنم » نم عجر هنإ : بلاقلا لوقيف

 | ءلهأ ىلإ مجر وأ

 | مصخلا ليلعت سكع قيقحتلا ىف وهذ ؛ةضرامملا ةروص ىف ناك /نإو اذهو [ى4؟ل]

 ول " « زاحف ؛ ءاقنإلا لصح هنإ : ءاسنتسالا ىف لوقي نأ : لدم |

 ؟ ثالثلاب ءاقنإلا لصح

 ل ول اك ءاجنتسالا 00 لذ ؛ ثالثلا ددع فوتسي مل : بلاقلا لوقيف

 | ءاقنإلا لصمي
 ةلأسملا هقف١اهم نيبيال ىتلا تاّيدرطلا ىف بلثلا اذه ىنأي ام رثك أو

 « هب ىدتيملا سأعف ىف ادق اهعا ونأ فعضأ وهو « بالا هوجو نمو - دم

 : رييغت باق : كلذ ىمسيو

 )١( ةطاسلا ةظحالملا سفن (؟) : ةقباسلا ةلمحالملا سفن ,

 ةقباسأا ةاخحالملا سف رف :



 بسس 7 ربا

 ضعب لدبي نأب هلالتعا ف فرصتي وأ صقني وأ ديزب نأ : لثم

 طاقسإب وأءةدايز مهذب ل وئسأا ةلع فاصوأ ضعبي لدتس وأ هريثن هفاصوأ

 ريغ ىف كسلا ربوبعتب وأ ؛هنم ناصتن وأ ٠ كحل ىف ةدايزب وأ « ضعبلا

 ٠ ءادقيا سناقلا هضرف ام

 ؟ ابلق كالذ نوكي ليف

 ريغ ؛ ةضراعم ”فرسد كلذ نوكيو « ابلق نوكي ال : لاق نم مهن

 . ةن وق ةض راعم هنأ

 . مصخلا ةلع ىف حدي "يلق وه : لاق نم مهنمو

 هنع هللا ىفر- ىنيارقسإلا قاحسإ وبأ مامإلا ذاتسألا بهذ هيلإو

 0 : هلاثم رك ذو

 ةالصلا لالخ ىف ةءارقلا ىرج ىرجنال ركذلا دبشتلا طوقس ىف .بايلعأ

 ؟دوحسلاو عوك. رلا تاحيبس1؟ ابحاو نوكي الف

 هساج ناكف ؛ هراركن ىلاوةيال ةالصلا ىف رك ذ : بلاقلا لوتيف

 . ةءارقلاو ريبكةلاك ًابحاو

 . لوئسلا اهبصن لا ةلملا فاصوأ ىف فرص اذإ اذه

 ةرابع ليدبت وأ « نامقن وأ « ةدايزب ةلعلا كح ىف فرصت اذإ امأف

 . ابلا نوكي نأ لبق اهتمرب ةلعلا ركذ عم

 | ىلوأ انهابف ؛ ابلق هنوك نع هجرخمال فصولاب لعلا رييغت لاق نف

 ؟ ابلق هنوك نع هجر ريهغتلا : لاق نمو

 0: هيف اوتاتخحا



 دس ج6

 ةدايرزلا ىلإ رطضا امنإ هنأل ؛ ابلث كالذ نوكي ال : لاق نم مهْمف

 رييغت ىلإ ةلدلا فصو رييغت نع بربف هل هنِيب ضقنل مكسحلا ىف صقنلا وأ

 | هفاصوأب هرك ذ ول باتلا نع ضتنلا مفدل كحل

 رب - ضقنلا هب مفدنأ اذإ مكسملا ىف ناصقنلاو ةدايزلا نآلو

 . بلقلا نع هجر كلذو ؛« فصولا ىف ريهغتل اك راصفق ؛ كسلا باميإ ف

 هرايغل و مكحلا ليدبت نال ؛ الق هن و نع هج رمال : لاق نم مهخم و

 . اقرتدأ اذءلف ؛ فصولا رييغعن نوذ ؛« بلقلا هرورح نم

 ؟زوجي لهن بلقلا بلق امأو - مدح

 رك ذ هنأل : لاقو ؛ قالطإلا ىلع همئف ءالصأ زوجيال : لاق نم مهنم

 ! هيف ةدئاف الف ؛ اهانمع وأ اهظفلب امإ ىلوألا هدرط

 : لاقو هيف مالكلا لصف نم مهنمو

 ركسحلا بجوم قيتحيو هبشلا ةرثك هرك ذب دانتسي الاثم ناك اذإ

 ادبأ هبحاص ىلع اهدحأ اهتودي ةرياغتم تارابعب ذحاو ىنعم ربركت الإ

 2 .كلذ ممسي مل؟ ةرابعلاب هيف ريرحتلا ةدام نع اهدحأ وأ اقفتي نأ ىلإ

 ناك امهقنك لوئسلأ ةئدب ىأر وهو باقلا بلقب ديفي ام ناك نإ

 ظ : الوبقم اعيد كلذ

 نارقلا قش دحأ ابنأب « ةرمعلا ىف نكر هنإ ىحسلا ىف لوقت ام : هلاثم

 ؟ جاك اميمج امهئاكرأ نأكف

 .؟ جاك امقش اهناكرأ نوكت : نولوقيف

 .. جحلاك مفشلا لوأ نوكي ال : لوقين



 مسن 5896 سس

 تصقخلاف «ةبطخ ؟' اهب سولف جحلاك اميمج اهناكرأ تسبا” لوقي وأ

 ؟ نيديعلا ةالصك ةدايز

 ؟”تاعوكرلا 7 :لوتيف "ني ديءعلاك ”تاعوكر ابمف نوكي ال:نواوقيف

 . نيديعلاك ضرفلا نم اهبق ام سنج نم كالت

 ىلع مفنتو ةلأسما هب حضتت امم ههابشأو بلقلا باق نم عوتلا اذهف

 ؟! الوبقم ناكسف ؛ اضيأ حيجرتلا هجو

 )1١-١( انت.ثأام وسن ىلعمالكلا نأ انحجر دقو لسألا ىف شايب .
 )- ( 2.انمثأ أم ودل ص مالكلا نأ انحدر دقو لسألا 1 ضاأيم

  6*9اعيثأام وحب ىلع مالكسلا نأ اثعدر دقو لصألا ىف شايب .'



 عتبات كلا

 باقلا هب عقدي, ام نيب ىف لصف

 : هوجو ىلع كالدو -- خو.

 . لاعتلا بجوم ريغ ىلع مكسحلاب لاحأ دق بلاتلا نوكي نأ

 ؟ لجرلاك ةدرلاب لتقف ىنزلاب لت نم ةدترملا لتق ىف لوقت نأ - لثم

 ؟ رفكسلا ىلع ماودلاب رفاك-!اكى لاب لتق نم : لئاقلا لوقيف

 هل عقو ىخم ليلعتلاو رفكسلا ءادتباب اهلتقأ اعإ : لوقي نأ همفدف

 ! ناقفتم انإف ؛ مادتسم وفك كنمو

 ؟ ةلأسملاب لست ريغ نم هبلقب لوقلا نم للملا كني نأ  اهنمو س مول

 تقو نع اهنقو لصفنيف فرط ةالص اهنإ : برغملا ف لوقي نأ - لثم

 ؟ حبصلاك املي ام

 ؟ حبصا اك ناتقو امل نوكي نأ بجو / بلاغلا لوقيف [ش4#؟ل]

 ! هيف انفالخ سيلو  ناققو برغملل : لوقأ : للعملا لوتيف

 بلاقلا لصأ ىلع لالتعالا فصو ريثأت ربظي الأ  اهنمو لس ضورب

 : للعم ا لصأ ىلع هروهظ بح

 زاجف ابعيمج ىف رهجي راهن ةالص اهنإ : حبصلا ناذأ ىف انلوق -لثم

 ١ه ةممجلاك املعف ةحابتسا تقو ىلع اهناذأ دقت

 . ةعمجلاك اهتفو لوخد ىلع اهناذأ دقت زوحم ال : نولوقيف

 اذه ىف كدنع رئؤي ال اهعيمج ىف 7 راهم ةالص ىلوق : للملا لوقيف

 ٠ . )١( انعيثأام ومن ىلع ابلعلو, ةماك رادقع شايب لصألاق .



 مويس

 خدع

 د ##مب ل

 . تاواصلا ركاس قرافت فصولا اذهب هنأل ؟ ىدنع رأ رثثبو # . 5

 : لاعملا لصأ نود بلاقلا لصأ ىلع اًضْوَد وتنم بأقلا نوكي نأ  اهنمو

 7 لمخاك عيبلا 75 روج لف عيبلا ربع روةسم تت 4 انلوف ً لم

 هينص ىلع عم زاوج بحو : : نولؤقيدا 5 .:رىطبلا
 نطبلا ف 0 لاح

 ؟ مألا عم عابي

 قبالابو هعضاوم ىَردِي ال قيقدب ضوقنم بلقلا اذه : للملا لوتيف

 ا لا 59-2 ىلع ةعمب روج اي ةيأق

 برغم ا ىف انأف 17 لوئدسأ لا ضروف عص وم ريغ ف باقلا نوكي نأ 8 أنمهو

 تفولا ددعت بجوي هباق ىف وهو  نيتقولا نيب لصفلا ىف مالكا ضرف

 . ةلأسملا ءانثأ ىف "'9لءفلا كلذ لئاسلل سيلو

 ىف رهاظلا ىف اهو ؟ ةلعلاك احن رص باقلا نوكي نأ - امو هوم

 باقلا بلق ىذلا مركحلا نع هتلع جارخإ ىف للعملا لاقحيف ؟ ةدحاو ةلأسم

 : هضيقن ق هيلع

 ةالصلا اهم حابتست ةراهط اهنإ : ةساحنلا ةلازإ ىف لوقي ترأ - لثم

 ٠ موضولاك ءاملاب صقخت الف

 هراد#)7 بجوف؛ حاكسنلا كيفما كاع مم 1 : روما رب دق: ىف لوقي وأ

 . تاحوزلا ددمك

 , هلقأ راق الأ بم>او : َل وليف

 رذفب ردع < ةراهطلا ءابضعأ ىل_1لر4 هنأ : سأرلا (خسم ْق لود وأ

 .ءوضولا ءاضعأ رئاسك مسالا
2 

 انتبثأامءوحا ىلع ةملكسلا نوكت نأ انعجر دقو ضابب لصألا ىف (١؟) .٠ «ةفص » : لصألا ف (1)



 ل مؤ

 تنل < قام# سس

 ٠ ميرلاب ردع نأ بمحو لوقيف

 ىو ردتتلا لحم ىف ال ريدقتلا ىفرهملا ىف ةبوصنم ىتلع : للمملا لوةيف

 . هلحمو صاصتخالا ةينيك ىف ال « صاصتخالا ىنل : ةساجنلا ةلازإ

 . كيلقو رذقلا نييعن ىفا مسالا رقم ءازيحالا ىفنل : سأراا هةر فو

 دحاو نيكسم ىلإ ةرافكلا ىف ماعطلا فرصب اهسايق  هلثمو - لحم ىف

 نذلا نيك اسما ددع رابتعا اوطقسل ائيكسم نيتس ىلع اموي نيتس ىف

 | سايقلا لصأ مواعج

 : مضولا داسف ىف الع اممو

 اعماح وأ هسايقب ةعيرشلا بحاص مج ام نيب اق”رفم سئاقلا ن وكي نأ

 . امهنيب ةعيرشلا بحاص قرف ام نيب

 وذ هنأ ةلعب « ةبملاف عوجرلا باب ىف امبملع دجلاو بألا ريغ سايقك

 : مالسلا هيلع لاق دقو « خألا ىلع امبلثمو بسنلاه مرح محر

 0 5 بهو مف للاولا الإ بهو مف مجرب نأ بهاول لحي ال )

 دقف « قرفلا اذه هسايقب لطبأ نف ؟ عوجرلا امهريغ ىلع مرحو « اهل تبثأف

 1 عض ولا دسفأ

 ريلاب لالدتسالا الوأ ححصي نأ دعب الإ متي ال ضارتعالا اذهو

 بحاص قرفي لدتسمال مالكلا يقيس ضارتعالا هوجو هنع مديو

 اذه ردتب سايق لكن أ قيفحتلا اذه دنعن همصخ ريف هعمج وأ ةعيرشلا

 ؟ ادسافناكو ربخال مفار كلذف قرفلا لّثم ىف ةعب رشا بحاص نم قيقحتلا

 شا

 4 404 مقر'ثيدح سابع نبا ورمت نع ..ىرخأ ةغيصب نيثلا زئكلا ىف درو: (1)



 مم جارختسالا ىف ؟17تيف اذإف ؛ ال وأ سايقااب قلعتي ال نم اذه نكمل

 امف الو هب "[ سيل كلذ]'” نأ امس ال ريخعا ىلإ عقلا هل نكي م مصخلا

 . هيلع لدتسإ

 ضن ى موذال ةفوكلا| لهأ سايق ةعب رشلا بحاص ممج ام قرف لاثمو

 مالسلا هيلع لاق دقو دوعقلا لاح ىف مونلا ىلع وأ مونلا ريغ ىلع هعم ءوضولا

 ةثالثلا هذه نيب عمل ؛ « مونو طئاغو لوب . . . » : "9ناونص ربخ ىف

 سايقلاو قرفلا مضو دقف امهنيب قرف نف ؛ اهب ةرابطلاو ءوضولا باحيإ ىف

 ٠ اعصوم

 قلمتلا طتس مكمل ربخلاب قح اذإو «ربخلاب ةلأسملا يف دمي مني اذهو

 ؛ ىنمملا قرثلاو سايقلاب نه هيف عرش ال ارصان ذئني- نوكي ال نكس

 ؛ربخعا وأ ىنءلا نم هب قلعت امل اكرتو الاقتنا نوكيف « ةلأسلا ىف ىلاعملا قينحم

 | ةلاحم ال عاطتنا هنأل ؛ لدجلا ىف هل هجو ال كلذو

 ظنلب / ميرحتلا نييعت ىف نوقلمتي مكباحصأ سيلأ : ليق نإف موب [ ىلا

 : لوقي مث « هعضاوم ءوضولا مضيف » ؛ مالسلا هيلع هلوقب ريبكستلا

 0 ربك أ نا

 حدق اذه نإ : ريبكتلا ظفل ىلع ريبكشلا ظفل ريغ ساق نمل لاك دقو

 ؟ سايقلاب لدتس ربحا مكسأ مت ىتم و «ربك أنا: مالسلا هيلع هلوق ىف

 )١( انعيثأ ام وحن ىلع نوكت نأ اندحر دقو « لصألاب ةحضاو ريغ .

 . انتيثأام ود: ىلع نوكي نأ ائردق دقو نيتملك رادقع, ضابب لسألا ىف (؟_؟)

 . « ةبانح نم الإ مونو لوبو طئاغ نم ... » اهنم ىرخأ ةئيصب ثيدحلا درو (9)

 هام نبا هم تاوعد ءال١ ةراهط ىذمرتلا ١١ ءدا هال ةرابط ىئاسلا هحرخل

 41١" ء559/4 « "ه١ لبنح نيا 51 ةراهط

 م زئانج : ةجام نباو ١” زئانح : قاسنلا محار  ءوضولا مضاوم ىف ثيداحأ ةدع تدرو (4)



 ككل 0-7

 مفري هنأ نم هائرك ذ ام نكل ؛ همقد هجولا اذه نم اذه سيل : ليق

 سايقلا اذع الولو ؛ سايقلا اذه لبق م رحتلا ىف نييعقلا نم تبث ام هسايقب

 ! هاننب أم ىلع انعم هيف ظفللا ناكل

 ,سئاقلا دارأو ةداضلاىلع ةميرشلا بحاصل امالك لبق سايقلك نأ ٍلعاو - موه

 عون وأ « فسمتلا نم برض ىلع ال ظذللا مثالي ال هجو ىلع سايقلاب, هليوأت

 ؛ ليوأتلا نم هجولا كلذب ربنا كلذ عم سايقلا كلذ لبقي ال : دعبلا نم

 اذإ بطرلا صقنيأ » : مالسلا هيلع هلوق ةلباقم ىف مهسايق انددر اذهلو

 ؛« بطرلاب بطرلا عيبب نع لئسنيح اذ ادلق :لاقف "6 ! رمن :اولافف ؟سبب
 . لامحالا ىف دعبو فسعتف هنودروي ليوأت لك نأل «رثلاب وأ ٠

 , "25 كلاس منع ءوضولا فةرسب ثيدح ليوأت ىف مهسايق انددر هلثمو

 . ددعلا باحنإو "”غولولا ربخ ليوأت ىف مهسايق كلذك و

 تارامت: ةحامنياو "1 عويب :قاسلاو ١6 عويب:ىذمرتلاو 4١عويب : دوادوبأ هحرخأ )١(
 ؟؟ عويب : أطوملا ف فلام  ه

 رمعم لفل اذه ©« ةئيمس ءركذ لجرلا سسء نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهت » ريعم لاق (9) ٠
 بيطتسيثأو هئيميب هركذ س؟ نأو ءانإلا ف سفنت :, نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبن » بويأ ائنلو
 لكو«هنعع ىهنلا ىف صتالام نأ :وهو كالذ ىف ىأر(هدال /ه ه5 ةنس قوعلا) مزح نبالو « هليمسب

 هبلإ متررطضاام الإ مكياع مرحام مكل لصن دقو 2 : ىلاع# هللا لوقب حابم وهف همي رمل ىف سنالام
 28 ء ال7 س ؟ - ىلا هباتك مزح نبأ ىأر ىف ليصافالا نم ديزل رظنا) |[ 5 90/116 ةيآلا نم ]

 ةوط ىلحملل دجوي و ٠ .ركأش دمحم دمحأ خبشلا ذاتسألا قبقحم#) ىلوألا ةمدطلا نم 0٠ مقر ةلأسم ىهو 6

 ىرحااظلا بهذلاىلإ ةراشإلا لببس ىلع مزح نباىأر انعبثأ دقؤ_ ةبلط ناديز نسح خيشلا ةعحارك ةينأث
 ١ ةرابط : ىذمرتلا 565 ةراوط :دواد وبآ_؟ذ١ هد 8 ةالص : هم“ ماع يىراخبيلا اضيأ رظلا

 : اطوملاف كلام_ ه٠ هوضو : ىماردلا 38 ةرابط : هحام نبا ٠" لسغ ١١1 ةرابط : ىلاسللا
 .1 ال 4٠5/52 64١1ه ؛ ؟؟؟/9 لبنح ليإ 5١ 2غ 5+ ةرابط

 مدح ءاثإ ىف بلكلا غلو اذإهدرو ثيح ةو ءوضو : ىرادلا «بلكلا غولو ىف باب» رانا ()
 ' 01 ةرابط : دواد وبأو 54555 5(2أ م5 ةرابط : بهو ب "9 ءوضو 5 : ىراخسلا اضيأو « هيف :

 نباو ه5 : ءوضو ىرادلاو ١" ةرابط ةحام نباو "4 ةرابط لاس الاو 58 : ةراهط : ىتمرتلاو

 ها لاا ععمشم م 17 45144 "ةىل ك١ + 5١4" كالا ؛( اكو ا ؟ه /؟ > لشح

 .هذله ع م"/4 عءه4



 ب وا #

 : هرب ١ ٠ 1 . 1 5 م
 برغلا صيصخم ربخو « "7 سافلا ربغ ليوأت ىف مبسايق كلذكو

 . "90د ولأ تقولاب

 ةرفإ
 . ” رعبفلا عولط لبق ناذألا د ريخ لب وأ ىف كلذكو

 أورحما 2 : مالسلا هملع هل ودب ىصلا لام 1 ةاكزلا باميإ ربتسو

 . 0 :اكزلا اهلك أت اليك ىماتيلا لاومأ ىف

 . ؟"نمالا ربخو

 0 0 49 دص نع وفعلا ريحلاو

 مث بح امو ب ماعأ ربحعو , 52 علا هيف بحت امف باصغلا رايتعا ريخ

 . *”ايارعلاو صرملا ربخو

 لبثح نبا : الثم رظنا . سافلا ق ثيداحأ ةدع تدرو دقو ١5 ضارقتسا ىراخملا رظنا(١)

 ه١ عويب ىرادلاو ١٠/ه ع9 ئاب ,جءعو ع؟ ا
 1 تيقاوم .ىدمرتلا هح رغما : «سمشلا برغت ني>- برغملات قو لوأ نإ » ىلاتاا ثبدحلا درو (؟)

 نبا-م ةالص ىذمرحا - م تقاوم ىراخللا ق برعملا ثقو باب اضيأ رلغناو ؟ 9# /؟ لينح نباو

 ْ ١؟ 31٠ تيقاوم :ىاسنلا 15 ةالص:ىرادلا . ال ةالص: ةحام

 ىذمرتلا  ١١عوطت: دواد وبأ ؛ 1١4 نيرفأاس :ملس 6١" 6 ناذأ : ىراخبأا : بادألا (9) ]

 م4 لبتح نبا - 4١ه ةالص :ىرادلا_١١١1 ةماقإ : ةحام نا ؟5 تاذأ :ىتاسشلا ؛ ؟ * ةالص

 . 6! ه4 ه5 «* 5 / 2

 0س س >١ ىراخبلا هاور 6 ساتكلا ةحئافب ارقي نأ ةالصال »_: ينآلا ثيدحلا درو (4)

 ١م ةاكز ىذمرثلا - ١ ةاكز : أطوما ىف كلام هحرخأ (ه (ٍ

 اضيأو ؛ 1 ناعإ :ىااسنلا هحرخأ « ةكرشو عوسو 1 ريش ٠ أئئدب ترج : ةطاخلا ف درو (")

 . ١١ اياصو : اسالا هجرخلا « مهتطلخ مهل لحأف » دوو
 امنا هجرخأ « قيقرلاو ليملا ةقدص نع مكنع توفع ىإإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لات )١(

 ليثح نياو ,« ؟١ دابجو 4٠١ ء "و : ًأطوملا ف كلامو ١١ ع * : ةاكز : دواد وبا ١ه 2 4 ةأكذ
 ؟:م ال15 اوم عا" عاوأااأ عا # م ١

 م :ذاكز ةحام نبا جار او رشعلا باب رظنا (8)

 :ةحامنباو مو, “4 عوبسو0 56 ١4 هاكر: دوادوبأو ه4 ةمأكز ىراخباا جار 5
 9" عوس © ىمراداو ١م ةاكر

 دأب



 8 010 مهلا ةلأسم ف هم ريش ثيدحو

 . © ”ةرمعلا بوجو ريخو

 : "2 ىلا ةالص ىف ةماس ىلأ ريخو

 : اذلهملا ىف ةباهنلا زاوح ىف ةيمعقخلا ريخو

ح زا وح 1 اه> دوه نم ىلا تدفد ىلا أ وما ريخو
 ١ 0 ملأ ج

 . لوقلاب قرفتلا ىلع لوأت اذإ *'”ساجلا رايخ ربخو

 , "0 نإ وهحلاب محلا مهب ربخو

 . ””رابإلا لبق راثلا يبو
 م /

 . هن رمعتلا ريتحو

 / 2 باكلا نك نع ىهنلاو

 . ”''2ةاقاسملا ربخو

 باب اًضيأ محار ؟5:9/1 لبثح نبا هجرخأ « رمتعي نأ حلصي الف ةرورص ناك نم » : درو )١(
 . 577/١ لبنح نباو + كسانم دواد نأ « مالسإلا ف ةرورسهال ه

 . "هال /# لبنح نبا هجرخأ « ال : لاق ؟ ىه ةبجاوأ ةرمعلا هللا “لوسر اي »درو (؟)
 . ١4 ةالص : ىمرادلاو 71 هالص دواد وأو 8١؟ تيقاوم : ىذمرتلا : محار (؟)

 . الو جح ىذمرلاو ١ هال مايص لسمو . 5*١ ماصتعا 6 ؟ ؟ ديص : ىراخساا رظنا (4)

 . ؟5 ا ١ ليش نبأو ١ رودنو ؛« 15 موص ىمرادلاو« 7 جرح : ىلاسنلاو

 . ١٠١ كسأنم ىثاسنلا رظنا (ه)

 ناذكتساو ع ٠١6 بدأو ؛ ١ و ضره :؛ ىراخسلاو ؟.-/هاو 1. لياح نبا مجار 69

 ١١5 ٠ داهج : لسمو ؟١

 ؟ اب ةيعطأ : هحام نبأ دنع « مهلا ه بأي مجار 6

 : دواد وبأو 75 « 5 عويب مل-هو * ءطورشو « /١1 ةاتاسمو ء ١6عويب : ىراخبلا:مجار (4)

 الك عود ىبناسنلاو © عود ىذهرلا اضيأو غ9 عومب

 71١١١ 178/؟ لبنح نبا مجار (9)

 عقول ىئاسنااو 5 عويب :ىذمرتلاو "م عويب : دواد وبأو ؛ 141”( 0 4 ةاقأسم : م دم محار )0 :)

 .856و 452/2 لينح نباو 78 عوبب ىمهرادلاو ١٠ دليصم6( ذا

 .1؟60 41١ : ةالاسم : ملسع مجار(١1١1)

 ( لدحلا ىف ةفاكلا_١1)



 ب ؟ةرهاذدل

 . '0فقولا ربخو

 . ”7ةبهلا ىف عوجرلا ربخو
3 * 0 

 :. ماحرألا ىود تيرواو

02 
 روأ ذ لودع دوبشو ىلو الب حاكفلا ىف ريهعاو

 . *9تارافكلاو دودحلا ىف رايخألاو

 فسمتو فلكست ىلإ جاتحن ىتلا ةرهاظلا رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ

 « ليوأتاا كلذ الو « سايتلا كلذ لبقي' مل سايقلاب اهوأت اذإف ؛ ليوأتلا ىف

 حصو « معضوأ| داسف باب نه رابخألا هذه تةلباقتم ىف سايقلا ناكو

 ! اذبم هفصو

 نم ةلزنمب هنإف ؛ اسايق ىمسيال كلذ نأ : قيتدتلا لهأ ضعب لاق نإف لس سوو

 قيليال ىذلا ديعبلا ليوأتلا نأل ؛ اسايق :لمقي ىذلا صنلا هنااخنام ىمسي

 )١( ؟4 اياسو : ىراخبلا : مجار ٠

 ١85/5 لبثح ناو ؟ تايه هحام نباو ؟ ةبه ىئاسالاو ٠" ةيه : ىراخلا مجار (2)

 ظ . 547 ةحفص نم ١ مقر شماه اضيأ رظلا

 ىمرادلاو  ةيصو : لسمو ؛ 44 ريس : ىذمرنلاو 8 اا ضئارف ىراخبلا محار (؟)

 . امل ضلئارذ

 ةيالا نم ] « ىلا ىوذ بح 0 11 ىو : ىلاعت هلوق الثم رافنا )5(
0 

 ٠077 / ىذ راتيإَو ناسحإلاو لاملاب بر 1 هللا نإ » : ىلاعت هلوقو [ ؟ 5-5 1

 ء[ ] ١5/5١
 كلامو ١١ حاكن ىمرادلاو ١6 حاك ةحام ناو 6 ١4 حاكل : ىدمرتلا محار (6)

 . 155: ليئح نباو « ه جاكت « أطوملا ىف ف

 4 5 ةراهط : هحام نبأو (« 5 تيقاوم : ىذمرللاو ١ ؛« +١ ةراوط ' ملم مجاور (5)

 ءءء خ42 41١4 4 40 "هك  ؟؟١/؟ لع نباو نلمح



 بسه 788668 لح

 ليبسال كلذو «سايقلاب صنلا ليوأتك فسعتلا نم برض ىلع الإ ظفالاب

 ْ . ًاسايق : ةتيمست ىف هيلإ

 رييغتلا نم برضب هلصأ ىلع داع اذإ سايتلا نأ ىلع كليلد امو : ليق نإف - ٠

 ؟ مضولا دساف ناك

 ةدايز لصألا ةجيتنو « لصألا ةجينن سايقلا نأ نم هانيب امل : ليق
 ةديتا نوكي نأ زوجي الو ليدبتو ظافلأب رييغتلاو هنع صقنم ريغ هيلع

 اذإف , اهل اتفاوم نوكي نأ اهاوحأ لقأ ةمدتملا ةحيتن ذإ ؛ هعرفو ءىشثلا

 نأل ؛ هب داهشتسالا نم نكمي مل دهاشم ىلإ جرح نمو ؛ ارج هرج اهريغ
 | هنود وأ لصألا لثم نوكي ءىشلا عرف

 لصألل همفر ىف نأل ؛ هل اعرف هنود همقر اذه الإ هل اعرف ريصي الأ امأف

 ! ةضقانلا ىف ةياهن كلذو « مفترا توبنلا دارأ ثيح نف ؛ هل اعفر

 روبظ لع افوقوم هع رث لبق 4 عوطقللا 0 راص ءلصأ ريغ اذإ هزألو

 هب , عوطقم ريغ سايقلا لب هكح ىف هب مطق ة ام راصف ؛ هعرفل امياتو هعرف

 . هيلع سايقلا ىلإ دصقلا دنع

 ؛ هيناث ريصي نأ حصي ل هلوأ عفرب ىلاثو لصألا ىلا عرفلا نآلو

 نم اهيلع ساقي امب مفترب تارورنغلاو لئاوألا< ؛ تايلقملا نم راصف

 ثلاوثلاو ىلاوثلا

 راص اذإو « عورفلا نم جتني امب هدك أن رهظيو دك أتي لصألا نألو

 اعرف ىعدا ىتلا عورفلا نم ءىث هيلع ناك كح فالخ ىلع وأ ناك امم ىندأ

 لصألا مكحت ملعلا نألو « هتجيتنو هعرف هنأ ءىشلا ىف نظ نم أطخ رهظ هل
 « هلبق امولعم هنوك عنتما عرذلاب لصألا - ريغت اًذِإف ؛ هعرف مك لعلا لبق

 . هيلع ساهقلا حصي لف ١ كح 7 مل لصأو [شةمل]



 سس ع وأ

 سس ال

 سمع "ا ل اسس

 : مذولا داسف ىف دع اممو

 مودلا بوجو ىف ليلعتلاك « ةلملا لم ريغ ىف كحل لمجم نأ

 ؛ اهيف عورشلاب مزايف ؛ اهداسفإب ةرافكسلا بميت ةدابع هنأي هيف عورشلاب

 ؟ اهنم جورملاب وأ ء اهداسفب ءاضقلا بي وأ

 بجي مضوم ىف لب ؛ عازنلا ل ريغ ىف ةرامكلا بوجوو : اولاق

 . ناضمر موص وهو « هنم جورخلاب ءاضتلا

 نم عنم هنأكف ؛ مذولا داسفإل عنما باب نم اذه نإ : ليق دقو

 هلا ىف موصلا : اولاق اذإ ىتح ؛ عوطتلا موص ىف عاجلاب ةرافكسا بوجو

 ؟ مكحلا اذه هل

 صو. موص ىف مقو امنإ و - ةلجلا ىلع-موص ىف عازنلا عقي لو :ليق

 مكمل نوكي نأ ىلإ ىغنأ أعر عا زعلا هيف مقي ا مف لياعتلاو « نيءم

 . مضولا ىف داسفلا هلجأل ىعداو ةلعلا لحم ريغ ىف

 : مضوأأ داسن ىف دع امو

 : تابئالل ىفدلاب و ىننلل تابثإلاب ليلعتلا

  هنع هللا ىغر  ىبفاشاا بامسأ ىلع ةفوكلا لهأ ضارتعاك

 ءىزجيي نمم اهنإ : اولاق نيح اهنيب دجسم ىف ةأرلا فاكمعا عنمل ليلعتلا ىف

 دض تابثالا نإ . لج رلاك هتيب دحسم ىف ءىزمت الف « دحسما ىف هفاكتعا

 . رخألا ىلع اهدحأب لدتسي الف ؛ نلا

 تابيثالا ىف ىفنلابو < ىننلاب تابثإلا ىف ليلعتلا لب  طاغ اذهو

 فيو « لعاجلا لمجب كسلا ةلع ريصب هنأ ائيب 11 ؟ زئاح عرشلا ماكحأ ىف

 4 تابثالاب ىتنلا قاع ءاشنإو 5 ىفنلاب تابثالا قلع ءاش نإف ؛هرايتخا لع



 ناضل

 . تابثإلاب تابثإلا قلع ءاش نإو  ىفنلاب ىفنلا قأع ءاش نإ و -

 ةرامأو اَلَع ىننلا ريصي نأ عنتمي الف ؛ تارامأ عرشلا للع نألو

 ! ىفنلل تا,مهآالاو« تابقلل

 هنأك تابثإلاب تابثإلا قيلعت قيقحتلا ىفف فاكتعالا ىف هولاق امو

 « دجسملاب هتعص صن ؛ هب صتقخا دجسملاب صخشلا فاكتعا حص اذإ : لاق

 ناكن ءداسنلاب داسنلاوةحصلاب ةحصلل اًنولهأ ناكف « دحسلا ريغب هداسفو

 . ماكحألا ىف دهاوشلا ىوقأ نم

 دمحأ مامإلا لالقعا مريغو انباعصأ نم در نم ىلع انْيَم اذهلو

 غابدلاب هل لكؤي الام دلج ريبطت نم منللا ىف هنع هللا ىذر لبنح نبا

 : ةاكذلاك لك وب ال ام دلِج ريطيالف لك بامدلج ربطي غابدلا نأب للع نيح

 ؟ ىننلا يف تابئثإلاب ليلست هنأب

 اذإف ؛ هب ريهطتلاب صتخا لكي امرهط امل: لوقيف بيجي نأ : هل انلتف

 . هب ريهطتلا تنا الوك أم نكي م

 الام نأل ؛ تابمثإلاب تابثإلاو ىننلاب ىننلل اقيلعت قيفحتلا ىف ناكف

 . غابدللا 3 ىف اداضتف ؛ ملا اذه ىف ناداضتي لك دب امو لكي

 . رخأ هوجوب لالتعالا كلذ نع دجأ مف لي اعاو

 حصن ال نم حص اذطو ؛ ةايحاا مكح ىلإ دل أ دري غابدلا : لاقيف

 ملكتي امم كللذ ريغو ةاكذلا هيف لمعي ال ابق ناك ةوقلا هذهاف ؛ ةاك ذلا هنم

 | ةلدألاو جاجحلا هوجو نم ةلأسلا هذه ىف هيلع

 ةالصلا ةحعص ليلعت ىف انباحصأ ىلع باع نم ىلع ان ركنأ  هلثعو

 ناكولاك ؛ وهسلا مالكب لطبت الف ؟دمعلا مالكب لطب اهمأي وهسلا مالك عم



 تس سا

 ةسصصلا ذإ ؟ هدض نم ءىشلا ءافتنا اذه : لاق نأب « ًامالس مالكا كلذ

 . داسفلا نم دافتسن ال

 ةعي رشا ىف زئاج كالذ نأ انرك ذ امل ؛ حيحص ريغ راكنإلا اذكو

 ةالصلا داسف لمح هنإف ؟ قفواا ىلع ليلمتلا الإ سيل قيقحتلا ىف هنأو

 ؛ حيحملا سايقلا وهو ؛ وبسلا نود هنم دْمَمْلاب اصصخم مالكلا باب ى

 ن» لعجم ىتح اًضيأ محلا ىفاهتوبث زاج وهسلا ضمان نوكي اذإ دمعلا نأل

 لوقعلا لد ىف ىرمعل وهسسلا مك نم كلذ لممي الو داسفلا دمعلا مكح

 ضئانتلا ههف عقي هن إذ ؛ ىننلاب تابثالا الو تابثالاب ىندلا للمي الام

 . رمتسإ الو

 هليلعت بحي ايف مالكا نم انيلمأ ايف اذه ىف مالكلا انعبشأ دقو

 ايفن مكح ال : انلقو « ةلمل ال تابثإو ىفن ىف اكح تبمثأ نم لوق داسنإو

 نإ و  ىئنلاب هليلعمت بجو ايفن ناك نإف ؛ هليلعت بجو الإ انايثإ وأ ناك

 كلذ ىف ةلثمألا ىف هل انب رض ام ىلع  تابثالاب هليلعت بجو انابثإ ناك

 . باتكلا

  تايلقعلا ىف كلذ هعامس نم هلاق . اذه لثم عرشلا ىف لاق نم لعاو

 « لثعلل مكحلا بحي تايلاتعلا ىف نأ نم انرك ذ ام امهنيب قرفلاو

 | عراشلا / رايتخا ىلع نقي تايعرشلا فو  لعاج لءجي ال [ى44ل]

 ةيعجرلا ءطو زاوح ىف لوي نم لولعت نم معنم ىسلأ : : لوق ن |

  اهؤطو لف ؛ حاكدلا مكح ةدةعم امنأب

 ؛ءلمولا ”]> ىف ةلع لمجي مل ءطولا عنم ىف ةلع ةدعلا لعج أل: ملفف

 [ هضيقنب معا ليلمت هندي



 لالتعالا اذهنأل نكل ؟ىنملا اذهل لالقعالا اذه ةحص عنمب مأ : لوق

  هفالخ ىلع ددملا رثكأ ىف عاجإلا نإف ؛ ةعيرشلا لوصأ ىلع ياس ريغ

 ةيافكسلا نأ هقوتحت نأل ؛اهنحص عغتمت مل لوألا ىلع ةلملا هذه تماس ولو

 اذه لثمو  اهريغ ابملإ فاضني ّىح ةدعلاب مقت ال عاتمةسالا نم عئما ىف

 ! ةعب رشلا ىف منتمم ريغ لالتعالا

 : مضولا داسف ىف ع متو - دو

 اذه :اولاتن؛ طاقسالا ةرمو باجي الل ةره لعت 9 أم ةلع بصنت نأ

 باجي الل ةلع لمج اذا طاقس الل لعجي مل ًاحيحص ناكولو ؛ مضولا دساف

 | طاقسإالل لعج اذإ باجي الل لعجي ملو

 ؛ ليكلا ىنأتب هريغو كبا' ةفوكسلا لهأ ليلعت  لثم كالذو : اولاق

 ىواستلا دنع وهو ءابرلا طاقسإ يف ةلع ةرهو ءابرلا< رحقل ةلع ةرم هنواعحيف

 | ليكلا ىف
 4 لودأو مضو# ىف ال « نيناتع نيكل ةلع ةأئلمح :؛ اولوقي نأ مو

 هب اف ؟ مي رحتلل ةأع هيف لضافتلاو « ةحابإلا ةلع هيف ىواستلا انلعح لب

 !| مكرم مل انمعأ هب امو « حبي م اتمرح

 ليلحتلل ةلعو « لضافتلا عم ميرحتلا ىف ةلع هنأ رمطلا ىف منلق م اذهو

 | ليكلا ىف كلذك ءانركذ | هقمس مهتم مل مث « لثالا مم

 : مضولا داسف ىف لع امبو - 06

 نيكسحلا لجأل اهاعحيف « - امل نيفصو نيب هاع ىف للعملا ممجت نأ

 : لصألا ىلإ هدربو « ثلاث ركسمل

 4 نيفصو نب عم نأب ةقفنلا بام ا و م رحخاىذ قتمعلا للعي نأ 93 لم
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 0 ةدالولاك ةقفنلاو قتعلل ةبح ومف ترالاو م.رحتلل ةيدوم و رو 0 لوكيف

 معلا نبا ىف ةكم رحم تادجو : مضولا ىف هداسف ىعدي نم لوقيف

 ثرإلا ىف بدنلاب ةبارقلا ماتم موقت عاضرلاب ةوخأ ؟'0اهعنم ناك اذإ

 مني ل مث ؟ ثرو مارحت عاضرلا نم اخأ ناك اذإ معلا نبا نإف ؛ عرحتلاو

 ثرإلا بجوملاب ميرحتلاو ثرالل ةبجوملا ةبارقلا ماقم ةنفنلاو قتعلا ىف

 ةيق املا نعم "برض هك . مضولا داسف بأبي نه | لرح سلو 1 "0 حقلاو

 اضقز ناك ولو - معص)و 4 فقرغلاب ةزع بادييف 4 ارك : ءايققلا كيودسل

 © قرفل 5 "'[هباوج حصر“ صضفأني و هفاف 1 هاك ؟فرفل ٍ 4 أود ها 1

 عفدنأم هّجاع ف ناك نك : هع ابا وج نوكي أم زارت>الا نم هلالوءأ 1 نإف

 هلع نم ةعف لد 1 هراوظإ الإ ضقخلا مفد 1 لاهتشالا هةءاع نكي م 6 ضفنلا

 ثراإلاو م رحتتلل ةبحوم ةب ا : لاق هن أف 4 لاكملا نم دروأ امل هن أب

 :لوقي نه لوق طتسي اذهمو «ضعبلا كلذ نم ةقفنلاو قدعلا كح نوكي نأ

 ١ مسالا ذ ردع مازلإلا عاد اذه نإ

 ىئاعلاو ماكحألا فالتخا ىلإ لصوتي' ىاسألا فالتخاب : ليق

 : باطخلاو ظافلألا رثك أ ىف

 ةيواسي ال هنأ ىف بسنلا فلاخ هب مرحتلاو عاضرلا نأ ىرت الأ

 . 6« أهعم 2 :ىلصأ ل (1)

 ريع يىهو (؛ شم اهلاب بدرو بملصلا ند ةطقأاس ةباتك كانه نأ قدامي ه © ميرحتأا 3 لك كمإ عه

 مث « ةقرف مرحتلاو بجوملاب ةقفتلاو قتملا مح قوات داسأ ثملعف 3 : هلما قولعت اهعمو ةحضاو

 . حص ةلك
 . اتنيثأ ام وت ىلع هلمأ شماحلاد حضاو ريغ بلسلاب رْخآ طوقس « ضقانت » ةلك كفإ دو (9)



- 0 

 امهقلعتف ؛ عازنلا للغ ىف فالحعا لع اناكنأ 2'2اتنداف ةقفنلاو قتملا ىف

 ! قافتالا ىلع عاضرلا نود  ةلجلا ىف  ةبارقلاب

 : مضولا داسف ىف ٠ 4ع أمو - :.و

 للعلا امولعجيف نيفاتخ نكي ىلع © نيج ررف لق ع رشأا ن ولكي ن :.أ

 ؟همضوم ريغ ىف ليلعتلاب تءعضو دق :لاقف ؛عضاوملا ضع ىف دحاو مكح ف

 :ادساف ناكف

 ةنأب هلمحت ال ةلقاعلا نأ : ةعحّضولا نود ام شْأ ىف للعي نأ - لثم

 ؟ لاومألا ىلع ةيانجلاكو مف ؛ رّدتم ريغ شرأ

 ةم”رحلا سوفنلا لع تايانجلا مضوم نإ هيف داسفلا ىع لِي نم لوقيف

 ؛ ةلمجا هذه نم ءزج اذهو « اههشْرَأ لمحت ةلقاملا نأ : أطخ تناك اذإ

 هلعف ول اك « مضولا ىف ”داسف كسلا اذه ىف لكسلاو ءزجلا نيب قيرفتلاف

 . لاومألا ىف

 لكسك ةلخجا ضعب نوك-:نأ ةعيرشلاب رترقتي ل : لوقي نأ بيجمللو

 . هيف ىعدت تنأو ةلجلا

 ؛هشرأ رب دن# ىف ةرافنكلا مكح ىف لكدلاك نوكيال ءاجلا نأ ىرت الأ

 ؟كالذ ريغ ىلإ

 امأف دحاو مكح ىف امهنيب قيرفتلا عنتمأ ام : لوقي نأ مئامالو

 . قيرفتلا منت الأ زوجيف ؛ مكحو | مكح ىف [ش44ل]

 نبب تئرف دقو ؛ اهبوجُو دحاو كح ةرافكلا : لوقي نأ بيجمللو

 ليلقلا نيب تقرف دقو ؛ دحاو مك "رب دقتلا كلذك و « هيف ةلجلاو ء'لا

 . لهمحتلا ىف ق”رفف ؛ ريدقتلا ىف ريثكدلاو

 )١( انتيثأ ام ومن ىلع اهلعل ٠ نيتلاح» ؛ لصألا ىف (؟) « .
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 ريثك ىف كلذكو « حاورألا ةمرح ظنحل ةرافكلا : لوقي نأ منامالو

 عنتمأو سوفنلا ريغ ف بحال سوفنلا لآدب ىلع داز نإف « شرألا نم

 ىلاجلا نء ررضلا مفدلف ةلقاعلا ليمحم امأف ؛ريقحتلاو ليلقتلل رملا ىف ريدقتلا

 ؛ ردقأ ليلقلا ىلع ناك :ريثكلا ليمحم ىلع ةلقاملا تردق اذإو ءأطخأ اذإ

 . ىلوأ لذستتلا ناكف

 : مضولا داسف ىف دع اممو - عمد

 : هل ةعيرشلا هةلعج ام دضت ىنعلا لع نأ

 ؟ ةيلصألا 7 رفاكلاك لتقت الف « ةرفاك انإ : ةدترملا ف لوث نك

 ىلع ةءانج ةدرلا لعج ةعب رشلا بحاص نإ : هداسفل ىع دمل لوقةيف

 ةءيرشال ةعزاتم مدلا نتهل اببس اهلمطل ؛ مهلا ةحابإل ةبجوم « مالسإلا
 . امع"رش نمو

 « لجرلا ىف ىلصألاو ئراطلا رفك-لا نيب قرف دق عرشلا نإف :اضيأو

 ؛ لاح لكب بجاو اءهنيب ةقرفتلا نأ لصألاو « ةأرملا ىف امبنيب ممجم تنأو
 ًادساف ناكسف « سايقلا مضو ىف ةعيرشلا فلاخ دقف لاحم امهنيب عمج نف

 . مضولا ىف

 ؛ لصألا رفك ىف فيفختلاو « ةدرلا ف بجاو ظيلغتلا نإف : اضيأو

 لازأو نيضوأل ىف فيفشتلا رثآ دقف هيف لتقلا طاقسإ ىف امهنيب عمج اذإف

 اذإف ؛ سفنلا ىلع ةيانجلا نم غلبأ نيالا ىلع ةيانجلاو « لدقلاب ظيلختلا

 ةءوستااف ؛ سفنلا ببسي لتقل ةبجوملا ةيانجلا ىف ةأرلاو لجرلا نيب ىوس

 . قحأ نيددلا ىلع لمقال ةبجولا ةيانجلا ىف امهئيب



 د كا

 : عضولا داسف ىف دع أرممو ب ع.ا7

 : ىلآع ىسح رمأ تابثإل ىعرش ركحب للعب نأ

 تابثإل ةلءو أك ء:قالطلاب ميرحتلاو ءحاكسنلاب ةحابتسالا لمي نك
 ؟ عرشلا ىف ةايحلا

 : نيهجو نم دساف مضو اذه : لايف

 4 ملعأ ةحابالاو 2 رحتلاو « ةرورضو اسح لعل ةايملأ نأ ؛ اههرحأ

 ؟ عرشلاب مكححلا ىلع هب ملعلا فني فيكف ؛ عرشلا رهاظب

 ةعيرشلا ىلع ابمف فقتي انف ' ةعيرشلا لصأ ىه ةرورضلا نإف ؛ اضيأو

 ؟ الصأ عرفلاو « اعرف لصألا باق دقف

 ؛ نونظلا ةبلغ ىلع اهرثك أ ىف رصتقي“ عرشلا ماكحأ نإف : اًضيأو

 . نونلفلا ةلازإ هب بنام اهماع بثريو « اهب دافتسي فيلل

 اببوجو وأ ؛ةايللا:دوجو ةلعلا هذهب بجوأ تسل :لوقي نأ للعمللو

 نم ةئصلا هذه مكحلا نم ترك ذام عبتا امل عرشلا نكل ؛ لا اذه ىف

 عضاولا ضعب ىف ةفصلا هذه لوصح ىف كشلا دوجوو هابتشالا ديقف «لقعلا

 ول نأ كلذ منتمي امنَإو ؛ ةفصلا هذه دوجو « هيف عرشلا مكح دوجوب ثماع
 عرشلا للعنأ تدلع نأ دعب ىلفع ىسح رمأ دوجو مك-1لا اذهب ثبجوأ

 ؟ تارامأو تامالع اهنكلا ؛ ةبجوم ريغ

 ؛ الخلا لمم ىف ةايحلا دوجوب ةلملا هذه لمعلا بجوأ مل ىلإف : اضيأو

 نونظلا ةبلغ ىلع ىبب املاقفاوم ثدكف ؛ نظلا هيلع تبجوأ نكل

 . منتي مل ةلثمب ةعيرشلا بحاص حرص ولو « عرشلا ماكحأ رثك أ ىف

 بجوأ ىفإ :سانلا ضعبل لاق ول مالسلا هيلع لوسرلا نأ ىرتالأ



 ل

 ءابف وه وأ ؛ ىح كاخأ وأ كابأ نأ لعاف كراد وأ ىراد لوخد كيلع

 نم كلذ ريغ ىلإ « دعاق وأ ملا وأ « ضي رع وأ ليواع وأ « تيم وه وأ

 ؟ ةسوسحلا ةيلقعلا تافصلا

 : مضولا داسف ىف دع امو - ع.مل

 كلذ فالق هلم نأ مكحلل ةلع هلعج أم لعج نم 8 ناكحتي نأ

 : هب همصخ هطقسأ اذك بحوأ هنم ن وكيف ؛ ماكل

 ءاملا ةيؤر دنع اهمنع مميتملا جرم نأ ةالصال طاوتحالا لوقي نأ : لثم

 . ءاملاب ءوضولا وهو « مميقلا لصأب ةالصلل ايدؤم نوكيف

 لاط | هيلع بجوأ نمل اهملع ةظفاحلاو ال طايتحالا ؛ مصخلا هل لوقيف

 انبحوأ اهم جورخعا تبجوأ هب افءاهنم هتلع لعثلاب ىلأو اهم هب سبلت ام

 . اهملع ربصلا

 نإف ؛ ةيدلا ىلع ةدايزلا | دنع ةيدلاب دبعلا لدب ريدقتل هليلعت ىف : هلثمو [ىفهل]

 ؟ ةرامكلا عبقي ةيدللا لاك

 اباحجيإ هل ريدقت نمي ل دبعلا ىف ةرابكدلا تبجوأ ال: مملخلا لوقيف

 نبب مجلاب فرشلاو ةيزاا ىف ةيوستلل ًاطاتسإو « دبعلاو را نيب قيرفتلل

 ؛ لاومألا نم هظح سخبب نكي ل ىتح ؛ ةرانكلا باحيإو لدبلا ريدقت

 . نيببشلا قح انرفوو « نيلصألا قح انيفو انكو «لاملاو رخلانيب عقاو هنإف

 : مضولا داسف قدعاممو - عءهب

 نوكي فشكلا دنع عرفلاو لصألا نيب ةيوست ةلعلا مكح نوكي نأ

 . عرفلا ةداضم ىلع لصألا

 . لجو ع هللا ءاش نإ  باقلا ماسقأ ىف ةمئقم ةلمج كلذ نم رك ذنسو



 سس #8

 ظ : مضولا داسف ىف دع اممو - 6

 نوكي ال كلذو ؛ مكحلاب ةلعلاو « ةلءلاب ركسحلا ليدبت هيف ناك ام

 اهرثكحأ ىف عرشلا للع نأل ؛ عرشلا ماكحأ نم ةذوخألا للعلا ىف الإ

 . ةلعلا ريغ لواعلا نوكي

 ىنءم الف ؟ هانيب ام ىلع دحاو اهمف لولعملاو ٌةلعلا نإف لتعلا ”لاع امأف

 . دحاو امهنأ للعملا رارقإب عم اهيف ليدبعلا ىوعدف

 ةيباتكلا ةمألا حاكسن زاوج ىف مهليلعت - تايعرشلا ىف هلاثمو

 ؟ ةماسلاك اهحاك_: حصف « نيدلا كلب اهؤطو زاج املأ

 ؛ اهحاك_ ةحصل نيملا كالع اهؤطو زاج ان[  انباحصأ مهل لوقوف

 لصأ ىهو « ةلأسلا لصصأ ىف هن ىتمي  اهئبطو زاوجل ؛ امحاكسن ةحص ال

 نأ اهمف نكسع ال هنإف  ةسيب اتكلا هو - ليلد الب عرفلا قبيف - ةلعلا

 بجي لب - نيمأا كالمب امثطو زاوجل اهحاكن زاوجل اهحاكت حص : لونا

 مةتسبالف ؛ نييلا كل؟ اهؤطو زوجي نأ بجو اهحاكن حصا : لوقن نأ

 . حاكمدلا ةحص وهو ؛ عازملا مضوم هنإذ « عرفلا ىف كالذ

 ححص هقالط حص انآ هنأ : ىنذلا رابظ ىف انباحصأ سايق : هلثمو

 ١ مساك ٠ هراهظ

 "1”راهظلا ةحص ال « راهافلا ةحصب قالطلا ةحص : ملا ىف نولوقيف

 ؟ قالطلا ةحصل

 امم هنأب : بارتلا ريغب مميتلا نم عنملا ف اب احصأ سايق : هلثمو

 ١ ءانأك عوخإ سصشقخاف 1 نيف ىلا ىلإ نيديلا 1 لهعتسإ

 . « قالطلا » نوك-: نأ برقأ لصألاب (9)



 ل #9

 صتتخا ال نكل « نيتةرملاىلإ هنأل ءاملاب صقخ ل لصألا ىف نولوقيف

 . ةيف ءام ال ةنأل ؛ معيتلا ىف اذه منا الو « نيةفرملا لإ بجو ءالاي

 نكمأ عرشلا ىف رخآ مكح نم عرشلا ىف هك> لمح سايق لك اذكهو - 5

 الذ دجوي الوأ « عازنلا ىلع عرفلا ىف كلذ عقيف « لالتعالا لصأ ىف اذه

 ىيمحملا لعج امف ضارتعالا أره لكم روصخد الو . الصأ عرفلا َق لالتعالا

 6 ةيروك د وأ 6 اموعطم وأ 6 اليكم هن وكلا سكلاو دوحولا تاقفضص نه

 ماكحأ ص ذو أس ىلامملا هله نذل 6 ايمدأ وأ 4 1 أ ويح وأ - ةيثونأ وأ

 توبثل تبث لصألا ىف لقملا اذه كرأب ىروعدلا نكي الف عل رشلا

 ظ ' ىعرشلا مك-1لا

 ريغ « هفصو كللذ ام لك ىف روصت ةيعرشلا ماكحألا ىف روصن ىتمو 7 - < ِ 2 1

 هسفن ك هلمأت نف « اذهب ضرتمملا لصأ ىلع ضقتني اهنم ريثك ىف هنأ

 : ةضفانملا ريشي لاصفنالا لئش

 رفسلا 7 رطشأت ةدايع هنأب : ءوضولا ع ف نب احصأ لوك أم لاثم

 ؟ ةالصلاك « ةيتلأ اهبف ثبجوف

 ظ ١ اهرطشول

 « ةاكزلا رطش بجول ؛« ةينلا بوجوا ةالصلا رطش ناك ول : هل ليقف

 ةينلا بوجول ؛ تارافكلا رئاسو  جحلاو ؛ فاكتعالاو ؛ موصلاو

 | ؟ ابلك ابمف

 «لصألا ىف عنملا نم بارض هناك ل ؛ مضولأ داسو باب نم سيل أله نأ معاد - م

 ىذلا نما وهو « اندم اضيأ حيحص ريغ وهو حصص نإ  ةاعدللا ةلعل



 لس اياب 1 --

 معدل اله لثم . قاعتي ىنمزلا عاتم ند وهو 6 لق" مس راظن هل ههسل ظ

 | ش؛هلإ

 سس 1#

 ل

 .درويو هيلع درب امف فرمصتلل ثعلب و هير تعض ام

 ةفوكلا لهأل ةرصن مثيملا وبأ ى ماعلا هلمعتسي ناك ام اريثكو

 بجولا نأ (- أ ال ىلإ ؛ ترك ذ ام لصألا مد ىنعلا نإ تف: لوتيف

 عونمم وهف الإو « هيلع لذف ترك ذام لصألا ىف مكمل المل

 . عنا دش

 ةلعاا تسيل : لصألا ىف لوقي هنإف ؛ مكملاب ةلملا ليدبت ةروص اذهو

 امل مكسلا بجي ملف ؛ ةلملا ال ركسلا وه ترك ذ ام لب ؛ ترك ذ ام كحل

 مكحلا نم ترك ذ

 نم ثرك ذام وه ةلملا نم / ترك ذ امل بجولال نأ ىعدي ناك نإو

 نأ لصألا ىف مكمل لع نع متم اذه نأ اذهب نابف لصألا ف 3 5

 ؟ هيف أحل 5 08 ْن "وكي

 . عرشلا للع ىلع ةلئسأألا فعضأ , نم اذهو

 ؟مرشلا ف سايقلا ىنعم هب ضرتعلا قة 6 نأ شارقعالا اذه عفد ىف هجولاو

 نم نوكي ال ةئإف ؛ هترظانم نع ضارعإلا بجو الإو« هكرتو مو نإف

 الاؤب همالكدعي نأ نم الضف « لادجلاو رظنلا لهأ

 ؛ ةعيرشلا ل وصأ ل هيءرج ثم طرم لمجت نأ عرشلا ىف سايقلا قهتحو

 َى وقأ سايق وأ“ عامجإ وأ ةنس وأ باتكي صن نم ةعفدي ام هتمالسو

 . نيلصألا ىلع دأ نيلصألا دحأب مئم وأ“ هبحومي لوقلا نم سو 6 هثم

 ةلع وه سيل ؛ مصخما لوقت نأب طقسي الو « ٌحِص هطرش دِجو اذإف

 ؟ هل مكسحلا نأ ىلع لد وأ« مك اله



 سما ابا حم

 محلل رقأو « ليلد ىوقأب هلالتعا ةمص ىلع للملا لد ول هنأ : هناهري

 هني ل « ةعيرشلا لوصأ نم لصأب ضقن هل دج مث « ليلدلا كللذ ةوت

 ا مصل رارقإب ةتوق عم ليادلا كلذ

 ةبلااعمألا طوقس دعب هت نع هب مامي هيلع دروب ءىش ال هزأ اذه دب و

 ةعبرشلا لوصأ نم اذه نأ نابف ؛ هدروي امو الإ « درطلا دعب سكملا
 . هل دايقنالا بدو كلذ نع لس اذاف ؛ ةلملا ند ثلق ال داركم

 ؟ لوصألا ص هم الأ 9 اذاعو : لبق نإف ©

 لدا 4 ناك نإ - ةمق لد م دارن| نم مصخا نكمتب ال أر : ليف

 حيبحصت ىف ده ناك نإ  همفديام ةعيرشلا لوصأ ىف دحي الوأ  امصخ
 . كب 7

 مد هلال كلاب 0 4د عدنه هيلع بجو ( ةدعيمعبهما مىصخا هيلاط اذإ 5 ليف نإف 05

 ؟ اذهل مكحلا نإ : تلق ل : لوذي نأ هل نإ انلك ام ءاج دتُذ ؛ همصخ

 .لوقي نم عم هالك ناك اذإف ؛سايقلاب لوثلاىلع اءبقافتا هيفكي : لوف

 ناك اذإف ؛ هب قامت ىذلا اذه ىف سايقلا ةروص هيرب نأ هانك « سايثلاب

 «هلوبق همزأ .سايقلا كللذ ةروص ىف اذهو لا ىف سايب رثأ دق همصخ

 ؛ ءانرك ذ ام دحأب هل مفالا وأ

 ل مالكلا نم نكمتد ١ سايفلاب لوثي ال نم عم همالك ناك نإو

 ىفني نم عورفلا ىف نورظاني ال مهمأ اوتنتا ءابقفلا نإف ؟ عرفلا اذده
 مومعلا ةنصب لوتلا ىفني نم الو «دحاولا ربخ ىفدي نم الو ؛ سايقلا
 ىنبف باطلا ليلدل ايفان ناك اذإ تح « ظافلألا ىلع فقوتيو رمألا وأ

 | ةيلإ مصلتا عم هرظن ىف أحتلا اذإ «هرظن اوقمضتسا : هيلع همالك



 ل سابو

 ؟لوصأألا ىلع هسايق ةمالس هبري نأب سئاقلا يلاط؛ نأ مصخلل لهف :ليق نإف - غ١

 ؛كالذ هارأ اذإف ؛ سادقلا ةروص هيرب نأ نم رثكأ هيلع سل : ليق

 اهءارقتساو لوصألا ريس هارأ ول هنأل ؛ هب همفدي ام ٌدارإ ممم ىلمف

 ُن ود ةعفدت ام ىنيرت كنإ : لوي نأ مخبأ ىفن همذدي ام امف سيل ةنإف

 «هدارإ مصخلا ىلع لوس كالذو ؛ دحاو مفاد : مفدلا ىف ىفكيو « هءفدت ام

 « ةعفدلا دقاف هنأ لع : هداربإ نم نكمتي مل اذإف ؛ اليبس هيلإ دَّجَو اذإ

 ظ . همأإ ريصملا 5 زأو

 هياع سيل نأ ىف ةلاسرلاو ةوبنال ىعدلا اهب ىنأي ةزجملا ةلزنع اذهو

 ركذي ام ىلع نكس ؛ نعطلا عاونأ نم اهريغو ةضراعملا نم اهعفدي ال ام مد

 ؛ ادحاو امند ناك نإو اهل مفادلا دروي نأ : ةزجعم اهنوكو « هاوعد

 نكع ا ىتمو '؟اهراكنإ ىف اهداص ناك نإ اهل ركنملا لع برقي كالذ نأل

 . ةحص 0 :هتاحعموأ هأوعد نع هعفدي ام داربإ نم ضرألا هجو ىلع لدحأ

 .هأوعد ىف هقدصو هئاهرب

 نكمتي مل اذإف ؛ هةئثداح مكح ىف ةزجعم هسايق ىعدي سناغلا انه كالذك "

 هقدص ماع : مفدللا عا ونأ نم ءىّشن هعئد ند هكح ركشي نهو ؛ مصخبأا

 ٠ ابملع هناهربو هاوعد ىف

 ثالذ ريغب قلعت ركسملا نأ سايقاا لصأ ىف ًامفد ممخلا نيب ىتم : ليق نإف - 4

 ةجو ىأب هيلع دقتلاب هانءم حيحصت ىلإ سأانلا رطضا دتف ؟ هبال ىمملا

 ظ ؟ ناك

 هيلع بج اح'لق ناك : هب قلمتي م كسلا نأ ني نإ َّى رهعأ : ليث

 ٠ هنع جورخلا

 ( لدحلا ىف ةيفاكللا _-1ه)



 سس 17 م

 ؛ حدقب اذه سيلف ؟ هريغب لصألا ىف قلعت كحل اذه : لاق اذإ امأف

 زوج لب ؛؟ هانمع / الإ قلعتي مل ركملا نأ لصألا ىف عدي ل سئاقلا نأل [ىذ<ل]

 . هريغبو هب هملعت

 فلدأو نامي ثيايدق دحاولا مكسحلا نإف ؛ ريغلا كلذ ددع رثك نإو

 هيلع بي ذيل ؛ ةدحاو الإ لضألا ىف ةلعال نأ : نامصخلا قفتي نأ الإ

 أي  هتلباقم ىف ىعدي" ريغ لك داسفإو « هريغ ع دقتلاب هأئءم حيحصت

 ؛ىلاعملا نم دحاولا لصألا ىف مكحلا نأ ىلع قافتالا مقو ام ايرلا ةلع ىف

 . ريغ ال

 ميدقتو «هاوسام داسفإ هيلع بجو ةلع مكحلاكلذل ىعدي نم لكف

 . ىتاعلا نم نكم ام لك ىلع هائعم

 ؟ اذه لثم لثعلا للع ىف متل البف : ليق نإف اه

 للع اذإ ىلتعلا مكهلا نإف ؛ لقعلا للع ىف كلذ لثم لوقن ال : ليق

 بجو هيف عزون اذإف ؛ ةلملا كلت ريغ نوك-: الف ؛ ةلملا سفن وه ناك ةلعب

 عرشلا ىف مكحلا كلذ نأ ىلع قافثالا عقو مكمل ةلع ىف انلق اكن ايبلا ةيلع

 . دحأو ىنعم نم رثك أب للعم ريغ

 الإ اهتحص ىلعت الو « لبقت ال تايلقملا ىف مكسحلا ةلع نإف - اًضيأو

 . ملت نأ ىلإ اهم هقلعت نع ةنابإلاب ةبلاطمل ثزاؤل ؛ مطقلا قيرطإ

 فالتخالاو داهئجالا دنع ةعيرشلا عورف ىف اذه لث# بلوط ولو

 ؛ نعطلا هب ليزي هجو ىلع اهنع فشكلااو مطتلا بجوب اه باوطل

 . عامجإلاب ةعبرشلا عورف ىف دايمجحالا عضا وم ىف لا كلذو

 . قيفوتلا هّللابو



 سم ؟ةي/كقل لح

 للملا ىف ملف دقو ؛ عرشلا للع ىف درطلا در ىلع اذ مرصتقا دق : ليق نإف 4٠٠

 ز/اج ريغ سكملاو درطلا ىلع اهمدبصب ةفرعملا فو « اهيف راصققالا : ةيلقملا
 درطلا درجت .ناكف يكف ؛ اهحص ىلع ليلد سكملاو درطلا ىلع لدي تح

 ؟ اهتعبص ”ليلد عرشلا لاع ىف

 طرتشي اك « اهتحص ىف سكملا طرتشإ الأ عرشلا للع ىف ام رثك أو
 ؟ اممءعصب ةفرعملا ىف درطلا ضع يفتك | فيك_ؤ « لقعلا لاع ىف

 نوكي نأ هبهذم ىلع ًادرط ىدوس نم لكل مدن اذه غاس ولو

 دراعلا نيب ممج اذإ تايلقملا ىف مزاو - هيأإ راص ام ىلع ليلدلا امته

 مكسملا نم هاعّزأ املامتم نوكي نأ ةيانع دلع هاعّواو ءىش ىف سكملاو

 . ةحم>و هيلع

 دئاز نم دبال هنأ نأب « عرشلا ىف الو «لقعلا ىفال ءاذه دي ملاذإو

 . عرشلا ىف سايقلا ةحص هب هي ىت> درطلا ىلع
 . سكلاو درطلا ىلع لقعلا ىف هتحصب للعلا ىف ِدئاَز نم دبال اك

 ديزي امب دجاو لك ةمص ملي هنأ ىف ىعرشلاو ىلقعلا نيب لصفال : ليق
 ىتح « تايءرشلا ىف درطلا د“رجم ىلعو « تايلقعلا ف سكعلاو درطلا ىلع

 ؛ همس انضيأ ردتلا كالذب لدي مل تايعرشلا ىف درطلا ىلإ سكملا - و
 .باهكَلا لوأ ىف هانمدقام وهو «دئاز رمأ ىلقعلا ةحص لعب هب ىذا نكس

 سايل ةروصو « درطلا دعب هعفدي الأ هتك عرشلا ىف ا هب ىذلاو

 ىنذي امي لصفلا اذه نع انفشك دقو « لقملا نم الو عرشلا نم مفاد

 . هدر نع

 كالذ سيلف اسايق سايقلا نوك ةحص ةرورض لقعلا ىف معي نأ امأف



 دل اا سس

 تدءقو : لبق انرك ذام وهو « ناهربلا نم برضغ .لع اذإ لب ؟ هطرش

 اذإ ءكلذك ةرورض للا كلذ نكي ل نإو « هتحصب لا ىف ةيافكسلا

 ؛ لوصألا نم هانرك ذ ام دحأب هل مفاد الأ رهاظلا قيرط نم نظلا بلغ

 كالذك بجحوم هنأ اءطق مله غن نإ و (سايف هذ مكملا ىف ةيافك-اا تءقو

 . عرشلا ماكحأ تالصفُم رثك أ ىف هياإ ليبس ال ذإ ؛ ةلاحمال كسلا

 ةدبص ىلع ةميرشلا لوصأ ىلع  دراطلا ىوس يكاد ىذلا ذي نإف - 4«!

 ؟هنم دحأو نع ىعرشلاسايقلا حيحصت دبال نأ يكل نيبي ىتح ؛سايقلا

 لك ٠ نه غل ايأ قافولا كالذ ناك سايقلاب ل وذلا لع انقفا و ىتمو : ليف

 !| سايذلا ىفني نم عم هيلإ جاتحم ام هنإف ؛ سايقلا ةحص ىلع لدي ليد

  ىنعلا ىلإ لوصولا ىف هي لدتسي ام ضعب نع كلل فشك آ انأو

 نم دبال هيلع هب لدتس نم مديدج عم نأ ع 9 ؛ سايفلا مي هب ىذلا

 لولا "ا7ةجيقا ميلست دعب هب مك-لا بوجو ىف هيفكي هنإ تاق ىذلا درطلا

 : سايقلاب

 اليكل) : ىلاعت هلوقك « هب ًادراو صخلا نوكي ن أ كالذ ن

 . [ 00 | 9« ةءآلا نم ]4مل 20

 ليث ارسإ قى 00 3-5 كلذ لجأ نم ر# : ىلأمت هلوقو

 |[ © / م؟ ةبآلا نم ]

 )أ م ءاينغألا نيب ةلود نوكي اليك ف : ىلات هلوقو

 1 65 10 ةنآلا نم 1

 ( ئرنلا لْمَأ نو هلوُسَر ىلع هلا /ءانأ اًمإل : ىلاعت هلوق دب ([شءكل]
 . [ هذ /7 ةيألا نم ]

 . « هخرش ) نوكت نأ 9 رق نصألا ىف 600



 بسم #ا/ا//# سس

 (اونمآ نيزذلا كَم هللا ني كلذ : ىلامت هلوق  لاثمأو

 47/1١ [٠ ةيآلا نم ]

 . [ 59 / 55 ةيأآلا نم ] ( ىلا َوُه هللا ْنَأِب كلا )ل : ىلامت هلوقو

 نيذلا نأَو لطابلا اوما اومرفك تذل نأ _ كلذ )ل : ىلاعت هلوقو

 . [ 80 [" ةيآلا نم 1( موبد ني قحلا اويتا اوما

 1 0 مح - جرت ؛ ىلامأ هلوقو

 ُ اًريثك كم ماعلا نكاح 5 0 و ىلاعت ه وقو

 .[ ؟5 / ؛ة ةيآلا نم ]

 0 / ١و ةيآلا نم ] 4 ْتَقَبَس ةماك اَلئكَو ) : ىلامت هلوق - لثمو

 ةيآلا نم ] ( ةَدحاَو م ” نكس نأ اَلأَو )9 : ىلاعت هلوتو

6 | *5 ]. 

 ةيآلا نم ]4 هَتَحَْرَو 'يكيلع هللا )ضف اَلولَو ) : ىلاعت هلوقو

 .["4 ٠

 ؛ هناحببس هللا باتك ىف ةروكذلا للعلا فورح ىرم كلذ ومنو

 . هدادعت ل ولعب ام

 : ةنسلا نمو - غ؟+

 « معن : اولاق ؟ سبب اذإ بطرلا صقنيأ » : لاق امل مالسلا هيلع هلوق

 . ركلاو بطرلا عيب نم عنلا ىف 276 (ذإ الف : لاق

 « ضرع اذ ىه امنإ ؛ ةضيحلاب تسيل اهنإ » : مالسلا هيلع هلوقو .

 0 مطقنا قرع وأ

 )١( ةحفص نم ؟ مقر شماه رظنأا 744 .

 مدح م لو / 5 > ليئح نا 5+ ءورص و : ىراحتلا هح رخل . ىرخأ ميصإ درو
6 



 بسس اا

 "06 ناطيشلا تاضكر نم ةضكر ىه امن » : مالسلا هيلع هلوقو

 "76 قتعأ نم ءالولا امنإ » : مالسلا هيلع هلوقو

 , "76 تاينلاب لامعألا امنإ » : مالسلا هيلع هلوقو

 0 ىيقسو ىلر ىنوعأطي امنإ ؛؟دحأك ثسل 0 : مالسلا هيلع هلوفو

 اذإ ؛ نوسنت ؟ ىسنأ مكلثم رشب نأ د السلا هيلع هلوقو

 0 ؟ يورك ذف تدسن

 لجأل ىحاضألا مول راغدا نع مك-تيبن ام » : مالسلا هيلع هلوقو

 جادوألا ىرفأو مدلا رهمأ ام اهنم اورخداو اهولكسذ الآ : لاق مث 6 ةفادللا

 . 6 رفظ وأ « نس نم ناك امالإ «اواكف

 كلذ نع «رخأسو » : لاف للع مث
 : مَع هز الف : أامععن قو - وضع هن الف سلا أهأ

 10 « ىنلك| ىَدم هنالف : رفظلا امأو

 63٠١4 1١١ : ةرابط : دواد وبأو 54 شيح : لسمو ١9 «  ضيح : ىراخبلا اًضيأو ح

 ةحام نباو 5 < 4 ضي>و ءاا"ال #4 “#١ : ةراهط : ىلاشلاو 4 ةراهط : ىنمرتلاو
 .م١٠ ءوضو رادلاو ١١51١١8 : ةراهط

 )١( ةراهط : دواد وبأ هحرخأ ٠١9 ه4 ءوضو ىرادلا  ةةه ةرامط : ىذمرتلاو م١ااك
 لبنح نباو "4: : جد 49511 4542 .

 . 8١م4 ةميس م ١ مقر شماه راغنا . هجيرخ قبس (؟)

 .ى١1 ةحفص نم ؟شماه رظنا (؟)

 ه٠+٠ 6( ؛(ة6 موص : ىراخبلا هحرخأ « ىنيقسيو ىلر ىنمعطإ تيبأ ىلإ » : ىرخأ غيصب درو (4)

 موص ىذمركلاو 5٠ 5١ ع همل , هال مايص ىلسم  ه ماصتعا 5 ىنع « ؟8 نيبراحم ؛« 7” دودحو

 .؟١5١  ؟هال ءاا741 1 5ا0 , 58١ 6 ؟*/؟ ليتح نباو ١4 موص ىمرادلاو 5١
 تا وسم نأ نع لسع نأ هاآور !١١5١ نبيمثلا زيكا ىف هقرو ىرخأ غيص ثم ددعأل ( 6 )

 . هنع هللا ىضر

 زئاث>:ىلاسنلاو ١4 ىحاضأ :ىذمربلاو  !ل ةبرشأ : دوادردأو ٠١5 زئائح ؛ماسم هج ردا 3(

 5 : ىحاشأ ىمرادلا ١١ ىحاضأ هجام نباو 4١ ةبرشأ ب * : عرف 5”  :اياحض ءاك٠
 ؟هءاو 7 "اومدو 55و 5"وهالو ؟"/* لينح نبا (5-8) ىحاضأ : ًالطوملا ىف كلام
 .؟مخ5و٠؟١ه4واهذالا57مهؤو(أدالا "ه6 ) "ه٠ الاإه "ةحو



 د اي

 : ىنعم نهم قتشم مسن ًادراو صنلا نوكي دقو ل عمم

 نام (مينم ِدِحاَو لك اوَدِلِجاَف ىنا راو ةينرازلا )ف :ىلاعت هلوق وحن

 [١ 04 / « ةبآلا نم |( 0

 . [ ه / كم ةيآل الا ٠, نم ] 4 راَشاَو قراتلاو ) : ىلاعت هلوقو

 نور 9 ”نيذْلا هاج 24 1 ىلاعت هلوقو

 | ةيآلا نم ] ( واعد نأ اًداسف ٍضْرَأْل ىف
 ا

 مرق ”نءام ىفز هنأ ؛ :ىورامو
 مج“

 2 ىلا ار را ا
 ل وعءساو هاوُسَرَو

 .| ه

 . "”دجسف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهسسو

 , 7 ةاك از : منخل ةعاس ىف 2 هلوفو

 : لعألا ىلع ىندألاب أهسيلت نوكي دقو لم

 *لمعي "نمو هارب اًرْيَخ هذ لاتثم "لمع نمف ) : ىلاعت هلوتك

 .[ ع1 مري كرش ةكذ لاثتم

 ء مالسلا هيلع لوسرلا لأس نيح هنع هللا ىضر رمع ثبدح : هلثمو

 , 4069 تام وا تيأر ا لاقف ؟ مكاصلا ةادق

 هحرخأ « اميرأ انزلاب ماسو هيلع هللا ىلص ىبثلا دنع زعام رقأو »:ىرخأ ةغيصب ثيدحلا درو )١(

 . ه : دودح ىئاسنلاو ١" ماكحأ ىراذببلا

 نإ هح رخل « نيتمكرلا ىف ملسق اهس ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ » : ىرخأ ةغيصإ درو (؟)

 . ١14 ةالص : ىذمرألا اًضيأ رظنا ١١ غ4 ةماقإ هحام

 ؟ : ةاكز هجام نبا اًضيأو 4 ةاكز : ىمرادلا « مثثلا ةاكز ىف باب » رظنا (؟)

 اًضيأ رظأا  م؟ ةراهط : ىئاسنلا هحرخأ « اثالث ترثئنتساو تضمضمتف » : ثيدح درو (4)

 ؛:"و ١4و ؟ةو “4و ؟هو 4١و ال : ءوضو : ىراخسلا : راثتتسالاو قاشئتتسالاو ةضمضلا ىف

 ىذمرتلاو ه١ ةرابطدوادوبأو 8١و 4و ” : ةرابط :ملاسم-١٠١و الو ه لسغو 45و

 : كلامو 7 ءوضو : ىمرادلاو ؛ 5 ةراهط ةحام نباو ء 519 ةرابط : ىتاسنلاو « *٠ ةراهط

 ظ .ه١/8 لبثح نباو ١ ةراهط : أطوللاو



 سس ين يي سس

 دلل مك ىلع فوجلا ىلإ ءاملا لوزن همدقت عم ةيمهمضماب هيتف

 . لازنإ اهءم نكي مل اذإ
 : هلدمو

 تنك أ ؟ نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ » : مالسلا هيلع هلوق

 , 2 رلأ « ,. هيضنت

 : كسلا ةلع ىلع لاحلاب لدتسيف ؛ لاحلاب ةلءلا ىلع لَه لقو - 5

 ةلوئتم ةأرما مالسلا هيلع ىأر نيح : ءاسنلا لتق نع هيهنك

 ؟ ؟9ل ةءلا ىف

 ناتاق اذإ ىتح ؟ نوف ةرصنلا دقنل نولتك نع ىبن امنإ هنأ انمامن

 . عامج د راب نولتق لح

 : هيف ةلع برسلا ن ركف ؛ لاوس وأ « ببس ىلع الاحن مكسحلا ن نوكي دقو - 494

 هتمفاوم نع هلأس نيح ىلارعألا لع ةرامكلل هالمسلا 7 هب احياك

 ١92 ناضمر راهن ىف هتأرما

 تراصف . تدرك نيد ءاساخ حاكن هيلع هللا ىلص هدر  لثمو

 . درلا ىف ةلع اههارك

 لبنح نيا ؟4 كسائم ىمرادلا ٠١ ةاضق ١١ كسانم : ىتاسلا : ىرخأ غيص ثيدحال (1)
 ١/ 2(؟ة/5 ٠

 ءاسنلا لثق نع قيقح نبا اواعق نيذلا ملعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهم » : أطولا ف درو (؟)

 ناجيصلاو ءاسنلا لتق نع ىوع 9 ىومو ىومف » : : ةيلاتا| ةغيصلاب اضنأ | ثيدُعا دروو مه دايس « نادلولاو

 داب> : دوادوبأ هحرخأ « نادلولاو ١١ دابج : ةحامئءاو ٠ ريس : ىمرادلاو ٠١ :ًالموملا ف كلامو
 ليتح نءاو 5 دابح 7/9 590 .

 م17 موص : دواد ودأ : ناضمر ىق هلهأ ىف نم ةرافك باب رظنا (؟)

 هحرخأ 6دوذرد هدساكتف ةمراك ىو هننبأ جور أذإ7ىهو ىرخأ ةيقدصا ىراخلاف ثيدحلا درو 00(

 . 48 : حاكن ىراخبلا



 بس ميل

 . دوجسلا ىف ةلع وهسلا لمج نم ائرك ذ ام  هلثمو

 ٠ مجرال ةلع ناصحإلا عم ىلزاا لعجو

 مك_1لا قيلعت صنفلا نم ملي ناعم هيف نوكي موكحم ف صنأأ درب دقو 407

 : اهاوقأب

 عرشلا بحاص رم بذكيو «لقتيو «برشيو «فذقيو «قرسي نك

 اهاوقأ انلعج « همد ةحابإ ىف ةلعلا ىف تسيل اهعومت نأ انماع اذإف ؛ هلعتب

 . هيف ةلع

 ىف ةوالملاك : هئككح لع صوصنلا ىتامل رهظأ مكحلا ةلع نوكست دقو - 4

 . رملاو « ركسلا

 . ربلا ىف يمطلاو

 . ةّمألاو دبعلا ىف قثللاو

 : مدلل ةلعأأ ةئم لعععيف رهأب لثملا ةعيرشلا بحاص برضي دقو

 : دورملا هللا نعل « دوهملا هللا نعل » : مالسلا هيلع هلوتك

 . "76 اهنامثأ اولكأو اهوعابف ؛ موحشلا مهيلع "تمرح

 دح مهميلبتك اهب هليلعت ىلع اومجأ ةلع مك عامجإلا نم دجوي دقو - مو

 ٠ ىرتفا ىذه اذإو « ىذه ركس اذإ « بلاغلا ىف هنأ "لعب نينامث برشلا

 . ىرتفاا دح ركسلا برشي نم ىلع اوبجوأف

 : هلثمو

 . مامإلا ةلذاع ىلع نامغلا بوجو ىلع مهمع هلا ىضر ةباحصلا عامجإ

 ةباحصلا راثتسا هنأ هنع هَ ىضر رمع ثيدح تره ىور -10

 ؟ةم17 : ثيدحلا مقر نيعلا نثكلا ىظنا .سايع نبا هاور )١(



 بس ااا

 رمع ةلاسر اهتفلب نيح « اهنطب ءاد تضهجأ ىتلا ةأراا ىف منع للا ىذر

 ثماعو ؛ اهنطب ءاد تضهجأو تطقسف اهاس قرت ىهو ةهئع هن ىكر

 ”إء بجوأف . رمع نع اهفوخ نم ناك كللذ نأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا

 “ل - ىلع اوتكسف ؟ هنع هلا ىضر رم :لقاع ىلع نامغلا امهمع هللا ىذر

 . "'0؟لاق ام فالخم اولاق نأ دعب مالسلا هياع

 هيلع نآامذلل هلع و أيبس ا ةنع هلل ىذر رمح لعف نم فوثعا كلذ لم |ى ع لز

 ! ؟ هقافاع ىف

 ةفالثم هلبق لاق نم عوجر عي ملام متيال عامجإلا اذه نإ : ليق دقو

 . هلوق قو ىلإ
 ةلع ركسملا كلذل نوزوجيال ةنيعم ةلءب العم عامجإلا كح نوك مخي دقو سا ٠

 سكسلاو دراعلا ىلع اهب مكسحلا قلمتف ؛اهريخ ىلإ اليبس نودجم الو ءاهريغ

 . اهريغ زوجيال كلا كلذل ةلع ريصتق
 ةلع مجرال ملعي الف ؟ ناصحإلا مدقت عم ىنزلا ةلءإ مجرلا بوجوك

 !| مكحلا ثبث : نافصولا دو تق ؛ نيفصو نم ةنيبملا ةلعلا هذه ريغ ةبجوم

 9 هتفص نم ةفص هذه امو كسلا ىئتنا : اهدحأ وأ « ادقفاذإو

 ؟ هنم ذخأ ام كح 152 نوكي لاع

 ىلع مطقلا بجو : اهب عوطقم ةنس وأ باتك نم ًاذوخأم ناك نأي

 . اضنأ ةلملا

 !؟ ىه كلذكف ؛ ايلصأب عوطقم ريغ ناك نإو

 هج رخلأ«« اهتضهجأف ىرخألا امهادحإ تحطن » : لثم ةأرملا شاهجإ ىف ىرخأ ثيداحأ تدرو )١(
 ا١ا/*/٠ لمتح نبا

 .« ةفص » : لصألا ف (؟)



 ا

 قيلعت زوي سكمني الام نأل ؛ اهنم سكمني الام لع تمدقأ اذهلو

 اذه ريغ هل ةلعال امفو كسلا ةلع اهموكي مطفلا عقي الف ؟ اهرينب مكسحلا

 . اهريغ زوجيال - سكعنملا د رطم ا

 نأ زوجي هنإف ء سكمتي الام نود ه”ريثأت مولعلا وه س كمنلا ناكسف

 . هريغ ةرثؤمو ةبجوم نوكت

 رثكأ ىف بجو» كللذ نإف « سكملا عرش *لأ للع ىف طرتشيا : اذهلو

 ؟ اهريخ اهلكح ىف اهكراشيال ةلعب ةصتخم ةلأسم لك نوكست نأ : لئاسملا

 رك ذيام لك لطبيو مسقيف هتلع منال لصأ ىف اعباث كحل نوكي دقو عما

 تح ةروةسم هلع ريصيف ؟ هحوب داسفلا هيلع ىأي ال دحاو الإ ةلءلأ نم هيف

 « . ةلملا كالتل لصألا ىف مكسملا نأب عطقلا

 ل نإو ؛ كالذك ةلعلا تناك هنوبثي اعوطتم لصألا ىف ناك نإ مث

 . كلذك_ة نكي

 افوصؤم لصألا نوكي نكس ؛ |زه نه ءىش لصألا مكح ف نودي ال لؤو  عاسب

 ؛ ةنالث وأ نينثا وأ « فاصوألا كالت نم دحاو ”لمج نكمي فاصوأب

 اهنم ملسي اه ؟ عرفلا هيلإ دريف ؟ مكحلا كلذا ةلع : رثك أ وأ ءةعبرأ وأ

 !| مكحلل كلذ ىف

 ةميرشلا ىف مكحلا ةلع ةفرعم ىلإ اهب لصوتلا نكي هوجو هذه

 انلصونال اهنم ايش نأ ريغ  اهركذي باتكلا لوطي هوجو اهريغو

 اهمندي ملو تاس اذإف ؛ ةعيرشلا لوصأ ىلع سي ملام دلع اهنوكب ةفرعلل ىلإ

 . اساهقو « ةلع امنوك ةعص لع  كاذ ذإ مفاد اهنم

 ىلع اهيئرَج يوس « ءىثب اهحيحصت نع ,صلا عم رظانل قفتساو



 ل يي

 ؟ اهم ءىشب ةعوفدم ريغ « ةميلس ةعيرمشلا ل وصأ

 : هلوقب ةلعلا مفدي نم لا وس نايبلا اذه دنع طتسف

 نوكي نأ زوجي هلام وأ - تركذام مكحلا اذهل ةلعلا نإ : تاق م

 ؟ هبحابصب الدبم ةلعلاو مكحلا نم نيرمألا دحأ

 داسفل احوضو اندز بلقلا ماسقأ ىف مالكلا ىلإ انرص اذإ انلملو

 . ضارتءالا اذ» ىفاضنام

 لجو زع هللا ءاش نإ

 : مضولا داسف ىف دع امو ل عمس

 «ابنيعب ةلأسأا سنن ىلإ درااب ةلع ابلعحتن اهتارابعب ةلأسملا سفن ذخأت نأ

 :قافتالا مضاوم نم عازنلا مذومىف هيعديام مكح لثم هلام اهماإ فيضنو

 راصف هرث ذ سم ةنإ : رك للا سب ءوضولا بوجو ىف لوي نك

 . لابو سم ول اك
 .ابوصغم ناك ول اك زوحالف اباك عأب هنإ : بلكسلا عيب ىف لاق وأ

 ؛ هتراوط تاطبف « ةالمعلا ىف ههّتبقي هنإ ةالصلا ىف ةمتوتلا ىف لاق وأ

 . ةمآ,آلا مم فخ ىلع هحسم ةدم تضقنا ول اك

 . ىذلا ىبصلا لاك ؛ هيف ةاك ز الف ىصلا لام هنأل : لاق وأ

 لع وأ رب دققللا ض وتولاكز وحن أف ؛هيجو لسغ لبق ةهسأر حاسم وأ

 ؟ ردقلا نييمت وأ - صاصقخالا

 ؟ باقلا هب مفدي اباوج اذه نوكي لوف

 انرك ذ ام هيف ةلعأاو بلقلا مفد ىف حيمص باوج وه:لاق نم  مهنف

 2 هعضوم ريغ ىف هنأ نش



 سس يم سس

 هنأآل محميعرملا وهو - بأثلا هلثع مف لني سل : لاق نم مهو

 نم لاؤسلا هبلقب هيلع لاقلا هافنام تايثإ الإ هلالتعا ىف لأسملل دصقال

 ظ . هباق مكح هلمج اع صقفتا ةلأسلا ءادتبا ىف بلاقلا

 ؛ نالخلا سفن وه لبءفالحلا مضوم ىف رثؤم هبلتب هافنام نألو
 . ةرابعلا رييغتب هنم برهلل ىنءمالف

 حب مل عازملا لحم هحيرممت ممبلقلا نم عوذلا اذه حصي مل ول هنألو

 . ةعيرشلا ىف دحاو لصأ نم_ سايفل باق

 طق روصقبال مكح ىف هلالتعا هظنل هداضم ىلع وه ىذلا باثلا نأل

 ةروص كاذ ذإ نوكيف «رخآآ لصأ نم كلذ نوكي اإو ؛دحاو لصأ نم

 ْ . ضقنلا

 نمو ؟ لالتعالا نضقن هب ىنأتبال يلق توب ىلع راّظنلا قفتا دقو

 . هيلإ ليبس الو « عامجإلا اذه فلاخ دف بلقلا نم عونلا اذه مفّد

 نمانرك ذام وهو / مكحلا ىف امببم بلقلا نوكي نأ  اهبمو - ة»4 [شؤالل]

 ىنعم الف ؛ ركفلا مفديال مبملا نأ نم « انركذام هباوجن . ةيوستلا بلق

 . هتداعإل

 ؛ لالتعالا فاصوأ نم ءىش ريهنتب باثلا نوكي نأ  اهنمو

 ظ | ؟ ناصقت وأ ؛ :دايز وأ

 ؛هفاصوأ نم للعلا هعضوام ىلع لالتعالا باقلا ىف دروت ل كنأ :هباوجن

 ظ ؟ ايلفال ةضراعم نوكيف ؛ هكح وأ

 أ! هئم لالتعالا سفن ىف حداق هزل ؛ ةضراعملا نع هب باري ام باوحف

 مكح هبلق رسبت ءادتبا مك-حلا ةمهمم ةلع بصن نم لك نأ - هاو



 سس مايا سل

 باوجلاك الذ وحنب و ؛ لئاسلا نم ضرفلا عفدب الإ هل باوج الو حرم

 كلذ مكح نوكي لب  فالخعا مضوم ىف اوم ناك اذإ  بلقلا طقس ال

 . ةلأسما دوصقم بلقلا

 حيرصتلا نم هيلع رذعتي الل :مكسحلا ىف ماهبإلا ىلإ لوئسلا "رف امإو

 ىلع ابيع ةلملا مكحب حررصقلا نع لوثسلا زجع "سمي لق - ةلألا مك

 0 هلق ىف لئاسلا

 : هلاثمو ظ

 ؛صوصخم ناكم ىف ثبأ هنأ, فاكستعالا ف موصلا طرتشي نم ليلمت

 ؛موصلا هيف طرتشيال هنأب لئاسلاهبلق اذإف ؛فوقولاكةنيرقنود ّحصب الف

 . فوتولاك

 مكح ىف ىلالتعا نإف « ىلع ةلأسم ضرف اذه : بلاقلل للعمل لاق اذإف

 حرص امج هنأ ؛ هذ>ع رمظ : نييعتلا مكح ىف باقز تنأو « ةلجلا ص

 دعسأ بلاثلا ناكف ؛ هيف عازنلاو لاؤسلا مقو ؛ باقلا مكح ىف بلاقلا هب

 هعاونأو لصفلا اذه ىف غدا رثكي وهو لاسملا نم لالتعالا كللذي الاح

 ظ . رظنلا ىف نيمصاعا نيب

 . هيف رمألا هيلع ناه : هانتتحام لع فقو "نمو

 . قيقوتلا هللابو

 بلقلا مكحت رصحيف باقلا دنع ةلعلا مكح ىف بلاقلا فرصتي نأ  اهنمو  ةمو

 : لثم ةلأسملا دوصقم نع هب لردعُي وأ « ةلعلا مكح نم ناك ام ضعب ىلع

 . لسا اك ؛ هراهظ حص هقالط حص نم : ىمذلا راهظ ىف انلوق

 اهتحابإ دقتعي نع هرابظ ىف ةأرلا هبش اذإ بجو : بلاقلا لوتيف



 لس لاب

 ؟ هل ىرخأ ةجوزبب ةأرلل هبش اذإ لملاك ؟ ميرحتلا مقي الأ
 ةصيمخم ىلع ىلع فاصوألا ىف ةدئاز ىرخأ ةلع هذه نأ - هباوجن

 ”ىموجلا ىف ليلعت هنأل ؛ ىلالتعاب هتبجوأ ام ضعبا ةبجوم مكحلا ىف

 لوانتت تاعو . ىراصنلاو دوبملا نود هيف فالهعاو « هتجوز ىلع رهاظي“

 : ىلالتعا نع هيكرت وا اممالو « امل ابلق هبلقام نوكي الف ؛ ءالؤه عيج

 ع هيف ةب لالدتسالا نأ : ةيفأم ىصقأف ؛ فالثعا عض وأ هلوادت ىف ىل"رذ

 ' . ىفالا عض وم ىف هتمالس نع ىلالدةسا جرم الو

 ىل نكي م هريغ عم هتركذ وأ «سوحلا ىف مالكا تذيع ول « ىلب

 . مكسلا ىف قاع مومع نع كلذ طاقسإ

 : رخآ مكح ىف بلقلاو مكح ىف ةلعلا تناك اذإ امأف

 قىمكرىف لوخدلا هل نم نأ : ةمجلا ىلع ءانبلا ةحصىف لوقت نأ  لثم

 بلقيف ماعإلا مث رسدقلا ىوني « رفاسملاك اعبرأ اهعقيف ىنبي نأ هل رهظلا

 باقلا مكسح ناك نإف ؛ هيف رظن « رفاسملاك تقولا جوري ىنبيال هنأب

 انيب اك هرضيالف « فالحل مضوم ىف رؤي الو « لالتعالا مكح صعب

 . رابظلا لصف ىف

 ىذلا وهف ؛ ©" ةمج ىلإف  انرك ذ اك فالحللا ىف رثؤي ناك نإو

 : ءانبلا حصي له ؟ تقولا جورخ ىف الحلا نأل هيف انملكت

 .هانيبام ىلع ؛ الوأ احيحبص نوكيف هرك ذ نع هلع للعملا قلطأ نإو

 ؛ امي رص ناك نإف : هوذ رظني اذهف قرفلا نم عونب هبلق عفدي نأ  اهنمو لس عم

 : احيحص نوكي الف ؛.لالتعالا ىف حداق وهو الإ بلتلا ىف حدقي قرف الف
 ه١ حس ب3

 )١( ةعملا ىف » ؛ لصألا ىف « .
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 سس ؟خرحاس

 : لكم

 ردقب الو . ةرايطلا ءاضعأ نس وهغ ةثأ : سأرا مدع ف لوثت نأ

 ظ . مع رأإ

 1 ءاضعألا رئاسك مسالا ردم نوكي ايإ - لوتوف

 ربدنقلا زجي مل كالذإف ؛ عرشلاب ةردقم ءاضعألا راس : قرفلا لوقيف

 4 مسالا هردقت م ٍ مد رااب هيف رب دقتلا طقسا ا أ كاليبسف :بلاقلا لوقيف

 ادا فرفلا اله نوكيف لالئعالا لصأ ف ًادوجوم أمم دحاأو سدأو

 : عم ٌتوح نه فرو هنآ م عجبا 1

 ؛نلألاب هل دهشف لجر ىلعدل مرد فلأ ىف نيدهاشب دهشتسإ نك وهو

 دارأف لوألا ىعدملا لع فلألا ىف أءهم ل وأ ةماع دوبشلا لوم درس أ م

 دقو قسفلا ند عونب أمه رمعق ؛ نلألا ةيسفن نع طش أمهح رج ىعدملا

 ملي رب ماد أم هعأ| هل ليبس الو ع أعم ناقطلا طقسو 3 اميه ةيلعو هل امو حلف

 7 أمس 58-1 توب

 لالثعالا ىفو « هيف حدق : ميرصلا بلنلا ىف قرفلاب حدقلا كلذك

 . هلالدعا ةحعرعل لب ره وضخو كلاذ هل س+أف ؟ ال وأ هيدصا ىذلا

 : كسلا ميبم بلقلا / ناك اذإ امأن - عسب [ىفدل]

 مو ٌتاويح ند ١ فرفلا هيف مهيأ هربغو ةبوسنلا با : لم

 . عنا هيو

 : هلاثم

 ربطت الف ؛ محلا حيبتال ةاكذ اممعأي 1 لك 0 الام 25 ف انايلعت

 . سوه لا :اك لك ؛ رالا



 ب مو --

 ةاك ذك لك و. ال اهو لك وي ام هيف ىوتسي نأ بحو :لاقلا لوتيف

 . سوجما

 ةاكذلا نأل ؛ سوحلا ةاكذ ىف ىوتسي اع : قرفلا ىف للعملا لوقيف

 ةاكذ تالدك سيلو ؛ ءاوس هيم لوك أملا ريو لوك أملا ؛محلل ةحيبم ريغ

 اذه ناكسف ؛ ل وك ألا ريغ هيواسي الف ؟ لوك ألا ىف محالا حعيبت اهنإف ملسلا

 ؛ اذه للملا مكح نكي ملو ؛ ةاواسلا ةلع نايب هنأل ؛مجلا مضوم ريغ ىف قرف

 هق رف حدي لف ؟ لك ألا ة-ابإ عانتما دنع رلجلا ةراهط عانتما ناك اعإو

 . احيمص ناكف مضومللا اذه ىف

 ملقةيف ؛ 5 احا نيسلجم ىف هيلعو هل نادبشي نيدهاشك وهو

 : هل امهتداهش ىف رثؤيال هحوب هيلع امهتدابش ىف

 : لثم

 قدح ىف احدق ناك ؟ ةكرش وأ ؛ ةبارق ىمصخ نيدو امبْسب : لوقي نأ

 ؟هلود مصخلا رشق هقح ىف ال« مصخلا

 باقلا مفدي نه ههبنث و« مهمملا بلق ىف ه رك ذي ىذلا قرفلا ف كلدك

 هيلع بااقلا سيلي' ال ىتح ء« فرفلا نم نيءودلا ناذه نيب لصفلل قرفلاب

 مالككلا هيلع برطضيف ءالوأ ترك ذ ىذلا مجلا ىف حداق هنأب هقرفل ةمقد ىف

 . كلذ ىف

 . قيفوتلا هللابو

 4( لدجلا ىف ةيفاكلا ) ١9



 رِشاقلاائعفل
 ريثأتلا مدع نايب ىف لصف

 : ظفل لامتسا حص ةلزنع لادتعالا ىف همدعو هدوجو ناك ام نأ لعاو ا جانا

 . هيف « ريثأتلا مدع »

 ؟ هرك ذ ىف ةدئاف ال وأ «وذل وأ « ةلعلا ىف وُدح هنإ :لاقي نأ حصيو

 : لثم

 ؟ ديأاب نمضب نأ حصف كلام كولمم : لوقت نأ

 ل مصعب الو كسلا هب رثعتي ال نيعم صدعش ىلإ وأ « كلام ىلإ هتفاضإف

 . ضقنلا نع لالتعالا

 . كوامم نسح موعطم : لوقت وأ

 بذع ءامب وأ « تارفلا ءامب وأ ءرحبلا ءامب ةرابط هنأل : لاق وأ

 مك هرك ذب دك أتي الو « هرثأ نيببال امم « كلذ ريغ وأ ؛ مزمز ءام وأ

 'ىغلا ىلإ بسن .هلمف نمو « لالتءالا ىف هعضو جي ل « ةرابعب ةرابع الو

 . ريصتقتلاو

 فعض وأ « هلالتعاو هلوق داسف ىلع ردتلا اذه كحال ناك نإ من

 . هليلد ىف

 ٍ مكسحلا هدوجوب ريغل وأ « ضّففلا نع لالتعالا هب مص فصو لكو

 . سايقلا طرش ىلع اروك ذم ناك اذإ ةلاحم ال ارثؤم ناك



 هو

 .ةهوححو ىلعف

 2 فضصولا ق ضرتمملا ةيعدذد أم : أسم

 . لصألا ىف هيعديام : امنمو

 0. مكحلا هر ليق امف هةيعدينأم : اسمو

 عازعلا عصوم ف هيعدبأم د اييهو

 : لصألا نييعن ىف هيعدبام امممو

  - 44٠فصولا ىف هاوعد امأف :

 مثل  اليا زوحتف رصقتال ةالص ناذأ هنأب : رحغلا ناذأل لامي نأ

 ؟برغملاك

 اليل هُرادأ زوحيف رصقي ام تناك نإو ديلا هل ريثأتال : لوقيف

 .٠ ةرخألا ءاشعلا وهو

 : لصألا ىف هاوعد امأو - و

 ةلازاك ىهف ؛ ءاملاب ةرابط هنإ : ةيث ريغب ءوضولا ىف لوقي نأ - لثم

 ؟ ةساحنلا

 .ةينلا ىلإ جاتحم الف  ءاملا ريغب تناك نإ و  ةساحنلا ةلازإ : لوتتف

 اهعامج ىعتششي نم ءطو هنأل : ىلزلاب ميرحفللا ىف لوقي نأ - لثمو
 . مرحي هنإف اهعامج هقشي نإو لالحلا ىف : لوقتف لالخلاك

 )١( لصألا ف ةحضاو ريغ .



 دس 8[ اح

 : كملا هب ديف امذ هاوعد امأو غ0

 « هنم ةكلع ىف اهنأل ؛ امجوز اهنع فوتأل ةقفن ىف لوقي نأ - لثف

 ؟ ةقلطملاك « الماح تناك اذإ ةقفنلا ال تناكف

 . ةقلطملا ىف الما> اه'وكل ريغأتال : لوقتف

  ةدرأا ”لهأ فلتيإ ام نامغلا طاقسإ ىف فوكسلا لوقي نأ - هلثم و

 الأ بجيف ؛ نوعنتمم رانك مهنأب  لاتقلا لاح ىف ةكوش مهل تناك اذإ

 ؟ برإلا لهأك« لائثلا لاح ىف اوفلتأ ام اونمضي

 نوفلتيام برحلا لهأ نال ؛ لاتقلا لاح ىف كلاوقل ريثأبال : لوقتف

 . اضيأ نوفمضيال لاتقلا لاح ريغ ىف

 : عازملا عضوم ريغ ىف هاوعد امأو سس ع م“

 صاخا همساب اهئاوج ضي صتقم « بناوج امل ةلأسم لك وبف

 : اليلعت هلمجو

 ؛ هتخأ بصمي / رك 5 ألا نإ : خألا دجلا ةمساتم ىف لوقن نأ - لئم [ش44ل]
 . نءالاك دجلاب طتسب لف

 اذه الو بدممتال ثخألا ْن ؛ تخألا هبيصعتل ريثأتال : لوفتن

 . ىدتع مكحلا

 ؟ ءاحنتسالاك بتر' اهمف بحي الف دماجلاب ةرامط:لوقي نأ  لئثمو

 نكس نإو كدنع :َ راهطلاو . ضرفلاب ”مديتلا تصّصخ : ل وثثف

 . لاستغالاو ءوضولاك ؛ اهف بيتر“ الف دم اجلاب

 هدرويف © فيعمل 2 هللا ىلع ريثأتلا بلسل ىعادملا ”سيلب ارو

 كلالتعا كح نإف ؛ ضوقنم لالقعالا نم لوقيام ”لوقيف ؟ ضقنلا دروم
 . لالتعالا اده فالخم لصاح



 سس 7 ياللا سس

 ”سكع هب تضنن ىنأب سيبلتلا هتجح مفدف داع كلذإ للعلا ةبنت اذإف
 . رخآ ءىبس ىلإ ”تادع هلق تنك نإف ؛ ه هلق كنأ ىد الط « كيلع

 : لالوعالا 2-1 7 ريئأتلا مدع امأو 48 غخ

 دس 589

 مل هنإ : بيترتلا بوجو ىف لوقي هنأ خياشلا ضعب نع ادّيكحام وبف

 ا” راصف 5 'سم هنأل وأ « لوبلاب ال ىأ هسأر حسم نك وربف بمر

 ؟ لابو "سم ول

 ادلطأ دقو .لوبلاب هيف باجيالا نإف؟لصألا ىف "سملا ريثأت ال : لوقتف

 ٠ هتداعإل ىئءم الف ؛ ةلاطالا ضمب هيف

 الصأ سايقلا ةلمج ىف "دمي"ال لب ؛ ريثأتلا مدع باب نم اذه سيلو

 ؟ ! الوأ ريثأت هل : لاقي نأ نم الضف « ججملا نم ءىث ةلمج ىفالو

 : بارض ىلعف ريثأتلا مدع لاؤس نع باوجلا هدو امأف

 ةلعلا سكع درطي ىايإ كنم ةبلاطم هندروأ ام « لو: نأ  اهنم

 .عرشلا للع ىفكلذ ىنمزاي الو ةلملا هذه دج وأو الإ مكملا دج وأال ىتح

 لالتعالا اذهب عضوملا اذه ىف مكحلا قيلعت منتعال : لوقتنأ  اهبمو

 رخآ مضوم ىف هذه ريغ . رخآ للع هل تناك نإو

 مضومىف ةدرلاب "'"بجيف ؛ مضوم ىفلتقلاو ىنزلاببجي لتقلا نأ اك
 . ىفز وأ لتق كانه نكي ل نإو رخآ

 ةئيرأ اذإو لأعملالصأ ىلع نوكي نأ بجي هريثأتلا : لوقت نأ - اهنمو

 ؟ ىلافك دحاو و مضوم ىف ىف للصأ نم

 لف هتخأ بصصعي رك ذ خألا نإ ألا عم دجا ىف لوقت نأ  لثم

 . نءالاك دجلاب طقس

 )١( بجم » : لصألا ف «.



 ل ؟هيبك

 ثخألاو 1 بصعإ ىذلا خألا نإف ؛ فصولا اذهل ريثأت ال : لوقتش

 : دجلا ةمساقم ىف كدهع نايس بصمتال ىلا

 هلف  تخألا وهو  تركذ ىذلا مضولل ىف رؤي مل نإف : لوقنف

 . دجلاب طقس هعخأ بّصمي مل امل هنأل ؛ مألا نم خألا ىف ريثأت ٠

 لصأ ىلع ريثأتلا نم انرك ذام نايب نم اهرك ذام : لاق نم : مهنمو

 . نايبلا كالذ همزاب” ال هنم عاربت للعلا

 : لاق هنايبب بلوط اذإف ؟ ىلصأ ىلع ريثأت هل : لوقي نأ هيفكي لب

 . هن ايم ىنمزايال

 ىذلا مضوملا ىف ةمساقلا تنّيب اذإ ىلأب : اذه لثم ىف بيجي دقو

 . ةلأسلا بناوج نم هادع ام كح ىل تبث ةلأسلا هيف تضر

 دف عم دجو نإو  ةلعلا هل تبصن ىذلا مكسلا : لوقي نأ  اهمو

 ةررك ذ امل اتوا نوكينأ منتع الفهتلعلا دامع هتلمج ىذلا لصألا ىف  ةلملا

 ةلعب عرفلا فو لصألا ىف نيتلمب الولعم مكحلا نوكيف ؛ ةلملا نم اضيأ

 .ةدحأو

 هزم "0 ألو : هرب ملام عاب هنإ : هرب ملام عيب ىف لوثي نأ - لثم

 . هعيب زي ل « ءاما ىف كمسلاو « ءاوحلا ىف ريطلا ميبك وبن

 ةلمل حصي للف هآر اذإو ؛ تركذ ام حصي لف هرب ل اذإ : بيجلا لوقيف

 . مركملا تبَجوأ ثدبث امهميأ « ناتلع لصألا ىف هلف ؛ ىرخأ

 عمو « ةلملا كرف عم لصألا ىف ركملا توب : لوقي نأ  اهنمو

 ؛ هيلع سايقلا ىرم عنع ال كلذو « هتوبث دك أت ىلع لدي اهدوجو

 . هب قاخلالا ةحص دك وي لب

 . « اًئيشالو » نوكت نأ ىلإ برتأ : لصألا ىف(1١)



 ل سويه

 كفعي مكحلا دقعي أم معصوم لصألا ىف دجٌو اذإ : لوقي نأ  اهنمو

 ميلست ىلع نيرودقم اناك ول ريطلاو كمسلا نأ كلذو « هريثأت ناب ةلعلا

 ريثثأتلاو « ىلصأ ىلع هريثأت نابف حصي مل رب مل اذإ و؟ىدنع عيبلا حص نيترم

 . ىلصأ ىلع ىعارب نأ بجي

 نوك نايب ىلإ مجرب اهعيج قيقحت ةبوجألا نم هوجولا هذه : ليق نإف - 45
 زارتحالا درجلا فصولا رك دو « ضقنلا نع ةلعلا ةمصع ىف ارثئم فصولا

 ؟ اهبثهكص ىلع لدي ال ضقنلا نع

 « رهاط اهدحأ ن.ءانإلا ف ىرحملا زاومجي مع اذإ مكن ىر“ الأ

 هل زا ؟ سجنلا ءاملا نع هزيم نكمي نيقيب رهاط هعم نأب : سمن رخألاو

 دورو نع اهتمصعل دسني ناكف ؛ ىلاوألا نم ةثالثلاك | هيف ىرحتلا (ى غولإ

 ليلمتلاب دوصقملا نأل «ةميرشلا لوصأ ىف هرك ذل ريثأت الو « اهيلع ضقنلا

 ؛ زارتحالا درجلل الإ ءاملا رث ذل ىنمص الف ؛ ىرحتلا دعب ءاملا لامتسا ةزاجإ

 ؟ لامتسالا نم عنما ىف ءاوس هنيع ىف سجنلا مئالاو « سجبلا ءالا نأل

 . نيعلا سمم ناكو «هثرك ذ طقس اذإف ؟ ”ةدئاف ءاملا هركذل نكي /

 ةهذب ها ىف لالتعالا نع ددأ نجع ا ا”, اج اذه ناك واف :اولاق

 بصن اذإ ىّتح ؛ حصي نأ بجو ضقنلا نع تماس ةاع بص اذإ هنأل

 . هبحوم ىف كالذ معصب نأ ضني ال ثييح ءآلا اكن ليلح ف ةلع

 هب ملي سيل ضننلا نم اهتمالس نأ 0 الطاي عامجإلاب كلذ ناك املف

 | ظ . اسايق هنوك

 : ليف
 ؛؟ طقف كلذ لجأل تحص ضفقنلا نم تدلس اذإ ةلعلا نإ : لقن م



 لح وي

 حاكسن ليلحت ىف ةلملا هبّصنو ةلعلا ةحصرلع ةلالدلا نم لبق انركذ امل نكن

 اهقلاخي عامجإ ةلباقم ىف ةصوصنم اهنأل ؛ ضقنلا نع مسي ال طق مألا

 . اهل عاجسإلا ةيلاغ نم َنْيْْبَأ ضن الو ؛ اهكح ىف

 وه لب ؛؟ أطخ وبف زارتحالل الإ هل ريثأت ال ءاملا ركذ ىإ : مكلوقو

 . للعلا لصأ ىلع “روم ضقنلل امذاد هن وك عم

 ضقنلا مهد نأ اك « للعلا لصأ لف ىعارب ريثأتلا نأ انركذ دقو

 قاعتي عرشلاو لصألا ىف ىلاوألا ىف اندنع مكسحلاو « للعلا لصأب ىعارب

 « ثالثلا ىف ىرحتللا حصي امنإو ؟ ناوأ ةثالث ةلملا هذه لصأ نأل ءاملاب

 حصي ل الوب اهصعب ناك اذإ ىتح ضراعب اهضمإ سجن ام ميلا ناك اذإ

 !همدعب هعافتراو ىنعملا دوجوب مكحلا دوجو نم غليأ ريمأت ىأو « ىرحتلا

 عرشلا ىف للملا مفاوع لثاسلا ةريصن ةلق ىلع لدي لا وسلا اذ ه نأ لعأو بس ماجا

 ' 31 لوصألا ىلع اه* اهتمص لمت امنإ ةميرشلا ىف ةلعلا نأ كلذو

 . لبق هانبب ام ىلع اهبهةني ام اهنف نوكي ال

 . اهنم ءىشب اهضاقتنا دعب الإ اهنم اهنمالس سيلو

 عومشلا للع ىف فصولل اوركذي نأ ىلع سنإلاو نجلا ممّجا واو

 اوردقي مل « هنصوب سيل امع فصولا كلذب اهتقرافمو اهزايتمأ ىوس ؟ريثأت

 , هيلع

 0. اذإ ىتح ؛ ضننلا عفال الإ طق نوكي ال ةلعلا ىف فصولا نأ نابف

 هنع ضقثنلا مفدنأ هنأل ؛ ىوقأ نآك : هدرط لس اك ضقنلا نع هسكع

 ؟ نيهجولا نم

 قرافي هب انصو ةلملانم نيبي نأ ضتنلا هب عفدي ام حصأ :ليق اذهلو



 دم وابا ح

 .ةلعلا فاصوأ نم رخلأ ءىشب هل اهتقرافم ناهب دارأ اذإ تح ضننلا مضوع

 ةلعلا نأ نابف ؟ ةلعلا دو-و مم قرفو ضقنلا دعب قرف اذه ؛ ليق

 . ضفنلا ”عفد الإ سيل اهريثأت

 نوكي دقو ؛ مكحلا مدع عم ةلعلا كالت دوجوب نوكي دق ضقتلا مث

 زرتحا اذإف ؛ اهكح ةنلاخم ىلع عامجإ وأ « ةنس وأ « باتك نم صنب كلذ

 ؛ ةعيرشلا لوصأ ىلع ةميلس تناك هوجولا هذه دحأب اهعفدي صن نع

 . هانلق ام نابف ؛ اهضاقتنا مدع الإ سيل ةميلس اهموكو

 ٠ قيفوتلا هنلاو



 رع افراق
 قرفلا هوجوب سايقلا ىلع مالكلا ىف لصف

 فاامم اع مكسحلا بجوم ىف نيئعمتجما نيب لصفلا ىه قرفلا ةئيتح نأ لعاو - 4
 ؛ ©)بك< نيب

 : نيب رض ىلع وه م

 . ةلملا نع كسملا لصف - اهدحأ
 . نيب امهنيب قئرفي ىتءع لصألا نع عرفلا لطف  ىلاثلاو

 حيحص ريغ كلذو  فصولا ىف قرف وهف « ةلملا نع مكملا لصف امأف - 4

 ,سلو « نيعمتجم نيب ("2نوكي اميإ لصنلا نأل ؛ هب دعي فالخ هيف سل

 . امبميب قرفي ىتح ىنععي عامجأ مك-حلاو فصولا كيب

 هب نوراملا فصولا هب لاعي ىنمع الإ نوكي ال امهنيب لصفلا نألو
 رارقإ ةدايزو « هيلع قلعلا مكح ىف هل ديك ان فصولا ليلعتو - مكسحلا

 نيهوت ال « هجاجتتحال ةيوقت كالذو ؛ مكحلا عضوم ىف هدوجوب مصخلا نم
 . هءاالدل

 . لسلاك ؟ هراهظ حص هقالط حبص نم ؛ انلوق ىف - هلاثم
 مم ليحتسي ىنعم نمضي ال نأل ؛ ىئذلا قالط حص اهنإ : لوقف

 رابظلاو< بسأل ميرحتلا وه لب ؛ موصلاب ريفكستلا وهو «رفكللا | [ش ؛ل]
 ؟ رنكلا مم حبي الام نمضتي نال حب ال هنم

 )١( هب » : لصألا ىف (؟) . امهتاكح : لصألا ىف « .



 سا يه,

 ؛دقالطةحص ىلع لدأ ملو ؛ ىألا قالطحص تاق انأ : لامملا لوقيف

 رخآ ليلدب هقالط ةحص لع ثالد نأب استلا ىلع تد:ف ىل هتماس كنأل
 . ةيف ًاحداقال عتلاس ان دك وم تدكف « قافولا ىوس

 ؟حصي الأ بجوف رفكلا داضي ام نمضن هنإ : رامظلا ىف كالوقو

 ىنمزاي ىتح « قالطلا ىلع اسايق راهظلا لعجأ ملو  ءادتبا كنم سايقف

 ؟ امهنيي كقيرفت ىلع مالكلا

 تضرعن نأريغ نم اضراعُم ترص لصأىلإ اذه كسايقتدَّدَر نإف

 | ماسلا وهو  لالتعالا لصأل

 لع حمص لالتعالا لصأ ىلع مالكلا اذه ىنم حص اذإ : لاق نإف

 > , ءاوس ىلع امهم جاجتحالا ىف كنأل ؛ هفصو

 ؛ طقف فصولا سفن ىتجح نكس ؛ كيلع لصألاب جتحأ تسل : ليق

 تاس مكحال بجولا فصولا وه . ىتجح وه امو ؛ هن دّبشتسم لصألاو

 . اتباث ناك هلجأل ام رك ذب هتوبث تدك أو

 فيصولا ىفهلثم بجو كيلعةس> وهو لصألا ف كقرف حص“'”ذامل مث

 ىف كقرف حص امنإ مث ءاليبس هيلإ دحي لصف الف كيلع ةجح ناك نإو

 بجوم وه امإو ؛ عجلا لحم سيل فصولاو ؛ عملا مضوم هنأل « لصألا
 ؟ اذام نيبو هنيب بجولا ىف كقرف نوكيف ؛ عمجلل

 . مكملا نيبو هنينب : لاق نإف
 ايف قرفلاو ؟ هتلع ةرمث ناك لب ؟ هم مضوم هكح نكي ل : ليق

 ! لاحُم هيف عج ال

 )١( اذال » لصألا ىف « .



 كالا 0 07 ككل

 ؛ عازملا ىلع عقب  ًادبأ  مكحلاو 1 ىلستلا كمل نوكي قرفلا نألو

 ؟ قرفلا هيف حص فيكف

 ةيضو للعلا ةلع ريغ ىرخأ ةلعب هلع "دف مكحلا ىف قرف اذإ هنألو

 « اعيمح نيتلملاب هتدصو مكمحلا توبلي رارقإ مصخلا ةلع باميال ى رخآ هلع

 . امهيف حدق ال

 . قيفوتلا هللاو

 هيف نأشلا حصص : رابظلا ةءص ىلع ُأَلَ قالطلا ةحص ملمج اذإ : ليق نإف - ه٠

 ؟ ةنلاخلا نم امهنيب امل ؛ هيلع 1ع هنوك حصب ال هنأب

 « هبشلا ىف لولدملاو ليلدلا نيب ةقرافملا الو ةقفا هلا طرتشي ال : ليق

 . ةنيعلا ىف ةنيابملا نم امهنيب أم رخآلا نع اهدحأ لصفي ىح

 الياد اهدحأ ناك نإو « قلاخلاو قلخلا نيب ةيشال هنأ _ ىرت الأ

 | رخآلا ىلع

 ناك نإو  ةوبنلل ىعّدلا قدصو زحملا نيب ةقرافم ال كلذكو

 . كثره 1 رض رخآلا اههدحأ قلعت ليد ىف ىعارب امنإو ؛ هقدص ىلع ةلالد

 ظ . قلعتلا

 راهظلا ةحص ىلع ةلالد قالطلا ةحص ريصي نأ لوتملا ىف حص اذإو

 اهل دجو اذإ امهنيب قلعتلا دجُو « سايقلا طرش ىلع ”رمتساو « لعاج لعج
 الوادم راهظلا ةحصو ءاليلد لمجينأ حص  ملسلاوهو  ةعيرشلا ف لصأ
 . سايقلا عاونأ رئاس ىف كلذ ةحصك

 : عرفلاو لصألا فريبب قرفلا امأو - 01

 : هتحص ىف اونلتحا دقن



 سس ام“ تسسم

 ةضراعم ءادتبا الإ دهفي ال هنأ ىنعم ىلع  حصي ال : لاق نم  مهمف

 . الوأ للملا مكح فالخ ىف رخآآ لصأب عرفلا قلل ثيح نم

 . ةضراملا فرم ىلع ةدايز ديفم حيد وه : لاق نم مهنمو

 . ءاهتفلا روبمج هيلعو

 : ءالؤه 27فليجا مث

  اهاكح قفتا نإو « ةلعلا لصأ ىف نيينمملاب لوقلا منم نم - مهنف

 ؟ قرفلا ةحصب لوثلا هنم دك أ: ىتد

 ! قرفلاب لوقلا ةعم ححبصو « هنم مهي م نم - مهنمو

 : رومأب قرفلا ةحصن لدي مل نم جقحاو

 هيف دقي مل ىعمج كق'رفي مفتري ملو ىعمج حص اذإ : لاق نأ : اهنم

 ؟ هكرض الو

 ناك ولو ؛ كقرف عم ةدوجوم ةبجولا ةعماجلا تاع نأ : ىرت الأ

 هوب رؤي مل اذإو ءةكح وأ هفصو وأ هلصأ ف تعج امف رثأل ًاحدق

 ! مدقي م

 ىناملا لك ممج نكي ملو ؛ هب تممجام ريغ ىنعمي قرفي هنألو : لاق

 . هب ثءعمحام ريغ هجوب قرفلا هيف حدقي ىتح « هوجولا لك وأ

 ىنعع الإ « امبشب مجأ ل ثيح « قرفلا اذه ىلإ كتقبس ىفألو : لاق

 ظ | هل كمشمم نم دك أ كلذ كل ىميلستو ء«دحاو

 ! هابإ كرك ذىف "رض فيك ىميلستو ىاوعدم هيلإ قبس ىفرضي مل اذإف

 الو هنأل ؛ ىممج ةنص ىلع لذ ىذلا وه قرفلا نم امهبيباه نألو : لاق

 . « اوفامخا » : لسألا ف ()



 مسمن ب ا” سنس

 ؛ رخآلا وه ناكلو / امهنيب عملا ىلإ انجتحا ال «قورنلا كات [كىف٠ل]

 . رخألا سنجلا وأ

 كللذ حصي مل ام عمجي ابرلا ىف ةطنخلا ىلع ةطنملا ساقنإ هنأ : ىرت الأ

 . ناقرتفيال امبمأل ؛ مجلا

 ىلع وهف ؛ ىانعم فالخ ىلغ لصألا ىف هاعدا ىذلا ىنعملا نآلو : لاق

 ىنمب ةنواعملا نع ًادرغنم قرفلا ةلع ىتبف ؛ ايفانتب لذ ؛ ركسحلا ىف هقافو

 . ركنأ ال كلذو ؛ ةضراعم فرش ناكف ؛ لصألا
 هب دارأ نإ ترك ذام لصألا ىف ىنعملا نسل قكرفملا لوك نألو : لاق

 . هدر“ نايعلاو 55 سلاف ( دوصقم لصألا ىف ىانعم نأ

 . اذه هكح ىف هيناعم لك سيل نأ ؟دارأ نإو

 ؛ اذه هيناعم لك نأ عدأ مل هب مكمحلا "تتلع نيح ىلإف ؛ قدص دقلف

 ىتلا لوصألا رثك أ ىف كلذ تبجوأ امرو ؛ رخآ فاعم هل تزوج لب
 فرص ريغ ثسف ايف رثؤيام اذه كلوق ىف سبلف ؛ عورفغلا اهلع ساق#

 ع رفلا ىف ةضرامملا

 رخآ ىناعم لصألا اذه ىف وأ « عرغلا اذه ىف تاق ول كنألو : لاق
 دحاو ىنعم ىلإ تدصق اذإ كلذف ؟'”تلف ام هب مضي مل« ترك ذام ريغ
 هب فض فيك كادعم ريغ وهو لصألا ىف رك-ملا اذه ىنمم وه تاقو
 ْ . تاقام

 الصتم نثلا قايس ناك او .امامأ حضاو ريغ هنكلو شماهلاب درو مالك طوتسإللإ ةراشإ انه )١(
 دحأل هلعلو فاتخم طلب هنأ ودبي هنأو ةصاخ ؛ حرش قيلعت شماهلاب دروام نأ نظلا بلغأنءودبيام لف
 . نيرخأتلا ءارقلا

 نإو . اماغ حضاو ريغ شماعلاب امو بلصلا نم طقاس مالك ىلإ هيبنل اهنأكو ودبت ةراشإ انه (؟)
 1 الكلانأو ةصاخ رخأتم ءىراقل اقيلمت نوكي نأ حيجرل امن « فات طخ هلأ ىلإ ريشت ةيقابلا راثآلا تناك
 0 . سنلا باص ق لصتم
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 سل ب اهلا اس

 ؟ ةضراعمقرفلا نأ ىلعتممجأ ةمالا نأبجتحا قرفلا ةحصب لاق نمو

 كلذو «ةمألا بيذكستب حرص دقف ©”قرفلا هجو ريغ ىلع هنإ لاق نف

 ! قرفلا نم عئملا لطبف « لطاب

 سايق لك نالطبب اوضق سايقلا ةافنو عاجإلا ىعدت فيكف : ليق نإف

 . قرف لكو

 نم ؛ ادلق نكل ؛ سايقلاو قرفلا ةحص ىلع تءجأ ةمألا نإ : ليق

 اقرف هنوكب قرفلا نأب لوآلا قالطإ ىلع اوعمجأ «هافن نمو سايقلاب لاق

 هتيمست ىف عاجإلاف هتحصب مهضعب لقي ل وأ «هقحصب اولاق ءاوس ؛ ةضراعم

 . لاوسلا اذه طقس ؛ اهريغ ىفال ؛ ةضراعم

 قرفلاب لوتي نم لصأ ىلع نيضراعملا دك أ هزإ :اولاق مهنإف : اًضيأو

 هسكع لصألا ىف هةسكعب نورت ؛ عرفغلا ىف ةضراعم هنأل ؛ حيحص اذهو

 للعلا ىوقأ ةسكسنلا ةدرطلا ةلعلاو ؛ عرفلا ف سكع هل هيف درط لصألا ىف

 نآلو ؛ ةءلقَملا ةوقلا ىف قراف سكسني مل اذإ ىتح ؛ ةعيرشلاو لوقملا ىف

 مكحلا ف قئاوب لصألا 1 ىئعد ىف طيال هز ال لوثي قرفلاب لفي م نم

 هل لصف ؛ هرضإ اسكع عرفلا ىف هل نأل ؛ كلذك سيلو ؛ هيف للعملا ىنعم

 مصل رضا ُ نأ 6 ةساكعنم 2 رطم هلعو عرذلا و لصألا ّق سك ود رط

 .٠ هدرط هرض « هسكع هريغي مل نإو « ةسكم هرض « هدرط

 سك ةنأل ؟؛ لصألا ْق عنتمأ ( هرسغن هنأ ؛ عرفلا يف ةئدم منتمأ أدإف

 لوقلا همز نم ةسك ذم ةدرطم اهنأ ريع ةدحاو هل ةلعلاو - عرذلا 1 هريمأم

 . رخآلاب ْل وكلا همز 6 هي دحأب

 . ةقياسلا ةظحالملا سلا 0(



 بس ايف 26 ديس

 ابقارتفاب نوكي امنإ « ةعيرشلاو لوقعلا ىف تانلتخلا نيب زييعلا نألو

 ةفرعم لطب قرفلا لطي ولو « قارتفالا سفن زييملا ذإ ؛ فاصوألا ىف

 . تالتخالا

 قرافلا قراني مل اذإ ةنأل ؛ قافتالا فرعي" مل فالتخالا فرعي مل اذإو

 زييملا لصحي لف اقرتفي مل امف اكرتشي نأ بجو هيف ناكرتشي امب هقرافيام

 . ناقرتفي ناك رتشبام نيبو « ناقرتفي الو هيف ناكرتشيام نيب

 . ةميرشلاو لوتعلا همفدن رهاظ ضفانت اذهو

 ىذلاو عرفلاو لصألا هيف ممتحي ىنممب لصألا ىف لاق امبنيب مما نألو

 قرتفاامو ؛ عرفلاو لصألا هيف قرتفا « لصألا كللذ ىف ىنمملا نم قكرفملا لاق

 ةضقانم ىلع نذإ لصألا ناكسف ؛ هيف اممتجا اخ ضقانم عرفلاو لصألا هيف

 ؛ اهدحأ ىف نيبتملا كح قرتفي مل نإو - ةلججلا ىلع هيف اةرتفا امف عرفلا
 . هكح نم هل تبث ايف هسفن +ىثلا قراني نأ ةلاحتسال

 هبحاصل دوشي اهدحأ ذإ؟ اةلعتقرفلا ىف عرفلاو لصألا ىنعم نيب نألو

 .ىرعدلا وأ مكحلا تابثإ ىف داهشتسالاو  مدعلاو دوجولاب سكعلا ىلع

 : تابثإلا وأ ىفنلا ىلع هضيقن ىلع مدعلاب ىننلا وأ تايثإلا ىلع دوجولاب

 مكح ضيقن ىلع - هب ًادهشتسم للعملا لصأ راصف ؛ قيتملا داهشتسالا وه

 ؟ هتلع ضيق: ىلع ناك اذإ عرفلا

 . قينحم هب ىوتيال فيكف ؛ لوثعلا ةلدأ قيتحم ىوق اذه لثعو

 .باميإ ١ دوجولاب ثدحلاو مدنلا نب عمق, ند نألو - ةعب رمدلا | ةلدأ | شو ٠«ل]

 _ اهدحأ ىف رك ذي نأب قكرفي اه امهنيب قرفلا ناك مدقلا وأ ثودحلا

 مكمل قولمل نع أمهعدب عماجلا ىعدم مه 6 ًادوجوم ىدم 35 لصألا وهو



 عه

 بلح

 بسس اال ىو سس

 امهقارتفا بجو ىنعلا كلذ فالخ رك ذب عرفلا ىلإ داع اذإ هنأ الإ ؛ هيلع

 1 مكسملا ند أموشتب مب مف اميفالتخا رمش أدور اق رف ناك 6 رخآ

 دنع لوئسلا ىلع ةدايز ه. لئاسلا بلطي نأ قرفلا ىف ام رثك أ : ليق نإف

 هيلع ةدايزلا ال ؟ لوئسلل ةاواسم بلطي امإف ضراعي مادامو « ةضراعلا

 ؟ قرفلاب ةدايزلا ىلط ديفي امف

 ةدايدأا كلقي طقس « لوثسملا بناج نم قرفلا كلذ نوكي دق : ليق

 سبل لئاسلا نأ ىلع « ةدايلا كلتب ديفتسيف هلالتعا ىف هانإ لئاسلا ةضراعم

 ةضراعم ةسكهنم ةدراعم هلو ىعدي ال 39 لوثسما ةضرأعم الأ قرفلا ىع د

 م رتلا لحم اهب اذإ امهنأ ريغ (ةص رامملا ف رص الا ةسكعنم هلع 1 ل وئسملا

 محيجرتلا يره نيب رض ىلإ لوئسملا ج ودي ؟ حيجرتلا هجو هنم رهظأ

 , دحأو ب اررسها

 لصألا ف ىرخأ ةلع ركذ نأ قرفلاب لوقلا لاطبإب مورن امنإ نحن : ليق نإف

 رك ذم للعملا نأل ؛ لاحلا ىف هل ةدئافال ؛ ركسحلا ىف للملا دلع ةقفاوم لع

 نم مكدملا كال ذل 2 ىعدب نأ اما ؛ ماكحألا نم مك لصألا ىق دلع

 نم قرفملا هرك ذيام رك ذام ىوس ةلع لكب لطبأ دقف ؛ بسقتلا قيرط

 ةنس وأ باتك مم صنب ةلعلا كلتا محلا كلذ ثيث وأ ؛ هيف ىنملا

 ةهأدعأم لطب ذقف ؟ ةأاملا كالت مكسحلا نأ ص 4 عوطقم لولد وأ 6 عاجإ وأ

 نم وأ لن اسأل ََقش ؟ اله ند اديش لمعي / نإو 1 ةهريغو قره هدروا اع

 دروب نأ أها © ءدورص ناي 5 اطيب نأ لصألا كلذ ل ةلعلأ ةمأع تثصإ

 . كي ةدفاق هلو لصألا كال ند مكسحلا ف هأثدم مل أوم ىدم

 « لدحلا ىف ةفاكسلا .؟١)



 سس لى سم

 ؛ دحأو ىنسمي ركسملا نأ ىلع مطقي مل لصأ ىف قرغلا حصي ام : ليق

 ىلإ دصتي قرفملا نأ الإ ؛ للعي اللعم مكسملا كلذ نوكي نأ زوج نكمل

 اصراعم ريبعي ّيح عرفلا َْق 1ك سك لع هسا لم مكمل كال ذل ىنعم

 « ةدايز هب ديفتسيف «© ةدرطم ةلع ةلباقم ىف ةسكمنم ةدرطم ةلعب للعمل

 ةدئاف نوكييف ؛ ةسكمتم 8 رام اضيأ لوكئسما لع تناك اذإ هيواسي وأ

 . اذه قرفلا

 قيفوتلا هللابو

 لصأ ىف ايسكمي أب هسفن ةلعب هتلع ىف هلثم نم نكمتي لوئسملا : ليق نإف - هو

 ! اهب أدتبا ىتلا هتلع ىف دوجوم ةلاحال كلذ نأب ؛ هعرف مكمي هلالتعا

 .ةضراعلاو قرفلا ف نايواستم ؛هقرفىف هل ًاضراعم ريصب مرج الف : ليق

 ناك جاحتحالا ىف هب أدتبا ام ريغى رخآ ةلعب لوئسملا قرف نآك ولو

 . هتضراعمو لءاساا قرف طقسإ اب هليلعتل احجرم

 . قرفلا ةحصب لولا لس دةف اذه لثم ىلإ باجأ نإ لوثسملا نأ ريف

 22: لاف ىرخأ ةتيرط هيف كلس نم انباحصأ نمو

 : لوةيف عرفلاب ءىدتبي نأ قرفلا دارأ اذإ بحي

 هيف ةلعلا نكل ةلعلا نم ترك ذام عزانتملا عرسفلا ىف ىنعملا سيل

 دهشتسيو رخآ لصأ ىلإ هدربو كقلع مكح ةداضم ىلع وهو هركذأ ام
 ىلع رذعتي قرفب اقرفم نوكيف ؛ هلالتعا مك-ح سكع ىف همصخ لصأ ةلعب

 « هلالتعا نمض ىف اذه ناكو ؛ نيتلملاب لوقلا ثيح نم هعنم لوئسلا

 : هب حرصي مل نإ و



 [ىوحل]

 دي الن ءاي# سس

 ةين ريغب حصيف ؛ ءاملاب ةرابط هنإ : ءوضولا ةين ىف اولوتي نأ  هلاثم

 . ةساجننلا ةلازاك

 لطبي هنأ ىنعملا نكسل ؛ ءاملاب : 58 نأ ءوضولا ىف ىنعما سيل : لوثتف

 ىلالتعا سكمف ةساحتلا ةلازإ امأو ؛ مميقلاك ةينلا ريغب حصي ىف ؛ ثدحلاب

 ؛ ةينلا ىلإ جتحم ل ثدحلاب لطبت ال ةرابط تناك امل اهنأل ؛ ىل دبشي

 لالتعاىفو هب حرصي مل نإ و ةضرامملاب أدتبا ول اذه هلالتعا نمض ىف ناكَو

 هيف ىندملا سيل لاق دقف ءاملاب ةراهط ةنأل :لاق امل هنأل ؛ اضيأ اذهل ثم همصخ

 . ثدألاي لطبت ةرايط اينأ

 . هللا همر قاحسإ وبأ ذاتسألا اهراتخا ةقيرط هذهو

 لوئسلا ةلع ىف هضراعُم لصأ ىلإ اهدرو ةلعب لئاسلا لْلَع ىتمو

 ؟ىرخأ ةلع هيف ىنملا انإو ؟تركذ ام / لصألا ىف ىنعلا سيل :لوثسلل لاقف

 .نيئلعلاب لوقي ال هنأ ىعدي نم لوئسملاو نيتلملاب لوقأ انأ :لئاسلا لاف

 .ثالذ هللبف ؟نيتلعلاب لوقلا نم كءنمأو ىلصأ ىلع ىنبأ انأ :لوتيف

 ند - محم . هلوصأ رئاسك كلذ هلف ؛ هلصأ كلذ ناك اذإ : لاق

 ةمصخ لثم ريب هزي مضوأل اله ف كلل هل سل َ لاق نم ب مهعمو

 نللع نيش ؛ راج ريغ نيتلعلاب لوقلا ناك نإ هنأل ؛ قيقحعتلا دنع همالك ىف

 سيل ةلعلا نأ هءرفو لوثسملا لصأ ىف رك ذ دتف هتلع ةضراعم ىف لئاسلا

 ءاملاب ةراهط هنأب لوثسملا للع اذإ تح لئاسلا هركذ ام ىه امنإو هركذ اك

 لاقت ثدملاب ؟"لطبت ةراهط هنأل : لثاسلا لاقف ؛ ةساجتنا ةلازاكو مف

 ؛ءاملايةرابط اهنأل أبمف بجنال ةمنلا نأ 4 حرس نإ و ةسادعنلا ةلازإ ف

 . « لطبت ال » : لصألا ف () 0



 مسمع اة" ا يش سنس

 نيتلمااب لولا لوئسلا دنع بح مل اذإ بجيف ؛ثدحلاب لطبتال اهنأل عكل

 . هتلع ىلع اهرب وأ“ لياسلا ةلعب لصألا قرهسفن ةلع كرت نأ

 لاق دقف ؟ عرفلا ةلع حيجرت ىلإ داع لصألا سفن ىف اذه لمعي اند

 . نيتاعلاب لوقأ ال ىنإ : هلوق نابو هلالتعا وه ىذلا لصألا ىف نيتلملاب

 ذاتسألا هراتخا ىذلا هجولا ىلع ةضرامملاب أدتبا اذإ لئاسلا نأ ريغ

 ضقانت نإو « نيتلعلا» لوقلا عنك قرغلا نع هعدد لوئسملا ىلع رذعت دفقف

 . هاندب ام ىلع هلاق اذإ همالك

 . دحاو م اتناك اذإ لصألا ىف سكعلاب لوقلا امأو - :هد

 : لاق نم  ءاهقفلا نف

 امبكح فنا نإو نيتلعلاب لوقأ ال ىلإ قرفلا ىلع مالكسلا هب قاض ال

 فاسلا ةهيرط وهو «ءايقنلا روم هيلع ىذلا حيعصأا و سايقلا لصأ ف

 . هزاوج ءاماعلا نم ءامدقلاو

 ىهف دحاو يكد ىلع تءمتجا اذإ للعلا نأل ؟ كاذك ناك امنإو

 . ةلدآألا نم قرطب دحاولا كحل توبث زوي و « هيلع ثءعمتجا ةلدأ

 قرط وأ « باكا نم قرط هيلع لدي دحاولا مكسحلا نأ  ىرئالأ

 ميجا عمتجي دقو عامجإلا نم هوجو وأ « ةربملا نم قرط وأ ءةنسلا نم

 طقاس كالذو ؟ هانرك ذ ايف همزل لاعب ركملا توبث عنم عف ؛ كلذ ىف

 . هانلق ام حصق ؛ عاجإلاب

 هبوجوو لققلا تورث حص امل لاعب دحاولا ركسملا بجي مل ولف  انعيأو

 . لتف وأ «ىلز وأ ؛ ةدر امإ : دحاو ببسبإ الإ

 : دحاولا صخشلا ىلع لققلا بحي لب ؛ كلذك نكي ل املذ



 هع ل حا

 ٠ لسرلا بسب ةرمو « ةدرلاب ةرمو « ىلزلاب ةرمو « لتقلاب ةرم

 دحاولا صخشلا ىف  هريثكو هليلق نم هللاب ذوعن - الذ ميمج ممتحيو

 . هلق بحي

 ؛باكلا غولوو « مالاو « راو « لوبلاب سجني ليلقلا ءالا كلذكو

 .دحاولا مكمل اذهل ةلع سهدارفناي اهم دحاولكو ؛ ثورلاو ؛ريزناعاو

 هيساحتب أم وك ْن وكيف  ةدحأو ةعفد هيف عيبا ممتجم ىللفو

 . هدارثنا ىلع دحاو لكبو « هعيمجم

 , ىنلاو « طئاغلاو:لوبلا : ةدحاو ةلاح ىف فلكسللا نم جرخي كلذكو

 ةلع هدارفتاب دحاو لكو « ايءوهعو  ضيخلا مدو « ىذلاو « ىدولاو

 . رهطت نم ناك ام ضقنو ةراهطلا باجيإل

 : لجرلا ىلع مرح ةأرملا كلذكو

 . قالطلل مث مارحالل مث موصصلل مث ضيحلل

 : ابمف ثدحم 9 - موصلا ريغ  اهمم ميجا عمتجم و

 . هنبأ وأ هيبأ ةءوطوم ريصتو ةدرلاب مث عاضرلاب مرحتلا

 . "0هلعلا أهبمف ثدحم مل

 . داحالا ىلعو ميجا ىلع ةلع عيا نوكيف

 .هتوابغو هلوج لع لد دنف عرشلا ىف زلعل ن وكيال دحاولا كحل لاق نف

 كلذ" دعب زو الأ بدو دحاو كم نيتلملاب لوقلا 4< 5 ول هنألو

 امعرف نيبو لئاسلا اهب هضراع ىِتلا ةلعلا لصأ نيب قرفلا "[نوكي نأ

 )١( ةفملا » نونكت نأ ىلإ برقأ : لصألا ف « .
 )١( ثالث وأ نيتءاك رادقع رهاظ ريغ مالك ؛ نيتف وقةمملأ نيب أم ناكم 6 لسألاب ناك .٠ نآانحدر دقو

 انتم و لع 5 وكت :



 سس انشأ هاش

 قرفلا نإ ليق ىتلا ةلعلا سفن قرفلا نأل « الوأ ةلعلا نم هب ادتبا ام دعب

 . نيسايقلا سك أ

 امهمقانتل امهنيب عنا ةلاحتسا دنع نوكي امنِإ نيتلعلا نم عنلا نألو

 . عملا حصف داضتو فانت اههكح قذتا اذإ- لصألا ىف نيتلعلا نيب سلو

 نم ىلدأب سيل امرمكح قفاوت عم - لصألا ىف - نيتلملا لاح نألو

 . دحاو مك نيفصو تاذ ةلع هل ناك

 كحل ةلع امهموبث حص ةدحاو ةلع ىف نيةصولا نيب ىفانتلا مقي مل اذإف

 نيتلع ىفكلذ حصي نأب مكلا باميإ ىف امهنم دحاو لك دنتسي م نإو -

 . *” ”الوأ مكحلا كلذ باجمإ ىف هدارفناب دحاو لك لالقتسا عم نيتفصو

 ؟اعرف بلح رخآلاو 0 مح ىدعتال اهدحأو نأيوف أنتي ال فيك ليق نإف - ؛هاب

 ثيمي امهدحأ دوجو الإ سيلو « ايفانني مل لصألا مكح ىف امه : ليق

 اممتجا ول ىلب ؟ لاح امهنيب اهفانت بجويال كلذو « رخآلا /دجويال [شه١ل]

 رخآلا نود عرذلا ىف اههدحأ دحور أنو ؛ لاحم كلذو « ايفانعل عرغلا ىف

 . لاحم عامجالا دقف عم ىفانتلاو

 نافلتخمو ناآقرتفت مثرثك أ وأ مك قف ناتلع قفتت : لاقي مث

 : عرفلا ُْف

 امن افاتخا نإو ةرابطلا ضقن ىف ناعمتجحم ىنلاو لوبلا نأ  ىرت الأ

 ! أمهم بج

 : ىلوأ : لصألا ُْق 69

 وهو ةنع ىفتسا هلأ قدامب تالث وأ نيتملك رادقعإ مالك ؛ انك 82 ةماك دعس لسألا َْق دح ول 69

 ىف لصتم مالكلا قايس نأو ةصاخ هانطةسأ دقف اذلو . ايوطشم نوكي نأ ىلإ برقأو رهاظ ريغ
 . ةنودد صنلا



 ل

 ىف ايفانت نإو سيجنتلا ىف ناعمتجمي لوبلاو « ريزنخلا غولو كلذكو

 . لسغلاو ةلازإلا نم امه بحنام ةيفيك

 ؛ هكمي لوتلا همزا عرفلا ف سكع هلو لصألا ىف هب لاق اذإ : لق نإف - ؛هد

 : أمهم أت كا ذأ - بجو

 آذهو هزم ىوتأ وهأم اذك 55 لولا ةعذعا : نأ هم : ليف

 ٠ أمسك قفاوت عم اهمّيحأ ثوح 6 أمهمدب أمفأنت بجوي ال

 ل ع٠

 ىف منامي مل اذإ ىت> ابرلا ميرحم هب لاعام ميبك لوقلا بجو مكسحلا ىف

 نوكي نأ هريغو منع للا ىذر ىعفاشلاو كلامو ةنينح ىلأ ليلعت هعرح

 ؟ اديحص اهعيمجم لوقلا

 دحاولا ام نأ ىلع ةمألا عامجإل ؛ ابرلا ميرحن للع تعئامت امنإ : ليق
 لهأ ىلع بجوأف ؛ نيعم ريغ حيحبصلا دحاولا كلذ نأ ريغ.؟ لطاب اهنم

 . دابتحالا» هيلط دامتحالا

 ؟ نيتلءلاي لوقلا هعم حصي فيك قرفلا ةحصب ملق اذإ : ليق نإف

 هنم لصحمال هنأو « قرفلاب لوتلا ةحص ىنأ اذهب لاق مف ليق

 ٠ عرفلا ىف ةضرامملا ضم الإ

 حيحص لوقلا ىف ةعئام ريغ للعب لوقلا لوقي قرفلا ةحصب لاق نمو

 ىف كلذك « ةدحاو ةلأسم ىف سايقلا نم ”ءوجو عنامتال اك ؟ ةلجلا ىف

 لصألا ىف امهب لوقلا هيلع عنتمي امنإ قرفلاعضوم ىف هنأ ريغ ؛ دحاو لصأ

 لصألا ىف هب ىلوق : لوقي عرذلا ىف هسكع هيلع درو اذإف ؛ هنم منع ليلدل

 ؛هسكعب لوقينأ ةلعب لوقلا طرش نم سيل ذإ ؛ هسكمب لوقلا "لع بجويال



 ل مس

 ىل لاق اذإ ىت- ؛ هدرطب لاق 5 هسكعب لوذلا همزاي ليلد موفي نأ الإ

 اذه ىف هترهظأ ىلأل ؛ هكمب لوقلا كمزا لصألا ىف هب تلق اذإ : قثفلا

 مم وه راص هنأل ؛ هب لوقلا كمزلأ» عرفلا ىف هسكع ال كتلع عم لصألا

 نإ ذئنيح هل تلق هب لوقلا كرت هب لوقلا نكم ال «ةدحاو ةليك هسكع

 لوتلا ىنمزا الو «ةلجخلا ىف نيينعملاب ل وقلا كرت ىنمزاي ؟'0قرذ ةضراعم هتأبق

 . عرفلا م ىف سكسملا كلذ داضت عرفلا ىف ةلع ىل نأل ؛ غرفلا ىف همكم

 نيينملاب لوآلا منتماو ضراعتلا حص عرفلا ىف امنامت اذإ : ليق نإف

 .٠ قرقلاب لوتلا ةدح عم

 منلا انركنأ امنإو ؛ هركدن مل عرفلا ىف ىلعلا نيب ضراعتلا : ليف

 . ىفانتلا دقفو مكسلا ىف اههقافتأ عم ةلملاب ةلعلا مفد نم

 . قيفوتلا هللاو

 : قرذلا عنم نم هب قامت امع باوجلا امأف - عدو

 : جاجتحالا ىف مهلوق ف

 ؟ ىبمَح ىف حدقي مل كقرف : لاق نإ

 ؟هعمسأ الف ةتوبث ىلع ةمألا تجأ ٠١ طاقسإ ىف جاجتحا اذه : انلق

 . ةضراعم اقرف هن وكب قرغلا : تلاق دق ةمألا نأل

 . نيسايةلا سقأ وه : اوناق اعرو

 . تاضراعملا ىوقأ وه : اولاق اعرو

 هلطقسي ملام اهعفريو ةلعلا "'”رسذي ةلملا ىف حداقلا قرفلا : لوقي مث

 . ةدايزب للمأا

 )١( م. » : لصألا ف «.

 انتيئأ امو ىلع نوكي نأ انحجر دقؤ . لسألا ىف حضاو ريغ (؟) .



 سس مس[ ل سم

 « هسكعو هدرطب ةلعلا ةلباقم ىف راص هنأ عا ىف هب حدقلا هج و مث

 . للعملا درط درع نم ىل'ءأ راصف

 ةلعلا نع تدرفنا اهنأل ؛ ةضراعملا رثؤ: مل قرفلا رؤي مل ول : لوقي مث

 نم ىلوأ اهف حدقلاب ناك ف ةلملاب ام هجو ىلع قاعت هل ىلاهأ قرفلاو

 . ةضرامملا قالطم

 نم ناك اذإف عمج ثيح نم نكي مل اذإ قرفلا رثؤيال اعإ : لاقي مث
 نب نيبال روبل

 . رثأ مهب ثيح

 عرفلا ةلع ىلإ ىذدعت لصألا ةلع نم هنأ عمج ثيح نم هنأ نايبو

 ممجا ثيح نم اقرف ناكف هقرف ىف هسكع ةحصل هانعمو لصألاب ادهشتسم

 . ةلامم ال 9 داض كلذو

 ؟ ىف رضي ملف تعمج ام ريغي قرف هنأ هلوق امأو س عدو

 الف اهل ابلاقو كنلما اصئان ناكل تءهام ريش قرف ول : انلق

 ظ . اقرف نوكي

 منعال اذهو « ابلق وأ ءاصقن ناك اهايإ ةلملا سانب ضراع ول ا / [ىدعلإ

 . عج ام ريغب قردلا ةحص نو عنعال كللذ لاعو عمج ام ريغب ةضرامملا ةحص

 لصألا ىف الو« فصولا ىف الو « كلا ىف رثأ ام هنإ : كلوقو

 . ةضراعملا لطبيف

 ؛هوجولا لكب عمجيال اضيأ ضراعملاو هوجولالكب ىعّمج نكي.1كلوقو

 ٠ قرفلا تللدك اه ةلوغشم ةلملا ريصن مث

 نإ لبف هجوب امهنيب تعمج ثيح قرفلا اذه ىلإ كتتبس ىلإ هلوق امأو س عبس

 ١ عج نهم كسفن تمنم دقف هيأإ تقبس

 . ةقباسلا ةظحالما سفن (9)



 | سعد

 ةضنانملاب كاتلي اك مصخلا هب كاتليف قبست مل نإو : مصخلل ليق

 . ةضراعملاو

 ! ىعنمج حص امثل قرلا نم اههنيبام الول : هلوق امأو

 .صيخلت ىلإ كجوم نكس ؛ مجا نم كعنعال قرفلاب مّرِجال : ليق

 « امهنب اهيش بجوت مجلاب كنإو ؛ اضيأ ةضراعلاو قرفلا حدق نم كمدج

 ةبش ةوق ةدايز نايب بجو» وأ «هبشلا ىف امهنب دمبلا بجوي قرقلاب قّرفلاو

 ؛ هسفنب الو هسنجم ءىشلا هيبشت كيلع بجو ملو « للعلا هبش ىلع قآارفملا

 ؟ همفد ىف كعايح اف ؛ كببش نم برقأ ًاهبْش ثبجوأ نكل

 |ةضراعملا فرص قبيف نايفانتيالو ناقفتي لصألا ىفنيبنمملا نإ :كلوق امأو - 4

 درطل اسكع هنوكل ؛ لصألا ىف هب دهشتسي لب « كاذك سيل : ليق

 ىوقأ ريصيف رخآ لصأب عرفلا ىف هتلما كالصأ ةنواعم دتف « عرفلا ىف هاتعم

 . عازنلا ىف كانعم نم
 تدرأ نإ ترك ذام لصألا ىف ىنملا سيا قراملا لوق نإ : كلوق امأو - عده

 ظ ؟تدرأو

 هانعم نم ىلوأ كانمم يملا لمجي نأ نم كمنمي هنأ : باوجلاف
 احتحم راص هتلع فالخ ىلع هسكع عرغلا ىف كارأ اذإ ىتح ءرك ذ ىذلا

 لصألا ىنممب ًادهشتسم « ىرخأ ةلعب هيف كتلع ةضراعم ىلع عرفلا ىف كولع

 كو وحيف؛تلقام ىلع لاق اةدايز كيريف عرفلا ىف هب كضراعام ةنوقث ىلع

 . تاق ام فوقو دعب باوجلا ناك ىلإ

 ريغ مكحلا اذهل ةريثك ناعم لصألا اذه ىف تلق ول كنإ : كلوق امأو - 45+

 ؟ رك ذلاب اهم دحاو ىلإ تدصق اذإ فيكف ؛ ىل مغ م تاك ذام

 د حاولا اذهب كلماع ام لثمي ىلاءملا كالت رك ذب كلماعول : ليق



 ب م

 سما 14# هه سس

 قورف نيب كياع امماح نوكي هنإف ؛ةفعاضم افاعضأ كيلع ررضلا فعاضن

 . . هيم غارفلا كيلع لوطي لغش ىلإ مفدلا ف تجتحاو « اهب كل لّبقال

 ؛هقرخو عامجإلا مفدل هجو الو « هل ةمفادلل ىلع عامجإلا ةلباقم هذه من

 . قرفلا ةحبصن لوثلا هك بجوف

 . قيذوتلا هللابو

 نأ : ةماالا نم هتحصو فرفلاب لوقلا ىلع عاجإلا 2 وبث دك وب اممو

 نم عونب هوءفد اضقن اهياع اومزلأ اذإو «ةلعلا نوتلطي اوناك فلسلا

 ةبقافلا نودعيو « ضقنلا عضوم نيبو « لالتعالا عضوم نيب « قرفلا

 قرغلاب عولولا ىلع مهءامجإ نم ةرهاظ ةلالد اذه ناكف كللذ ةرظانملا ىف

 ١ عج هحوت كلذع

 « تاوبنلاو « ديحوتلا ىف ىلفنلا لهأ عامجإ : عاجإلا اذه دكؤيو

 تاضرامملا : لاؤسلا ىوقأو « مازإلا دشأ نوري مهنأ : تافصلا تابثإو

 . ضوقنلا ىف : تايلقعلا ف ثاضرامملا مسدنعو

 «هولاقامنيب ةلصافلا قورفلاب الإ :تاضراعملا كالت مفد ىف اولختشي ل م

 ؟ تاعامجإلا هذه روهظ عم قرفلا مفد حصي فيكف م مود زلأام نيبو

 : رافكدلا مم مهتابطاخم ىف لسرلاو « هب انك يف هناحببس نا نإ مث

 عاونأ نم هيلع اوناكام نيب  قورفلاب الإ جاجتحالا رثك أ نكي

 مرياك أ ىلإ ءاحتلالاو « تادابعلاب مانصألا ىلإ برقتلاو « تالالضلا

 ديحوتلا نم هيلإ لسرلاو « هللا ماعد 'م نيبو  تاعاطلاو محل دايقنالاب

 لّصحلا جاتحي نأ نم رهظأ ممألا عم لسرلا صصق ىف كلذو « تادابملاو
 فيكف ؛ لسرا نم تاجاحلاو باتكلا نه تايالا رك ذب « نايبلا ههف



 سوة

 ةحص ركن نأ تايعرشلاىف جاجحلاو رظنلا لهأ ىلإ بسن“ نم زيجتس

 نم ءىث ىلإ ةيادهملا دجو نم لك نم ؛راشتنالاو روهظلا اذه مم قرغلا

 . تارظانملا نع الْضن تايطاخلا

 . قيفوتلا هّللابو

 ىلع راستقالا قرفلا ىف كي له هنأ ىف قرفلاب اولاق نيذلا فلتخا دقو - ع4

 ةكح فالخ ىف هسكع ف رص نأ ريغ نم هكحم لصألا ىف رذنأ ىنعم رك ذ

 : عرفلا ىلإ

 نم هل انام كلذي ريصي كلذ هينكي هنأ ىلإ (ب )١ جي رش نبا بهذف

 . هكح ىف هئأع

 ؛ةضراملا فدحاو ىندع ىنتكا / لصألا ىف ةضراعم : هانيمس اذإ انأل: لاق [ش ه؟ل]

 هسكع ىلع رخآ مضوم ىف رخآ ىتمم رك ذ ةضراعلا طرش نم نوكيالو

 . 5ك ف

 . دحاو ىنعم رك ذب اهيف ىنتكي ةضرامملا ءادتبا نأ اك

 ةضرامملا نأل ؛ اقرف الو « ةضراعم ردتلا كاذ نوكيال : لاق نم - مهممو -- 458
 .ةضراعم نكست ملف ناعن اهيال دحا و مكح ىف لصألا ىف ناينسملاو « ةعناملا ىف

 نِرق اذإ « اذك عرفلا ىفو « اذك لصألا ىف ةضراعملا : ليق اإو
 ىلعمالكلا دنع - لصفيف ؟ عرفلا ىف سك اذإ مناع روظمف رخآلاب اهردأ

 . ةضراعمو اقرف عيبا ناكو ؛ رخآلا نع امهدحأ قرفلا

 رخآلا هعبثت ضراعتلا عقو اههدحأبو ؛ عت رخألاي اههدحأل ناك اذإف

 لصأ ىلإ هّدر ىلإ جات له ؛ لصألا ىنعمي اذه تبث اذإ مسالا اذه ىف

 ؟ رخآآ



 تل سب

 ىلإ هدر نم دبال . لاق.« لصألا ىف هب ةضراعما ىف ىفتكسي“ : لاق نْف
 . هكح ىف رخآ لصأ

 فالخ ىلع رسسخلا ىنممي عرذلا ىف هسكعي ىّتح هب ىفتكيال : لاق نمو

 ىف للعلا جاتّحال اك رخآ لصأ ىلإ لصألا ىنءم جات ال لاق « هكح

 شب مكحلا و ىنعملا دوجو ىلع قافتالا لب ؛ رخآآ لصأ ىلإ لصألا ةلع

  لصأ نع

 ىف اهكح نأل ؛ همكحو هتلعب اهل دهشي لصأ ىلإ عرفلا ةلع جاتحن امنإو
 اج الإ اهكح ىف اهوصح دعب اهتم لمي الف ؛ لاكشإلا وأ عازنلا ىلع عرفلا

 بع

 . هريغ وأ عامجإ امإ : ةلالدب تباث نم هل دهشب

 ناكل ؛ رخآ لصأ ىلإ هكح ىف لصألا ىنمم جاقحا ول هنإف اًضيأو

 . لاحم كللذو  ىهاغتي الام ىلإ  لصأ لكو « لصألا كلذ كالذدك

 صن نم ليلد نع الصأ هنوكي لصألا ىف ةءافكلا 'عوقو حصف

 | هريغ وأ

 اله ؟ هيلع هب عرفلا لمح نكمي لصألا ىف نيينعلادحأ ناك اذإ : ليق نإف

 ؟ امهيفانتب 7 مضت

 ىذلا اذه امبيف انتب : اولاق قرفلاب اولاق موق "7 نع انيكح دق : ليق

 ىنءم ىلع راصتقالا ةضراعملا ف ىفكي : اولاق اذه لجأل موقو  هنع منأأس

 . عرفلا ف سكمني مل نإو لصألا ىف رخخآ

 نأو نيهنمملاب لوذلا ىلع ىنبو  حصب ال قرفلا : لاق نم - عهنمو

 ا أهيم قانق هيب

 )١( نم » لصألا ف (9) . « متدصق » لصألا ف © .



 سس سال ريس

 لصألا ىف امهنوب ىفانت الو « حي قرفلانأ نم هانلق ام  ح.يحصلاو

 اسكعو ادرط م دحاو ىوم ايهالك ريصضيف عرفلا ىلإ سكس نأ دعا الإ

 ا سأيقل م ”ىدتمملا ص راعم ُْش

 : لصفلا الو نس هي اوناتخا امو لس عا

 للملا فصو نم رثك أ لصألا ىف فصولا ىف قرفملا ىنعم نوكي نأ

 ظ ؟ اقرفم اضراعم نوكي له

 دقو ةقاع فاصوأ لاق نيح لمعلا نذل ء نوكي ال : لاق نم 7 ظ

 هنأل ىلاعملا نم راتخا ام راتخا هنأ الإ ءرك ذ ام ريغ ىتاعملا نم هيف 5

 رثك أب بكرملا نم هيف أطخلا زاوج نع َدمبأ نوكسيف افصو ؛لفأ هدشو

 : رك ذ ام ةلب اقم ىف هطوقسل للملا هنع ضرعأ امو ؛ فاصوألا كالت نم

 . ةبلاطم وأ « ةّضّراعم هيلع هدا د 6

 اهمواسي امالإ هتلع ةضراعم ىف لبقيال لصألا اذهلجأل لئاتلا اذهو

 نودود امم هب هضراعي املك هقلعب طئسيف « لالتعالا ىف بحب ام قئاقح ىف

 . ةحصلاو ةوقلا ىف هتلع

 ةلع نأل ةيناث ةضراءمو « احيحص اةرذ كلذ نوكي : لاق نم مومم و

 ضراعلا قرذملا ةلء ىلع ابفاصوأ ةلثل ةوقلا ىف - تمدقت نإو - لوثسما

 : هب هضراع ام ىلإ ةبونلا هذه دعب لئاسلا فيضي دف ؛ ةبونلا هذه ىف

 ! ةحردلا ىف هيواسإ ام

 اهيلع داز ام مضف « رثك أ وأ فصوب ثاقئسا اذإ ةلعلا ثسدلأ : ليق نإف - 4«

 ؟وشح 5 امل

 لفتس اهادسحأإ نيتلع ىف امأف ؛ كلذك ةدحاو ةلع ىف : ليف



 ل ساي

 هند وشح نينصولا ف نكي « نيفصوب الإ لقت ال ىرخألاو فصو,

 ريثك نع دعب أ هز ذل ؛ ىل وأ فصول ليأق نأ ريغ ؛ أمهملإ ةلعلا جاتحم

 ةلعإ ضرا عقلا ةحص نم عني ال اذهو ؛ طلغلا زاوجو دابجإلا

 ضرامي فصواا ريثك ةلع نأ ىلع ةمآلا عامجإل ؛ رثك أو نيفصو تاذ

 حيمجرتلا قيرط نم فصولا ةلءإ اهدحأ مدقي مث - فصولا ليلق اهم

 لصألا ىف نيينعملا طرش نمو « حيجرتلا ىف هيواسي ام ىناثلا ىلإ فاضيو

 اذإ ىتح دحأو هجو نم دحأو 5 انوكي نأ قرثلا امههدحأب حبي تح

 ىفذلل اهدحأ ن وكي نأب ؛ نانادع امهسأل ؛ ًاعنام ىف رفلل ىعدملا ناك انفاتخا

 اههدحأ وأ  ةحاب الل رخآلاو رظحلل اههدحأ نوكي وأ تايثالل رخآلاو [ ىدعل]

 . رخآلا همتم اكح ىعدا امهيأف ؟ بدنلل رخآلاو بوجولل

 نوكيف ةل+لا ىلع رخألاو «نييمتلا ىلع نيكحلا دحأ ناك اذإ اذكمو

 : هليلعتب هاعدا اذإ هبحاصل اعنام امهنم دحاو لك

 نهم رك ذ قرفلا ىلإ داع اذإ قرفملا نأ الإ « نيهنعلا كح درقنا واف

 ؛ لوتلا نم حيدصلا ىلع ًاف“رنم نوكي الن لصألا ىف هانعم سكم لع ال

 ٠ قرفلا قينح ف مالكا هب قاض نم ضعب هتك تكز نإو

 تعم قرذلا نم لّأسما : ليق امإ هنأل ؛ اقرقم نوكي ال « ادلق امنإو

 ع هكح سكع عرفلا ىف هل دهشي هسكع نأل ؛ ؟ مكحلا ىف هانعم قفو ىلع

 دمج مالك عرفلا ىف ًامدتبم نوكيف ؛ ىاعت رخآلاب اهدحأل نكي ل الإو

 . اقراف نوكي الف ؛ لصألا ىف ىنمملا ركذ نم هلق اب قلعتي سيل

 رك ذه الإ ضننءاا نع 7 ال هزأ ريغ « عرفلا ىف هسكع ول اذكعو

 لئاقلا اذه دنع نكي مل : لصألا ىف هّسكع هيضتني اه ىلع فصولا ىف ةدابزإ



 0 لل 7

 1 1ك نأو ( اسكع هن وك نع ناصقلا وأ ةدايزلأو جر هز ذيل ؛ افرفم

 ؟ اقرفم نوكي له هيلع هسقي الصأ هل لوم ال هنأ ريغ ع رفأا

 «نكسمتل ةيوسقلا باق هلعج ول هنأل ؛ اقرف نوكي : لاق نم - مهنم

 . لبق هانيب ام ىلع « ادييحص اةراف ناك ةيوستلا لق هنم ىتأي اهو

 .حبعبال ةيوستلا بلق نأ ىلع ءانب افرفم نوكب ال :لاق نم مهم و

 . ى رخأ ةلعل اق"رو ه وك عم هتددصن لاق نع مهعمو

 وهلب ؛ لصأ ىلإ هّدر هنأل ؛ ةيوستلا سايق تابق امن : لاق نإ وهو

 هني مل قرغماو حدفلا ىف غلبأ ناكسف ؛ للعملا لصأ ىلإ هدر هنأل ؛ ىلوأ

 . عرغلا ىنعم ىف ىوعدلا فار ىلع نوكيف ؛ لصأ ىلع

 4 سايقي سيلف « هل لصأ ال امو « نيسايفلا ىوقأ قرفلا انلعج انألو

 ,نوكي فيك 00 ل امو « هريغ ىلع ءىشلا ساقني نأ وه « سايقلا نأل

 ظ ؟ اسايق

 دارأو هقلع كح قفو ىلع ىرخأ ةلء لاعملا ةلع لصأ ىف ركذ اذإ امأف

 ؛ كالذ لامملا ديرب وأ « حج رتل نم بصب للعلا ىنعم ىلع هانمم ماكي نأ

 « كالذ زوجي مل ؟ قرفلا ححصي ملو نيينعملاب لاق نم كالذ نم نكي له

 « لرويضرامتملا نيب قانتلاو ضراعتلا مه ْن وكي امنإ معسيجرتلا نآل : لاقو

 . لصألا ىف فانت امهنيي سيلو
 اهدحأ ىكوقي نأبو « اهدحأ ةوق نع فشكي حيجرتلا نإف  اضيأو

 : مكمل ىلع اليلدو هلع هنم فعضأ وه اع ن وكي نأ عشا ا

 .باتكلا وأ « رتئاوتلا قو ىلع سايقلاو « دحاولا ربخ نأ اك

 د .ةنكسملا ىلع نياياد امهم وك عع ناجرخم ال



 د مول]

 روج ليف . أوم لوقلا رب وأ «قرفلا ةدعص ىأرو 6 نيينعم اب لاف نه امأق بس اب

 ا رخألا ىلع اهدحأ ميد

 ٠ ليجت- و ىلعف ٍ عرفلا 1 هك بنج وي نم هربع لوق ىلعو

 احداق لج مك-حلا ىف امهقافتا منم هنأل ؛ كلذ حصي هنأ  اهدحأ
 . عررفلا ىلإ ريصملا لبق ميدقتلاب حدقلا هل ناك« لاعملا ةلع ىف

 حدقلاب لقتسي ال لصألا ىف هنأل ؛ حصب ال كلذ نأ - ىناثلاو

 . ادحاوأ اسأف امي اناكو 0 هراغ ١ نوكي ىح ةصرأعم هن وكب الو

 مدفقلا نزوح اذإف ؛ 6 لاحت ان سايق ىلع ساغقلا صعا معيجراو

 ؟ هتلع سفنب ءادتبا للعلا ةلع ةضراعم ىف لصألا ىف قرفملا ةلع طقست لبف

 مكحا ةدأأح هك قم أمال أممسفتي للعمل ةاع مد لاق نه ممم

 . ىلوأ بااجلاو « قكرفملا ةلع نود عرقلا ىف

 همز "1 ىمر ( با م ( ةفوئح ىلأ لع ميدستب : اواوتف 59 ليف نإف

 ؟ 0 : نيشل ف

 ىضر ةفينح | أ نأ و نب دقنلا ف نزوأاب ليلعتلا دا دأسف لع انقفأ و د ةنع ُ

 رفبعلاو نطقلاو ديدحلاك : تانوزوملا راس نم نيد_فقنلا ريغ ىف هنابثإب

 . اهريغو صاصرأاو

 . نوزولا ىف نوزوللا فالسإ زوحب كلذكو

 . هتاع 8 ل قافتالا اذببف

 اهل ديفي سيل اهريغ ىلإ اهيدعتو « عورفلل اهمكح : لاق نم - مهنمو

 . هتوق هب نابتسي الو « هعرفب ىكتعي ال لصألا نأل ؛ اهدقتو ةوق

 . لجو زع هللا ءاش نإ « حيجرتلا باب ىف اذه ىصقتسن انلماو
 ( لدحلا ىفةيففاكلا- ؟١) .



 قرفلا نع باوملا ىف لصف

 ضقنلاو عنما يره سايقلا ٍدَمْبُم ىلع هجوتيام نأ لعاو ال

 « قرفلا لع هّجوتم وهف ؛ ةضراعملاو بلقلاو ريثأتلا مدعو عض هولا / داسفو نش هءملإ

 ءاباوج نوكي نأ حلصي امم اهريغ رك ذيو اهنم دحاو لكب هنع باجيو

 . قوفوتلا ردق ىلع

 : لجو زع هللا ءاش نإ

 لوقلا نم « هلصأ ىلع الوئثسم ناك اذإ  للعملا نبي نأ كلذ نف

 تابثإ لئاسلل نكي مل كلذ لوئسلل لمف اذإو ؛ قرفلا نم منلاو نيتلعلاب

 .٠ فالخ الب ليلدألاب هيلع قرفلا

 ؛بهذملا نم حيدتصلا ىلع « ليلدلاب هيلع هتايثإ هلف لئاسلا هعنم اذإو

 . مهضمب هيف فلاخ نإ و

 ”جحلاك ؛ ةعيرشلا بحاص مجل انفاوم سلا عم نوكي نأ : اهنمو

 : ةيمعثخلا ةبعق ىف ريخعا ةةفاوم ىلع نا للا لع هسقي

 , "726 قحأ هللا نيدف ؟ نيد كيبأ ىلع ناك ول ثيأرأ »

 كق'رف نأ للعلل "باوج ناك : نبكدلاو جيلا نيب ىصخنا قرف اذإف

 . هلبقي الف مالسلا هيلع ىنلا مهتج 1 دقي

 هللا ىلص ىبنلا مدجي قأمتلا كجاجتحا ىف نكي مل: لوقي نأ لئاسلاو

 )١( مقر شماه رظنا ١ ةحفص نم 74٠ .



 ا ملال

 أممي "ثق رف كداهتجاو كدنع نم سايقلا ضحم تثمءح ككل ؛ هيلع

 . ىدابش>اب اضيأ

 ىلإ هنع أربتأ ثنكل هعج ىف مالسلا هيلع ىبنلا ىلع قرف ناك ولو

 مكح ىنمزا ذئئيح حيجرتلا قيرط ىلع هدرو: نأ الإ مهللا  هناحببس هل

 . حيجرتلا كالذ

 هدروأ نإف ؛ ةعيرشلا بحاص امبنيب قرف نءرمأ نيب ممج اذإ ادكهو

 . هلالتعا ىف كلذ حدقي مل مْمِحال بجوملا لالتعالا ةلباقم ىف

 « الوبتم ناك لالتعالا نم هب قلعت امل حيجرتلا د راوم هدر وأ نأو

 انلياعت ىلع هدروأ رجلا ليلخت وغاب كلا نيب مالسلا هيلع ىنلا ممجك وهو

 لوذي نأب جيجرللا قيرط ىلع الإ الوبقم نكي ١ امهنيب قرفلل بجوملا

 هومتنبدف اهباهإ مثذخأ اله » : ةنوميم ةاش ىف ةعيرشلا بحاص لاق

 ا كه متمفتنأو

 الا اهايلخم ىف ( ت +ة)) ةحلط ويأ هنذأتسا ا1 ىناشل رمح ىف لاقو

 1 سايقل و أنش رث# ىلع 5 4 مدقيف . أه و“ رأ

 قرفلا طقسل
 منميف مهبل ريعا ل ووو مهبل نأ ب اغلا تا ف اعليلعت 0 ف وهو

 نم عيبملاب ماتم بالا لاح ىو فلا ل ليف نأ ١ وف رف اذاد

 | ىلستلا هيف رلعتوف منتي سلا ثداحلا نبالا

 :ىاسنلاو ١ سائل :ىذمرتلاو اب سامأ : دواد وبأو ١١٠(” ١١ «غ ضيح ؛ ملم هحرخأ )١(

 ْ 0 :. ١ : عرف



 مسا 1 ا

 لوقيف ةطنملا نم ىرتشلا هنم هارتشا ام ىلع مئابلل لاثنت ةلعزحك ووف

 . مماستلا تقو عهبملاب ةلاهدللل يلستلا رذعن بجوي هريغب عيبلا طالتخا : بوما

 :ضبقلا نيح هماستي اب لهاج هنأل ؛ هرب ملام ع.وب انعنم اذه سفنلو

 . ميبلا ةمس عانتما هلجأل بجون ؛ هّريخ وأ دقعلا هيلع عقو ىذلا وهأ

 ناك اذإ كنظاف ؛ هئرذل اللعبم ناك هق'رف نمال ةيوستلا هذه ناكولو

 ؟ هقرف ريغ ىف

 . هق رف 1 نوكي ال ىنعع فر أم نيب ىوسا نأ  كللد ندور - مالك

 هنأب يقم حسم حسعي : رفاس مث « رضا ىف حسم نمل اهليلعت - لئثم

 . رفسلاو رضحلأب فلهخي ة:دابع

 رضحلا ىف اهكشني ةالصلاك«رفسلا مكح هلتبثي مل رضحلا ىف هب أدعبا اذإف

 ةيارل ؛اهرخآب اهوأ قاعتيةالصلانأب اوقف اذإف ؛ ةنيفسلا مف فن مث

 تادايع و تا راهط م ويلك ىفو 5 رابط لك َى ثادسملا وابمف داسفلا

 ؟ ضعب نع أبمغمب هلصفعم

 تامكرلاك ةدما ىف تاحّسملاو ةالصااكة دما نأل ؛ ءاوس ام : ليق

 لك ىفلاصفنالاو لاصتالا نأ ريغ « ةلصتم ىهو « ذالصلا ىف ناكرألاو

 . أهب قوليام بسح ىلع ةدابع
 نم موهوأل نأب ماعقناا ىف لا مهايلعت ىف انباسصأ ق'رف هلثمو

 لجرلايكم لسأول اك؛ سلا ى قةستملاك هنم زارتحالا نكي ىذلا رّرثلا

 . ةنهعل

 لجأ تايثإ هنأل لجر لايكم ىه زوج ال اع : اني احصأ لوثيف

 '. . اهموعب ارض ةرك ىف لسلك ٠ لجألا لبق ال نيعلاو : نايعألا ْى
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 سل سبح

 ةروصلا ىف افلتخا نإو « ىنعملا ىف ءاوس تاق امو اذه : نولوقوف

 ىف قةحتملاك موهولا نأ نم تركذ اذ ؟ انيس ةلغن رم ىف زي مل هنأل

 . لاجألا لبقت ال نايعألا نإ كالوق ىنمم اذهو إلا

 . لالتعالا ىنعم قو ىلع ةرومعلاب قرف اذبف

 : لوقتف ال ةضراعم تناك ىتلا ةلعلا سفنب هق'ف نوكي نأ - كلذ نمو

 ول ذإ ؟ ترك ذ امل ؛ اقرف اهلبقأ الف هذهب اهتضراع دقو « كتلع سفن اذه

 ؛ ىتاع ىف دوجوم هلثم نإف [ ى ه4 ل ] كتلعل هلثم قلع نم كمزل اًنابق

 . راركتلا ىلع دحاو ءىش ىف انددب مالكسلا مطقني الف

 نم هب أدتبا امريغب ضراعي ايف قرفي نأ لوثسملاب ىلؤألا ناك اذهو

 . مفدلا اذه لثم هيلع هجوتي ال ىتح « لالتمالا

 ادب ةأعع ض راعي نأ الئاس ناك اذا ق رفي نأ دارأ ن ىل وألا و

 امهم مالكلا عراستيف لوثسلاو لّثعلل ىلإ قرذلا ةنُوَم لقتيل قرفلا لدب

 . ح.يجرتلا ىلإ لوثسملا ةحاح ىلإ

 تاق امو ؛ عازنلا عضوه ىف ديني لصألا ىف كانمم لوي نأ - كلذ نمو

 : عازنلا مضوم ىف ديفي الامو « عازملا مضوم ىف ديفي“ لصألا ىنءم نم

 لصاح وهو - عازنلا مضوم ىف ديةي ام ىلإ ةجاحلا امنإو « هيلإ انب ةجاح ال

 . كقرف هب طقسف « ىلالتءا ىف

 َّى رخآلا نود كهتم نيتلملا ىدحأإ نأ: أميسوب مالكس | عجر» ادهو

 . ةيافكلا ٌردق هيف مالكساا نم فرط ىلإ انرشأ دقو

 الف « ركملا ىف ىانعم قفو ىلع لصألا ىف كانعم لوقي نأ - كلذ نمو

 8 ةضراعم ءادقبا ورش 1 عرفلا ىعدم ند ةيأإ تدع أهو 4 مى 4م ىمزأب



 ل سال

 . هديعن الف « هيف مالكا ىضم دق اًضيأ لصنلا اذهو

 اذه : لوقيف ؛ عرفلا ىف ىنعلا نم سك اسمل الصأ دمي الأ كلذ نمو - م

 كالذو جذاسلا قرغلا : هنصو اذه ام ىمسيو  ًالصأ دمتعي ال قرف
 ؛ هب هل لبق الام هيف ةرظانملا ىلع لاثنال كلذ لبق ول ذإ ؛ لوبقم ريف
 . ىوعدلا فرص لوبق هزل

 : مجلا منع الو رثكي كالذ لثعب قرقلا نإف  اضيأو

 دماج رخآلاو عئام اهدحأ : لوقيف ؛ بارتلا ىلع ءاما ساق ول 1

 . فيثك ظيافذ رخآلاو « فيطل قيقر اهدحأ وأ

 . ةيهافرلا دنع رخآلاو ةرورضلا دنع لمعتسي اهدحأ وأ

 ف كاع اهدحأ : لوقي نأ نكمي ماكنا و عموبلا نيب معمج وأ ىتحو

 . رذالا نود باقرلا

 : رخآلا نود ةرهاصلا هب تبلت امههدحأ وأ

 . رخألا نود دوهشلا ىلإ جامي امدحأ وأ

 . ةعفنملا تالّمل رخألاو « نيعلا تامل اهدحأ وأ

 : حاكما ىف حصي الو ؛ تيقأتلا هيف مدبعإ امدحأ وأ

 . انهر وأ «ةراجإ وأ « احاكن رخآلاو اميب ىمسي امهدحأ وأ

 . محلا ىف ةحداق ريغ اهنإ : اهمف لاقي ىتلأ قورنلا نم هوحنو ©0ازوو

 ؟ عج ىف حداقلا قرفلا فيك : ليق نإف

 امهنيب قرفيف ؟ امهنصو ”صاخ ىف امهنيب للعلا عمجم نأ وه : ليف

 . ةروصلا ثيح نم ال كللذ نم وحنب

 )١( هذه » : لصألا ىف «.
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 نت 3 شل 43 © . : .2 ٠
 فقرفو ؛ ىنعم قرف ال ةروص قرف هنإ : كلذ لثم ىف ليق اذهلو

 د ىمحملا عم 1 حدشب ا ةروصلا

 « ثدملاب, نابحي امهنإ : مميتلاو ةرابطلا ىف لوقي نأ ”لثم  كلذو

 . اكرثو ًابانتجا ال الم لاح لك ىلع ةالصلا ةحص ىف ناطرشي وأ

 : ضوعلا نع ناكفنبال امهم : عيبلا و حاككذلا قو

 . كاد وحن و ةئب اءمو ةدساكم | لَ امهمإ : عيبلاو ةراجإلا فر

 ١ مكسحلا ىف أمشي

 . مكمل ند هيف تبيح وأ أم سفن ُْف اميءامجا منع ا( كلذكو

 ؛ ثدمحلا عم ىقبتال ةدابع اهنإ : ءوضولا ىف ةينلا باجيإ ىف لوقي نك.

 . ةالبصلاك 6 هن نو أبمف كباالو

 , ةراهطلا نؤد هذ وبهم

 امهنأ ىف امهعامجا نم عنعال سيلأ « اذه ىف امهقارتفا : لوقيف

 . ثدحلا عم نايقرب ال

 امهنيب قرف ىتم ةينلا ىلإ امهتجاح ىف امهعامجا نم منع ال كلذكو

 ناقرتنال عما نم اضيأ نيوحو هحولا أله ند ىرت نأ بحي 2 نيوجو

 . ةحردلا ىف ايوتس) ىتح هيف

 .للعال هظنح ىوق نم ىلعفب راثك إلا لبسي قرفلا نمباوجلا اذهو

 «قرفلا نع باوجلا اهب رثكي اك « ةلعب قرفلا رثكي نأ هيلع لهسيو



 د ا ني

 . عججلا طاقسإ ىف ًاحداق لعمال مجلا ىف رثؤبال قرفو

 عرفلا لصألا ةنيابم نع فشكي هنكل ؛ جلا عنربال قرفلاو محلا مفرب

 اذه : لوقيف ؟ هتلع مكح لثم هقرف لمجي نأ /- كلذ نمو - ؛مج [شهفل]

 باجيإل .توكي نأب هضيقنو « ىتاع مكح فالخلم هب تقرف ىذلا ىنعلل

 . ىلوأ '7كيلذ

 كحال : انلق نيح « قاّسق دوهشب حاكسنلا داسفل انليلعت ىف مهقرفك

 اودامأف مهمعتن لاز اذإ هنأل؛ةدابشلا لهأن م اوسيل ءالؤع : نول وتيف

 . ةداهشلا كالت دام لبقبال قسفلا لاوز دعبو ؟ تابق" ةدامشلا كلت

 ىلوأ ةدابشلا لهأ نم هجو رخ دك أتل ةلع اذه لءحن نأب : لوقنف

 ةلعلا نوكستو نييءتلا ىلع اكح ةئرفل نيمي الأ كلذ نمو - عرس

 1 ثييعتلا ىلع رمأل

 تعمج ىلأ موي ةلجلا ىلع عرفلاو لصألا نيب كنم قرف اذه : لوقف

 كح ف كا لع اذه ”تسف لإ 6 كلاذك سلو 6 ماكحألا عج 1 أمد

 : ة) أمسي كلو رش َْن وكي نأ بوعيو 1 ن5

 م 7 . 1
 ند ةقيدولا قدح تيفي ىنءه هنأ - نهأرلا قَدع 2 لوآي نأ للا ”لثم

 . ميبلاك نهرا هموزأب هنع ندارلا كاد لوز نأ زاك ٍء نهرا نع

 ٠ انتيثاام وح لع نوكت نأ اندر دقو : ةرهاظ ع ةماك لصألا َْق 01(



 ككل 1 0-7

 عيبا سبلام ةوقلا نم قتعلل نآل ؛ ق رث ققعلاو عيبلا نيب فرفملا لوقنف

لا لود رطخقعاو رو رُغَل 5 ىقتعيو 4 عيبا نوذ ةيادتسلا ةو) كالذلو
 4 عيب

 َ؟ عيملا نود ءالولا بحول و

 لك ىف قعملا عانتما ىلع عيبلا عانتماب لدتسأ مل : بيجلا لوتيف

 ؟ قتعلا هيف عنتماو الإ ميبلا هيف منتع عضومال ىتح « عضاوملا
 امهميب قرذيف

 نكياف ؛ نوهرملا عيب ىلع نوهرملا قتع تسف ىكلا ؛ ةلخلا ىلع قورفب

دزأب : الإ و 8 وه رأل ىقثع و َّن وه وما مم ناب كك رف
 ٠ ءىوت هزم ى

 هجو نم امهميب قرف هنأل ؟ مج امف للعملا ىلع اقرف بجوي نأ  ابمو

 ىف امهنيب كقرف وه تعج ىذلا هجولا اذه ىف امهبنيب قرف لوي م

 .رخآلا هحولا

 طاقسإ ىف ةساجنلا ةلازإ ىلع ءوضولا مهسايق ىف اذباحصأ قرف "لغم

 . ءاملاب ةراهط هنأ ةلعب بيترتلا

 ؟ةساجنلا ةلازإ نود ءوضولا ىف ابودنم َسيترتلا مناع سيلأ مط انلق

 بودحولا 7 أمشي أنف رفق 6 اممود ءوضولا ُْق بموت رتلا ائيحوأ كاذك_ذ

 ؟ بابحتسالا ىف امهنيب مك 'رف

 ف ىف امسي تعد نأ لعا 6 هلق م كالذ بوو اهحبو رك ذي د

 ضئاني كلذو طاقسإلاىف امهنيب مجلا بجو ةلالد ىتلع نأل ؛ ةلعب بوجولا

أمهم دحاو َْق بدترتلا بجوأ ١ ةلعلا هذوأف باميالا
 همه لثم سدأو ء 



 ةداننا

 بجوأ رخآآ لولد هيفو « هطقسأ لف بابحتسالا طاقسإ ىف ةدوجوم ةلملا
 اذه ثطتسأ ىنأل ؛ م طاقسإ ىنمزاي الف ؛ بابحتسالا طتسن الأ انيلع

 ١ كالذ انملع بدوا أم رول ىد طاقسإلا سناب

 4 هلأ لولا هرهأأ نم ةداهش ع قسأفلا هذ أدم حاكشلل مهسايق ب هلأمو

 ؟ هسفنب هسفنل حكسني هنأ ةلع

 هرهاظ ىدلا روةسلاو قسافلا نيب مقرف سلأ انبادأ : نولوتيف

 قسافلا نود ةيكزتلا بلط لبق روتسلا ةداهشب ملا م كثف ةلادعلا

 داقعنا ىف امهبْشب تقرف « هب امهمداهشي مكسحلا ىف اميمدب تقرف ةبامث

 : حاكما

 6 ف رفع ىعدع الإ ف رغلا لبن الأف 6 أمم امج ةلعأ أي 5 ن وأ وكيف

 4 تو ٌثوح ند قرفلا ىم رأي رخآ مك ُْق أمهمدب ثقرق ىاأل أمإف

 ريغ نم لاعملا دنع قرف امهسب ع رفو لصأ لك ىف راج لاؤس اذهو

 ؟ ر>ألا مكمل ف

 .بحوأ تقر كانهو ؛ مك بجحوأ تءمج : انهاه لاملا باوذ

 "مه حص اك كالذ ناكول ذإ ء رخألا سف اهدحأ كرت ىمزأي الف ؛ فرفلا

 «هوجولا عيمج نم نيعمتجْملا نيب محي نأ بحي ناكو ؛هجوب امم قرف عماجل
 . سايقلا بايل دسو : لاحم كالذو ؛ ام مج هل حصن ىتح

 كتالذك نوكي كو عرفلا َْق هائعل ريثأت اي دوو نوكي نأ أ كالد نه ة/ى

 "ىدتي نأ نسحألا نأ ريغ 4 اضوةثم لصألا 7 ةأئعم نوكيو الأ



 ا سل

 عرقلا ف سكسملا نم ركذ ام ىلإ / ءىجي مث ؛ هضقنيف لصألا ىف هانعمب [ىدهه ل

 ..ه ريغأت مدع نيبيف

 ريغ كللذو « هيلع صوصنم اذه : لوقيف صنلاب قرفي نأ كلذ نهو ل- عمه

 . هيلع صوصخم

 ةراقك ىف ةبقرلاك ؛ اهيف ناعإلا باجيإ ىف رابظلا ةبقرل انسايق : لثم

 . لتقلا

 انررتف ؛ ادّيمم لتقلا ىفو ءاَتلْطَم رك د رابلظلا ف ىف : نولوتيف

 . درو ام ىلع الك
 نع الضف هعامم زوجي الف ؛سايتلا باب دس اذه : انباحأ لوثي

 . ةباوجم لاؤئشالا

 . ىلإ آدصق ى رخآ ةلء ىلالتعا لصأ "تالع اذإ : لأملل لوش نأ كلذ نمو - عملك

 كانعم كال 1 ال انأو ىانمم تاس دقف تعمجامف عرغلا نيبو هنبب قرفلا

 . ءىش ةنم ىنمزاي الف تافام ةحصب رقأ لو تلفام ةحصب تررقأ دقن

 ؛ قرفلا, لوتي نأ امإ لئاثلا اذه نأل ؛ قزنلا عفد ىف فيعض اذهو

 قرفلا مص ال : لوقي نأ بجي لب ؛ اذهل ىنمم الف هب "لقي م نإف ؛ الوأ

 . رخآ ىنعم رك ذ نم كنك الو

 نأ لئاسالل نيينعملاب كلذ عم لوقيو « قرذلاب لوقيال نمم ناك ن إو

 ؟ كانعم ٍلسأ ال انأو ىانعم تماس دف نيينمملاب لوقأ تلق اذإ : لوقي

 كلذو كانعمب تلف : لوقي نأ هل لب ؛ لوئسملا مزاي”ال اذه نأ ريغ

 . اضيأ ىانمم ة نم عني ال

 ىلالقعاب تمأس ترف اذإ كنأ ك4 اءبتّدصب لوق نييندملاب ىلوقو



 بس ةرما/

 ا مابإل #

 ! لصألا ىف قرذلل كلالتعا نم ترك ذ ام د كاوعد ىف كاذ نمي و

 . لوثسال الو لئاسلل حصيال لا وس اذه نأ نابف

 نوكي نأ 1 ال اذامل هنأ نّيبي نأ همزا سايقلاب لاق ىتم هنإف : ًاضيأو

 ٠ محلا ىنءم لصألا ىف رخآلا ىنعلا اذه

 هلوةك وهف ؛ ركسحلا اذهل ىنملا اذه كل مسأ ال ىنإ : هلوق درج امأف

 . اذهب ىنتضراع ىتم كسسايق كلل لسأ ال ا.أو «ىمايق تماس : مضخعا سايق ىف

 . اذه كيذك ؛ اطقاس امالك نوكيف

 لس اذإ لصألا ىف كانعم تماس ا4إ : لوقي نأ لئاسال نإف : اضيأو

 اندحأ نكي مل ةلباقما هذه نكمأو الباقت اذإ امأف ؛ هيف ىانمم ةضراعم نع

 . تاضرامملا رئاسك « رخآلا نم ىلوأ ةيعدبام ةحصب

 اضيأ نيق'رقلا نم هركذي اب كسلا قلعت هجو نيب الأ كلذ نمو

 , اهدحأ ىف وأ « نيئشلا ىف

 امهننب اوعج اذإ ىعألاو ذا نيب فرغلا ىف انبادكأ لوقي نأ : ”لئم

 . هفالخمي رفاكسلاو « رادلا لهأ نم سلا نأب : صاصقلا ءازج ىف

 . رادلا لهأ نم اضيأ رفاكسلاو : نولوقيف

 . مالسإلا راد هب ديرت : انباحصأ لوقيث

 . مالسإلا راد لهأ نم اضيأ ىمذلاف : نولونيف

 . مالسإلا راد نكسي لا ناكسإب وه : انباحصأ لوقيف

 اذإ ىت> مكسحلا ةتك .: نع هقرف ىف هلودعا قرذلا هجو رهظي ال امنإو

 نع رثكلا مجا رثو نيدالا ىف امهنيب ةاواسلا مدع وهو ةقكسنلا ىلإ راص
 ةياغ اذهو « ولعلا غابأ رفك-لا ىلع مالسإلا ولعو ؛ مجارتلا مغلبأ مالسإلا



 ل ميلا

 .ةاواسأ|ىلع نم نيصخشلا نيب صاصقلا ءازجو ؛ ةاواسما مدع نم نوكي ام

 ربظأو قلعت اي أهو 6 ىنعأا ند مكمل هب ٌقلعش أم لادم اذيف

 ةلآسملا ةتكسن ىلإ ريصي نأ قرفلاو لالتعالاب ركل قادت نم نوكي ام

 رهظي ال كسلا هب تقلع ةرات ىوعدلا هيلع ىقتت اليك عمجنو قرفت اهيف

 ' 4 هةقلعت

 . قيفوتلا سابو



 ريشة
 نيمصحلا نيب نيلصأ نم ةذوخألا ةلعلاب جاحتحالا ةحص ىف لصف

 كلذب قلعتي امو مكسلا بجوم ىناتمم كلا ىقفتم

 هيف مالكا هوح>و نم

 متي كالذو ةبأ را ةلعلا : ىعسي ىذلا وه سايقلا نم عونلا اذه نأ لعاو - همه

 : هجوأ ل

 . هفصو ىف هييك رب نوكي ام - اهنم

 . هلصأ ىف هبيك رن نوكي ام - ايهممو

 هرث اان ىف هيهذم مصخلا هب ضقت لصأ نم هبيك رن نوكي ام - اهئمو

 هلعجيف هب ضقان ىذلا لصألا اذه ىف كتفاو نإو « اهنف / كفلاخ ىتلا [شههل]

 هريغ ىف رذعتي امم دشأ قرفلاب مالكساا هيلع رذعتيو « كلالتءا لصأ

 ١' تابكرلا نم

 : ريثك و فصولا ىف هييك رم نوكي أم امأذ - عيه

 © سدئرتلا ريغب وأ « ةينلا ريغب ةراهطلا طاقسإ ىف لوقي نأ أمم

 « هريخب حصت ال عابسلا رؤسب حصت ال ةرابط لك نإ : ءالو ريغب وأ

 . ةدساملا تارامطلا رئاسك

 ةهتبقلا وأ « فاعرلا وأ « ءىقلا عم اهداسفب كح ةرابط لك وأ

 . ةدسافلا تارابطلا رئاسك هلبق اهداسفب اموكحم ناك : ةالصلا ىف

 ظنل ريغب وأ « ةماعلا ةءارقب ةالصلا داسف ىف لوقي نأ - لثمو



 ل ما

 مياستلا افا ريغب وأ « ةندنأمطلا ريثغب وأ « ديمثتلا ريثب وأ « ريبكفلا

 6 لفنتملا تاخ أهداستب مكح ةالص اهنأب : هن وب ىف كنوفلا# طرش ريغب وأ

 كلذ ريغ وأ « ةأرلل بنجي وأ « اهيف ءاملا ةيؤر مم وأ « ىصلا فلخ وأ

 . كيهذم نود « مهبهذم ىلع لست امم

 : ةردنلا مم نسا جارخإ بجي ال اهنإ : ةاكرلا ىف لوقي نأ - لثمو

 ؛ لاما فلت عم اهب بلاط ال وأ « ىبصلا لام ىف بجي الوأ ءالصأ بجي

 اهيف بجي الوأ « هسفنب هقيرفت هيلع بحت الوأ «رارتتسالاو تول دعب وأ

 دقعنتال هنإ : جدلا ربمشأ لبق جملا ما رحالا فو رشعلا ىعي _ باصنلا

 بجيال وأ ءرشع ةسمخ نبا نم وأ ءىصلا نم هنع دست ال وأ « ةينلا درحع

 ال وأ ءفوقولادعب ءطولاب هؤاضق همزاي ال وأ « ةورملاو انصلا نيب ىعسلا هيف

 لوثيو «هريغو نونجملا مار ءجنملا هب دقعني الف ةرابطلا هفاوط ىف بحي

 «لختلا ىلع حبصي ال رأءهسفنب رشع ةسخ أ نم دعني ال : ىئاغلا مب ىف

 دوجو فن فو .ةيرسمتلا بيعبدرلااةيف ثبثي ال وأ ءسلجلا رايخهيف تبثيالوأ

 رشعةسمخ "نبا هلتق وا وأ « لقثمب هلتق ول هنأ : ىدذلا لعتب سلا ىلع دّوقلا

 كالذب بحي ال وأ « هريغب كلذك دوقلا بحي مل لوتقللا وبأ هيف كراش ولو

 . تارشحلاو ماببلا لتقو دهاعما لققو ىلرلا لئةك الصأ ٌدوقلا لئتلا

 : ريثكو هلصأ ىف بيكرتلا ن وكي ام لاثم امأو

 ىلع اهانلمج ىتلا ل وصألا هذه ىلإ اهدريف ةلأسلا ةلع ذأ نأ وهو

 : فص ولا ىف بيك رتلإ

 رّوطت ول اك؛ ةيدلا نود حصن الف ثدح نع ةرابط لوقي نأ  لثم



 بسسس الاب "+ سن

 ؛دقءلا لاح دقاعلا دنعةفصلا لوهجم عاب هنإ : بئاذلا ميب ىف لوقي وأ

 . الزم عييبلا ناك وأ اكو بف

 . ساجلا َرايخ هيف طش وأ

 . اهريغو- رشع ةسمخ نبا عيب وأ

 الصأ ل مج امو ءالصأ لممي نأ حص بكرلا ىف افصو هانلمج ام لكسف

 . للعلا نم بكرلل نيغك افصو لعجي نأ حص

 نإ و « ابمف كفااخ ىلا هركاظن ىف هبهذم هب ضقأن لصأ نم هبيك رت امأو ل موب,

 : لصألا كلذ ىلع كتئاو

 < هلع نمضي ال ناويحدنإ ! أدرس لتق اذإ ميغا ىف لوي نأ لدم

 -امفد هيلع لاوصلا ىف مرحلا هلقق ول اك« هلققي ءازجلا بحي الف ؟ هتميق الو

 لوقيو  هلتق ىف هيلع نامذال نأ : مرحلا ىلع لاص اذإ عيسلا ىف كتفاوق

 انه اهذبتنا هيلع قرفلا رذمتو « ءازجلا هيلع امفد هلهق اذإ : عابسلا ريغ ىف

 هلصأ ىلع قرفلا هنكمي ال انمهو هلصأ ىلع ىّممب قرفلا هنكمي هريغ ىف هنأل

 . اضنأ

 لبهسسياك « افصو لصألا لمحت نأ لبسي ال بكرملا نم عونلا اذه ىفو

 : هريغ ىف
 مرا ىلع لاص وأ « ناويح هنإ : عابسلا ىف لاق ول:هنأ  ىرت الأ

 . دويتلا رئاسب ضقعنا لمص ل نإو ؛ كلذكن ؛ ءازجلا بجي ل

 : انهاه لوقي نأ هنك# اعرف « هيف لاحم دقو

 لّصب ل نإو كللذكف هيف هيلع ءازجال عبسلا ةيلع لأص ول نم لك
 . ةبقافملا هجو نيبتب ال هنأ ريغ « ىصلاو نونحلاك



 ا هيما

 كالت نف لصأ وأ فصو ىف ةبكرم ةلع اهمف انبصن ةلأسم لك نأ لعاو

 ةبكرمةلع فصولا وأ ءلصألاكاذىف انيلع بكر نأ مصخلا نكمتي ةلأسمل

 . فصولا وأ لص الل

 ىعذلا لم ىلع صاصقالنأب لفثملا لققلا نم انبصن اذإ انأ_ ةلاثم

 لقثملا ريسغب كلذكف « صاصتلا هيلع بي ل ليثع هلتق ول هنأب

 مهنكمهف « هريغو أطخأ رم لتقكو - ابلتق 5 تاناويملا رئاسك

 ' ء لع ىمزلا صاصقلا هب 59 مل اذإ هنأب : لتثملاب / لعقلا ىف اولوقي نأ [ىهدل]

 ؛ هريغو أطخنا نم لتقلا هب بحي الام رثادك ؛ الصأ صاصقلا هب بي ل

 رثك أ هيلع له ةطّبض نم « لئاسملا لك ىف درطي لب ؛ فاتخمال اذهو

 . لجو زع هلأ ءاش نإ  موصملا ىلع موصخال ةفمل لا بهاذملا ىلع كالذ

 ؛هابأ نه مينف : سايتلا نم هفصو اذه اع لوقلا ىف سانلا فلعخا دقو - عوإ

 : لدةف « ريثأتلا مدع قيرط هيف كالسو

 ريعأت ال هنأ نايم ملعام امأف ؛ للعلا نم ريغأت هل ام لوقلا بج اعإ

 . هب مكسملا قياعتا ىنعم الف نيبهذملا دحأ ىلع وأ ؛ نيبهذملا ىلع امإ هل

 امو « للعمل لصأ ىلع بلطي ريثأتلا نأ انرك ذ دق انأل ؛ أطخ اذهو

 . هبَصن نم لصأ ىلع ةلاحمال ريثأت الف هنصو اذه

 دقف نأل ؛ هثرمضي سلف ؛ هيلع بصن نم لصأ ىلع رؤي الام امأف

 «سناقلا ”رسغيال كلذو ؛لصألا نع هل هراكنإ نمدشأب سبل هدنع ريثأتلا

 . ىلأ مأ ءاش ةتدهع نع جورحلا سئاقلا همزاي“ لب

 ءىتأ هدنع ريثأت الو « هلصأ ىلع هل ريثأت الأ هرضي فيك : اضيأو

 لهف ؛ ةلدألا نم بهاذملا كلت ىلع موقي ام رئاس عم ةمصخ بهاذم نم

 ( لدجلا ىف ةيفاكلا-؟؟)



 ل مجري

 دحاو ليلد ريثأت دف هرمي ىت> اهتلدأب بهاذلا تاتىلإ رثاصملا كلذ "رض

 ؟ همصخ لقع

 رئاسو ؛ ةحدع>-و (« ةمصخ ركسشب هن إذ ةمصخلل مداح لك: ًاضيأو

 ظ تانيبلا و دورششلا نم هلاع هدي ىف امع هرقني هنأ ريغ « تاندبلا ند هلام

 ؟ اهيف حدتلا نع هزجع رهظ نأ دعب هتاديبلو « هل هدد هث ضيفأ

 اذه ناك عايسلا رؤوس حصل : ةرابط لك : لاق اذإ نأ انطع دقو

 هليلد ىف هلهةنلاخعو ليلد حضوأب للعلا دنع هيلع الوادمو « هيلع امم انصو

 ؛اهدجو ق> اهبلط ىف دهتجا نم ”ريض فيكسف ؛ ةلدألا بلط ىف هريصققل

 ؟ اهنم اهماكحأ تابثإ ىلإ راصو
 جيتحأ و؛ةنم ىلوأ فاتخا نم بكرملا ريغ و«حيجم سايق و» لاق نم مهعمو - غ5

 هلع رث ذام نود نك هنأ ىلع امبملصأ نم نامنتي 3 ولا ريغ ىف نأ

 نأ ممحلا داقتعا الو هزأ بصانلا ب فلتخلا نم بكرملا فو ؛ ركل

 . بيترتلا وأ ةيدلا ريب ءوضولا زوج الإو « سمت عابسلا رؤس

 داسأ نم هقفاوام نأ حضاولا ليلدلا هلد للعلا نأل ؛ أطخ اًضيأ اذهو

 تبثت روسلا نإف ءاللا داسنل ال « ةينلا قفا عابساا رؤس مق و اذإ ةرابطلا

 ؛ ةراوطلا داسفل مث و ليلعتلاو « ناهر يلجأو «ليلد حضرأب هدنع هتراهط

 ؛ لييلعتللا هل مقو ام ىلع قافتالا مو دقو مصخلا هك ذيل ءىشل ال

 , هي هل لمت الام هارمضي الف

 للعلا ىف ةحصلا طو رش ىف ايوتسا اذإ بكرم ريخك بك رلل لاقنم مهنمو - 4ة#

 . بكرملا ريغ نع ايكرم ةنوكب بكرا مجأ رئي الو
 «بيكرتلاو ةحصلا ىف هريغ ىواسف؛ساينلا طو رشهيف دجو هنأب جتحاو

 . ةوق هرمثي ملف انعض هرمثي ل نإ



 ل ميو,

 راس ىف هاواسام ىلغ ةدم هل اكرم هنوكي لاق نم  انباحسأ نمو

 ! فصولا بيكرت ناك اذإ امس ؛ بيكرتلا يوس طورشلا

 ىعفاشلا نأب  الوأ ىعفاشلا بهذم هنوك-ل لئاقلا اذه جتحاو

 : لاق راوجلاب ةءفشلا لاطب [ ىف هنع للا ىمر

 كام اذإ كالذكف ؟ ةمنشلا هيف راجلل بجال حاكنلاب هكلم و

 ةءذشال ام لكو ؛ لب اةملاكو « ذفاث قيرط امهمبي ناك ول اك « حاكسلا ريثب

 ؟ هل دهاش هيف

 , فاسلا هب تح ل ءىث اذه نإ : لاق نم ىوعد طقس اذهو

 بيك رتلا نأ : اهنم هلذإ ؛ىلوأ ايكرم هن وكي هيلمف جاجحلا| قيرط امأف

 ةناكلا دنع امإ « ةلاحمال هيلع ًائَدتم فصولا نوكيف فصولا ف ناك اذإ

 . نيمصالا دنع وأ

 | للملا ىوقأ ناك : هيلع اع الإ ء طق« عقي مل اذإ ةلعال فصولاو

 | .طق ضن هيلع دربال طق .. فصولا بكرت نأ - اهنمو

 مكسحلا باجيإ ىف دحاو فصوب لقتسي فصولا فب كرما نأ - اهملمو

 .هيف أطخلا زاوج لق دابمجالا هيف لئامو « داهتجالا هيف "لق ةفصو "قامو

 ؛ دحاو فصو» لقتسي ب ًادبأ  سايقلا نم سنجلا اذه نأ  اهنمو

 ! لوةملا للع تيوق اذهلو للملا ىوقأ نوكنيف

 دهاوشلا ةرثكو؛هدهاوشو هلوصأ ترثك هدنصو لق اذإ هنأ  اهنمو

 سايق كلرتو / ةفوكلا لحأ ْنَد موف لاق ىح -_ ماعتلا نم ”ىمألا 2
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 « لوصالا ةرثك لاحلا ىف هل تريظ هفصو اذه ناكام نأ - اهو



 مس اين ماد

 . هيلع عرفلا لح ىف داهتجالا ةرثكو « لصألا بلط نع دبتجلا ىننتف

 هيلع داز فصولا ةلآ ىف ه”ريغ هكراش اذإ فصولا بكرم نأ - ابنمو

 ضنا هماع فيه هةفيصو لف اذإ هريغو © ضفقخلا ْنَع منع هنأ ف بك رآ

 .هيلإ ضتنلا عّراست نمأي الف مكمل ىف هايإ هفلاخم ةكراشمو « هكح مومعل

 . اهترثك ىف هلوصأ ىلاعم فالقخال ؛ قشفني نأ

 نيه لم نم أبيك رم نوكي أم لوصألا كالت ف مي 4و ف 5 اضنأو

 . نيفلتمم
3 2 

 ١ لوصالا نم ريثك ىف فقرفلا ردعش فيكو : ليف نإف ل

 1 ملا ع
 داكب الق أهمذ أعم تفلتحا تركو تفاوحا اذإ لوصالا نذل : ليف

 . ار ليف عرفلا ىف ىناعملا كالت سكع دجوب

 لك هيف عمتجم دحأو ىنعع قرفلا ديرب نأ امإ  قرفلا دارأ اذإ هنألو
 - ش

 : ةبك رم لوصألا

 ةنع عنم رخآلا ىنعملا ريغ ىعمو قرب لصأ لك در نأ دارأ نإ و

 : نيهجول

 4 واس فيكو؛ هف ٍر و هأئمع للعلا و أسنمأ ف رشف امعإ هنأ 2 اهدمأ

 جاتحا نم دحأو ىلع عرذلا نابو . ىمخال لوصأ سب ةدحأو ةلدب ةيأع

 ١ فق رقي ىدح ىتدم نأ ىلإ

 ؛دحأو ىو ال وصأ عرذلا 1 كتملع تدع للمألا هل لوي هنأ .ىلاثلاو

 مججلاو « مجلا هحو ىلع نوكي امنإ قرفلا نأل « ناعمب قرغلا كنم لبقأ الف



 ل سوك]

 . قرفلاب ائال اعمج الو مهي اقر نكي مل اذيابت اذِإف ؛ قرفلا هجو ىلع

 ؟ اذه ةم نم منع ىذلا شيإف : ليق نإف - وه

 جاتحا لوصألا ىف نامع قرف اذإ هنأو ايرك ذ أم هئم عثر : ليف

 اضراعم رصي مل وأ هسايق طئسي مل اذإف ؛ عرذلا ىف امسكمب اهلثم ناعم ىلإ

 هضرامي مل اذإ صدلا ةلزنمب ن وكيف ؛ قورثب اضراعم رعب ]ل دحاو قرفب

 ؛ ليلد هضراعي مل ليلد لك نأ : لصألا نأل ؛ هنم رثك أ هضراعب ل سايق

 عم سايقلا نم انرك ذ اك « هئم رثك أ هضراعي ال سنجللا كلذ ءرش

 ؟ ! صنلا

 كلذ هيفكيف دحاو لصأ نم دحاو قرفب هضراعي نأ زوجي ال / : ليق نإف - عدد

 ؟ ةضراعلا ىف

  الصأ هنع لصفي نأبو - عرفلا نع لصألا لصفل قرغلا نأل : ليف
 . لصألا ميدع ريصي ال

 ريصي ال دوهشلا ضعب ىف حدقلاف دوهشب ةنيبلا ماقأ اذإ مصخل نأ م

 رثؤي ل «ةنيبلا ىف ةيافكلا هيف نه مهم ىتب اذإ ىتح  مريقاب ىفاحذق
 . للعلا نم هانلق ام كلذك هيف ىعاملا تيبثت ىف حدقلا كلذ

 ةدحاو ةلمب دحاو لصأ نم عرفلا ف لصألا ىنمم سكع اذإ : لوق نإف -

 ؛ةعاعا رخأ لوصأ ءاب قرفلا ىف هرضي الو « دحاو قرفب ةضرامملا ىف هافك

 هضراع دقو ل وصألا نود ليلادلا ىفو ةدحاو ةلعب ناك جاجتحالا نأل

 . لصألا سكعب عرفلا ىف ةلثم
 تن اك اذإذ ؛ للملا لصأ نم قرفلاب ةضراعملا ىلإ ريصن امنإ : ليق

 رخالا لوصألاو ؟ (دهشتسم دحاو لصأب ارثم راص فيك لوصأ للعلل



 دحاولا ىنعملا اذهب نكمتي مل ثيح ؛ لصألا اذه ةدابش ضيقن ىلع ابتداهش

 نم لصألا اذه جورخ ىعّدي قرفلا اذهب وهو « اهيقابب داهشتسالا نم

 هجولا اذ سه نع هينغي ام داملا نم ال قب دقو هتلمل دامت حلصي نأ

 .دحاولا

 امأف قرذلا رك ذب اهرفي ملوأ ةلوبةم ةدحاو ةلعب عرفلل هتضراعم امأو

 لصألا نيب لصفال الإ نوكي ال قرفلا ركذف ؛ قرملا ركذب اهقرف اذإ

 ؟قرفلا هل رمتسي ملف لوصألا نم هلاثم رك ذ اب لصفني ل عرفلاو  عرفلاو

 ؟فصولا ىف بيكرتلا ناك اذإ اذه هيلع عرفلا ةطراعم ىفانت حصي ملف

 ةوقلا ىف فصولا ىف ام نود وهف لصألا ىف بيكرتلا ناك اذإ امأف

 قرفلا راذعتو كبملا ىلع قافتالا نم انركذ امل ىوق هنكل

 ةحص ىرب نم لوق ىلع ةيدمتلا بوجوو « ةلأسلا نع جورملاب الإ

 . ةيدمتلا / [ى هاب ل]

 لاد وهف فصولا ىف بيكرتلان اك اذإ ًاسايق بك رلانوك لمانالد دقو

 . لصألا ىف بيكرتلا ناك اذإ هتح ىلع اضيأ

 اليلد هن وك 1 الياد ريصي اعإ ليلدلا نأ كلذ لع اضيأ لدي اممو

 . ةلدألا نم هقعح ىلع موقي ان

 . ًاعاجإ و اقافتا ليلدلا كلذ نوكي ابر مث

 . هريغ نوكي امرو

 : مصخلا ةقفاود وأ « قافتالا هيف دقفي نأ و

 ةروصتم ةلدألا تناكل تالذك ناكول ذإ ؛ اليلد هنوك نع جري ال

 . لاحم كللذو « قانتالا دوجو ىلع



 سس ميج اهب سس

 ليلدلا ماق اذإف ؟ قافتالا ىلع فوقوم ريغ ليلدلا ٌةحص تناك اذإو
 < هيلإ ٌريصملا بجو : ةلعلا بصني نم دنع فصو وأ « لصأ توبث ىلع

 . ةلعلا كالك تبَكَر هنم ام ىنعم ىف فالخم ؛ ةلملا طقسإ نم لوق طقسو

 قارط ىلع جورخ للعلا ىف ىنمما فلتخمب قلءقلا نإ : لاق نم لوقو

 4« هيف عزو أم لك ناك-١ كالذك ناكول ذأ ؛ ةعدب هنأو؛ فلسلا

 ةلدألا ىفن نم لوق حصو « اليلد هنوك نع ةعزانملاب جرخ هانعم ىف وأ

 . ًاسأر رظنلاو

 لكسف هلوصأ ترثك اذإ اهنأ فصولا ىف بيكرتلا ةوق ىلع لدي اممو

 نم هسكمي ا اضقن هلوصأ قاب راص عرفلا ىف هسكعو هيف قرف اذإ لصأ

 هب زرتحم ام عرفلا ف سكع ام فصو ىف داز اذإ ىتح « عرفلا ىف لالتعالا

 . لصألا ىنعم نم رك ذ امل « اسكعو قرف هنوك نع هجرخأ ضقنلا نع

 ناعَوَر اهوصأ ةرثكل « ةلعلا ىلع مالكسلا هيلع رذمت اذإ مصخلا غوري دقو - و

 : لوقةيف ؛ بلعثلا

 «لوصألاهذه نم تئشام نيم ؛ ادحاو الصأ الإ ةدحاو ةلعل لبقأ ال

 ؛هيلع تملكتو تْنش ام لوصألا نم كيلع تدع الإو ؛هيلع لكستأ ىتح
 ْ , كنع ةرظانمل ثءطقو

 : لاق نأب « داز اعرو

 « ىتلعا امنم ىقي ام ىنيفكي : تلق لوصألا ضعب تلَطَب اذإ سبأ

 لالتعالا لاطبإ ىف ىنافك هيلع تملكتو «ءابنم ًادحاو 'تايع اذإ كلذك

 . داز امي متت مل دحاو لصأب ةيافكلا مقت مل اذإ ىتح « كلذ

 . داز ام لاطب| مقي مل دحاو لصأ لاطبإ عي مل اذإ اك

 راصتقالا نأ ىلع تعمجأ ةمالا نأل ؛ عامجإلا مثري لاؤس اذهو

 . بجي ال دحاو لصأ ىلع سايفلا ىف



 ب يك

 نم مكملا بلط نكمأ اذإ هنأ لع اذه عم ةمآلا ثعمجأو

 . دحاو لصأ ىلع داهتجالا ىف راصتقالا نمي مل « ةريثك لوصأ

 : ءاهتنلا رثك أ ىف انباحصأ لاق ىتح

 مطقيو للعلا بجوب امم صن همفدي ملاذإ سايقلا ىف ل وصألا ةرثك نإ

 سايق هلصأ ذش ام نكي مل اذإ « هلصأ ذش ام هالباتم ىف اوطةسأو ءرذملا

 . ةلجلا ىلع ضعبلا وأ ؛ هسنج ىلع ءىثلا

 ةموصخلا ىف عمسي نأ م احلا نم زوجي ال : لوقي نم لوك وهو

 مهنم ءاش نم نمي اورثك اذإ ىتح « نيدهاش ةداهش نم رثكأ ةدحاولا

 . - مهتلادع ىف مهتقيرط ةماقتساو ملاح نَْح عم  نيقابلا نع ضرعُيو

 طقسي مل هلثع طقسي مل اذإ دحاولا سايقلا نأ ىف : هانلق اك اذه سيلو

 تانيبلا سنج نم دحاو اهنضراعم ىف لبقي ال ةنيب ةلزنع نكلو ؛ داز امب

 . رثك نإ و اهتاباقتم ىف سنجلا كالذ نم لبقي م

 تواستل دحاو لصأ ىلع ساينلا ىف راصتقالا بجو ول هنإف  ًاضيأو
 . لوصالا ةرثكب اهيف حيجرتلا مقي ال ىتح « ةسيقألا

 . لاؤسلا اذه لطيف ؛ عامجإلب ؛ لطاي الهو

 ؛ بكرلا نود -نيمصمللا لصأ ىلع هريثأت ربظي بكرملا ريغ : ليق نإف - عده

 ؟ ةيلع يكرملا م دقي فيكف

 لصأ ىلع هريثأت روهظل ؛ ةجح ةجمإلا الو « اسايق سايفلا نكي مل :ليق

 كلذ ىلع هروبظ نوك- وف ؛ الطاب مصخلا لصأ نوكي ار هنأل ؛ نيمصخلا

 . الطاي اروبظ ةتفاوملاب لطابلا

 ' عامجإلاك كلذ سيل و؛هتحص ىلءةجملا ءايقل احيحص ليأدلان وكي امإو



 سس 8# هج ساس

 دوهظو ؛ هتحصب ملعلا بجوي هتمص ىلع عامجإلا نإف ؛ هتمس ىلع قافتالا وأ

 عم سايقال ةقفاوم هنكل ءىش ىف عاججإلا نم سيل ,صخنا لصأ ىلع ريثأتلا

 . هداسفو هتحص ىرديال لصأ

 ىلع اهتم بلط ىف ىنبيال ةلدألاو هيهذم مصخلا لصأ نإف : اضيأو

 ةحصب للملا فتي نأ زوجي الذ / ةلدألا ىلع ىنبت بهاذلا نكل ؛ بهاذلا [شو»ب لز

 ؟! هيهذم توبث ىلع وأ « مدخلا ةتفاوم ىلع ليادلا

 ةمئألا ناكل ةوقلا هذه لك هل ساوتلا نم عونلا اذه ناكول : ليق نإف  ه.٠

 ؛ همي دقتو هتوقب ربأتا ىلإ نوعراستيو « هيلإ اننوةبسي فلسلا نم ءاماعلاو

 ىلع هوحجر نأ نء الضف كلذ نم ءىث مهمتك و مهالع ىف دجوي مل اماف

 مالكل عوفالا عاونأ ثّدَحَأ نم ضعب ليح نم كلذ نأ لع : هريغ

 ؟ موصللا

 مواعلا عاونأو لدجلا ىف اورحبت نيذلا نم الإ هانم لهو : ليق

 ةباحصأ نم هومت احن نمو هنع هللا ىضر ىمفاشلا : لثم ءاعزفو الصأ

 مولعلا عاونأ ىف قئاقالا جارختساو « عورفلاو لوصأألا ىف اوبعت نيذلا

 ىلاملا ىف هيبنتلا لع او رصتا اك «مدعب نمل هيبنتلا ىلع او رصتقا مهمأأ ريغ

 ؛اوزرحو اوداز مدعب فرم مث ؛ ددملا ىف ريثكدتلاو زيرحتلا نود

 . اورثكأو

 ىلع ةدايزلا تناك ابجاو فلسلا هلمذام ىلع راصتقالا ناك ولو

 بحاص لّصأ ام ىلع ةدايزلا ثناكو ءالطاب ةعي رشلا بحاص نم باتكملا

 «لئاسلا بيترتو ؛دعاوتلا ديهمتو «ججملا عاونأو تاميرفتلا نم ةميرشلا

 : الطأب اهلك . ف رطلا صيخلت 8



 فالخعا لهأو نيفلاخلا ةيمستب نواغتُسي اوناك ام فلسلا نإف ؛ ًاضبأو ل هدأ

 سس مق +

 مس قول“

 همس

 - سل م + 5

 سمس متءألك

 نم فلاشملل نوكي ام درويو لئاسملا رك ذي قيرف لك ركل ؛ لئاسلا ىف

 . مهدعب نم كلذ رك ذ ركدي لو «باوجلاو لاؤسلا قيرط ىلع هّبشلا

 حييرصتلا اهب عني ناك ام ةنلتخلا بهاذملا نم للعلا بيكر“ نإف : ًاضيأو

 نورصتقيو«موصخا ءامسأو «بهذملا ريرقت نورك نيالا وناك مهنأل مهنم

 . ةبوجألا قيقحمو ةلئسألا عفدب لئاسلل حيحصت ىلع

 ؛ موصحلا ىلع تاضقانملا هذه لك نورثكي اوناك ام فلسلا نإف : ًاضيأو

 ! ةلياو « ةعدبلاو طيرفتلاو « رحملا ىلإ اهل رك اذلا بسنب“ نأ بحيف

 ةلدألا نم انركذ امب سايقلا نم عونلا اذه وق انَيب اذإ انإب : ًاضيأو

 فلسلا رمأ نم هقئحتيال امنإ هنأ لوبمللا ليوم نم مشن ل ةمطاقلا

 | انليق ةمألاو

 نأ انملع ديلقتلا نع انكم مث « ةلدألا ل م انيلإ اولقن امل مهنإف  اًضيأو

 ىلاعملا نم لوص لا كلل ىف نأب اوماع مهم أل ناك اعإ ممم ”ىبملا كالذ

 اورصتقاف ؛ رُثكَو مييلع لاطا ليصفتلا ىلع اهعيمجم اوحّص ولام قئاقحلاو

 . ريثك_هلاو ليوطتلا نود « هيبنتلا و ديبملا ىلع

 هصخم هناحبس هللا لما نم مدع نوكي دق هنأ اوبلع ال مهنإف  اضيأو

 : مالسلا هيلع لاق اك  ءاك ذو ةنطفو « مهف ةدارزو « ةحبرق 0

 لماح برق ؛ اهعمس اك اهاّدأو « اهاطوف ىتلاقم عمس ًارما هللا محر ١

 د هه سد نم ىلإو 6 ةئه هيدأ وه ند لإ وقف

 ال5 كسانم ١4 ةمدقم ؛ ةحام نبا ٠١ لع : دواد وبأ ال ىلع : ىذمرتلا : هحرخأ )١(
 . 9١ جاك : ىمرادلا  ؛:حاكن : طولا ف كلام ء 48 خس عع ١ : يثاسنلا



 سل جا

 هيف زوم ام رثك [ ىف ةراشإلاو ةذبنلا ىلع اورصققاو اولكوطي

ّ 9 

 ديبمت و لوصالا را رادب ءادتبال ا ند يع لغش ىف أوناك مف كلا اضيأو بس خءأ/

 نم هيف نحت امه كلذ مهعنمي اعورفو الوصأ لئاسلا عارتخاو « دعاوتلا

 م كلذ ديبمت ىف انيلإ رمألا اوضتوف واو ؟ اوسسأام ىلع ءانبلاب ليوطقلا
ِ 1 : 

 هؤاشنإ بعصي اهإ رمألا نإف ؛ اوتفكوام لثمل قفون انامل نكت

 . هوادتءاو

 اوغرف الف لئش ريثك هيف سياف هيلإ قرطو ”ىدتبا ام ىلع ءانبلا امأف

و اور”رق ع هكر دنس اننأ أوماعام أنيلإ اوض"وو : اولهسو؛ هولعو مع
 أودعم

 نم « ديبعلاو سيسأتلا نم مهيلع مظع امب لافتشالا ىلإ 'جتمت مل اذإ و

 . مهدعب ةيلإ انرص امم راثك لاو « قئاقألاو قئاقحلا
 س

 اهنع اعورفم دعاوتلاو لوصالا نم انفداصام لثم اوفداص واو

 سا ع ّ ا
 كللذلو ْ م دعب هيلإ أن رص مب رك و نسحأ مايل لد و مجفف ناكل

 بهاذلاو ججحلا ىف مهعورف قئاقحو « مهبتكو « نيرخأتلا مولع تداز

 9 هو: أ أم ىلع

 تاثدحم نم مبنع نورخأتملا هب ىلتبا اب اولتبا ام مهنإف  اضيأو

 ثيداحألاو , راثآلاو«نئسلا ىلع مالكا ىف « هبشلاو ليلا نم« نيذلاخلا

 7 مالسلا ةملع ْل وس ىلا نع ةحعيدعملا

 مالكا - اهيومتو موليح مفد َْق فءاضت مهمه كلذ ربك الو

 : مملع درلا ىف

 عرفت اهيف مهجبهاذمو « اهعورف ليطابألا كلت ىلع اوع“رف امل كلذتتو



 ل مع

 ؛ اهلئاسمو 5 ورف : ةحيحصلا لوصأألا /.ىلع اهتلباقم ىف قملا لهأل [ىددل]
 لب ؛ مهيلع *'”اهئيع كلذ نكي ملو ءفاسلا ىلع اهعيج ىف اوداز كلذلف

 هلو_سسر ةنسو هنيد لهأ ىلع ةمعنو هناحجس هنأ نم الضف كلذ ناك

 . مالسلا هياع

 . سايقلا نم عونلا اذه ةيوق: نم هانلق ام ةدص ىلع كبمذتت ةلمج هذهف
 نوكي ام مث ؛ هفنصو ىف هييك رت نوكي ام هاوقأف « اذه ةوف تررآت اذإ همم

 عهجأ فصولا يكرم نأ نم : انركذ ام ىهو ؛ امهنيب قورفا هلصأ ىف

 . ابك رم نوكي ام اهيف اهترثك-ا مقيو « لوصألل

 : هانفصو ام ىلع هلوصأ ةرثكل ًارذمت دشأ هيف قرفلا نألو

 . لصألا بكرم نم افصو لفأ نوكي هنألو

 مدلل هيف عقي لق لصألا بك رهو © عنملا و ضقنلا نع دعأ ن وكي هنألو

 . افصوو الصأ

 . اًديمسإ ال اًئيفصو سايقلا نوكي نأ فصولا بكرم ىف بااغلا نألو

 لصألا بكرم ىف كالذ مش وتيو «ايف ريثأتلا مدع مه ون نع دعبأ هنألو

 . ىلصأ ىلع رثؤي هنأ للعملا نم فشكلا عقب نأ ىلإ

 فرمتي صخش لك نإ : ةضوافملا ةكرش ىف انلق اذإ انأ  ىر' 7

 : هم ر ىف هريغ ىف هكراشي مل كأم صلاخ ىف

 موي نأ نم مصملا نكمي ىذلاو للا نيب ةكرشلا هذه تناك و لاك.

 نأ ىلع ةلالدلا ىتتَلد للعلا لوتي نأ ىلإ « ىنعلا اذهل ىدذلاو سلا ىف هنأ
 تّحص ىنعلا اذه مغترا اذإ ىتح « ةلعلا هذهل )لاو ىذلا نيب ةكرشلا داسف

 )١( اقعد : لصألا يق « .



 سا مغ سس

 لءجولو للعملا لصأ ىلع نوكينأ بحي ريثأتلاو ؛ للعملا دنع امهميب ةكرشلا
 « مل-لاو ىمذلا نيب حصن ال ةكرش : لوي نأب هلبق ا1 الصأ ناك ام ةلملا

 . الصأ حصن ال

 بكرم ةوقو الصأ هلمج ول ىذلا مولا كلذ هيف متي ال فصولا اذهف

 ىنعم ىلإ ءاج اذإ هنإ ثيح نم قرفلا رذعت وهو دحاو هحو نم لصألا

 : يلستلا هيف عقي مل « قرفيل لصألا كسلا

 ةرابطلا ىلع بيترت الب وأ « ةين الب ةراهطلا سيئقي نأ - لثم

 ءاج نإو لس م سمي هنأ عابسلا رؤس ىف ىنعلا : لاق اذإف ؛ عابسلا رؤس

 « ىرخأ ةلأسم ىلإ اجراخ ناك « قرفيل عابسلا رؤس سمن هلجأل ام ىلإ

 . لعن نم هئيبت أم ىلع

 وه ام هيلع دريف قرفلا نم ىصملا منمأ بكرم لصأ ىلإ لاعملا دصتي دقو - هءو

 : قرفلا نم 3

 ؛ ةلملا ةلع بيصي نم هلوتي اك ؛؟ ةيدمتلاب لوثلا همزاي نأ وهو

 + هريغو مذدلاب هيف فرمعتلا ىف ذوفتلاو « هنع جورملا هيلع بعصي اهيرف

 ؟ ال مأ حيحص وه له ةيدعتلاب لوقلا نأ ىلإ ريسأ انأو

 : ةقيرطلا هذه مهمأمز ىف ثدح نذلا فلتخا لوو ل نأ»٠

 املعجو « ةحبيحص لصألا ىف ةضراعم اهلءجو « اهححبص نم مهن

 . ةلعلا ىف ةضراعلاو قرفلاب حدقلا عاونأ ىوقأ

 ؟ ةضراعم الو اقرف ال احدق اهرب مل نم  مهْمو

 : ةلعلا نم ةب ًادقبا.ام قيقحم نم للعملل ةعنام ةضراعم اهآرو اهلبق نش
 م27

 : هيبتا ماو ١
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 سب 888 هج هس

 فيمصخلا دنع تباثلا لصألاب عرفلا قالا مص امنإ : لاق نإ  اهنم

 ةلع تبا لصألا نأ لعب لاهو لصألاو عرفلا اهكح ىفو اهيف كرتشي هلعل

 ةنص لكب ساقني نأ ةلحتسال هيلع عرفلا لمح حمي ل« هكح تبث ةفصو

 تناك اذإ لصألا تافص نم ةدحاوب كالذ نكمي الو ؛ هيلع عرفلا لصألل

 فصوي نيمصخلا نم دحاو لك هرفني نأ الو «نيمصخلا لصأ لع ةضقتنم

 نه دحأو لك ىعذي ناينعم هيف دحو اذإف ؛ همصخ لصأ ىلع هضق أني ال

 ىلع هضاقتنال هب لوقي نأ هبحاصل نكممي الو « رك ذام لعلا نأ نيمصحلاا

 ةلالدلا ةماقإ ىلإ اممم دحاو لك جاتحا هب ركسحلا للع نم لصأ نود هلصأ

 اهنوك اذإ حصي ملف ؛ هيلع عرفلا لمح هنم حصي ىتح مكحلل ةلع هنوك ىلع

 ةماقإب الإ هب ركملا حيحصت ةب أدتبا نمل متقماف ؛ نيمصخلا عاجإب ةلع

 نوك هب مزايال هجو ىلع همصخ ركذام نود «ركذ ام ةلعلا نأ ىلع ةلالدلا

 هجو ىلع همصخ هلاق ام لاطبإ ىلع ةلالدلا قي وأ « هل ةلع اضيأ هرك ذام

 . هل ةلع هاعدا ام هب لطبيال

 ناينعم لصألا ىف ناك اذإف ؛ ةحيمس ةضراملاب لوقلا نإ لاق نإ : اهنمو

 ل هد ىو 'عو فلا كالتب لولا نيمصخلا نكمل هةدحو لع عرذلا ف ناقش

 نوكي اعإ قفاوتلا رأل ؛ لصألا | ىف اههاكح قفتأ نإ و « ىفانتلا امهشيب [ش 6/8 لإ

 ل ماج

 ةلاح اك لاحم ةصراعملا ٌراكنإو عورملا نم ابلج امف اضقانتي ملاذإ اميسب

 . ةضقانملاو ىلفلا راكنإ

 دحأل سيلف مكحلا عم لصألا ىف ندوجوم نايفعملا ناك اذإ :لق نأ : امممو

 «ةدايز اهدحأل نيبي ىتح رخألا نمىلوأب اهدحأب لئاق انأ:لوقي نأ نيمللا

 |هبب لوتلا دحاو لك مزلي هنأل ؟ اممب لوقلا امبمم دحاو لكل نكمي الو



 بس اثوإ بح

 هي لاهل ىذلا لصألا ىف هب لوقي نأ هب للمملا ملي ىح أ أدحو عض وم ىأ ُْق

 للعلا هيذ هبصن ىذلا عرفلا مك لوقي نأ ممخلا مزايو ؛ همصخ هيأإ

 . اذ فالمععاو عازنلا كرتو ةلأسملا باسأ هيف ن وكيف ؛ ءادتبا

 كيذا رذتآ ىنعم لالتعالا لصأ ىف ممخلا دروب دق : لاق نأ  اهتمو هز:

 هتلع ىف هيلع ضارتءالا هب دعب نكل « ةضرامملا هب دعتي ال محلا

 دوحوأ ضرتملا هدروأ ام لوقلا همزايو الإ هئتلع هب حصل هجو ا نأ

 . ضرتعلا نعم نم هب لوي ال امذ ححصي هب أه

 يكف مكسحلا سفن ىف فالااك مكمل ةلع ىف فالخلأ : لاق نأ -ابئمو - هزه

 هب اب ليلدلا نع فالخلا مفد همزا ليلدلا مكحلا نع فالخلا مفد همزل

 . مكلا كللذ ىف فالخلا لوزب

 تأف ا كنأب حرص دق لصألا ىف رخآ ر ” ذي ضرتعللا نإ : لاق نأ اهنمو -مأك؟

 رثكأأ للعلا باوج نكي ل هب حرص ولو ؟ تركذ ام لصألا ىف كلا
 سإل أ : ضرتمالهل لوقيف ؟ ابملع ضرع اذإ لوصألا لع 5 ينعم , نم

 ؟ ابملع هضرع دنع ل وألا ىلع املس اًضيأ ىنعلا نم تدروأ ام

 ا ىلسأ ىلع ضئتني ٠ لاق نإف

 عضوم هبرقأ كمصخ لصأ ىلع ضني ةتدروأ امو : مصخا هل لوتيف

 دنع كاتمم نم ىعافتما حصي ىانعم نم كالذل كعانتما حعص نإف عازللا

 ! دحاو مك ىلع امي نييئمملا دوجو

 اذإ « فصو نع افصو صخم مل سايقلا ةعص ىلع لد ام : لاق نأ  اهنمو - هز»

 . هب مكسحلا قولعت نكسمأ

 هيلع يلق ضعب نود اضع امم مكمحلا صخأ انأ : مما لاق اذإف



 دس 1-1

 ؛اد>او انقوم نافتيف ؛ ضعبلا نم هب لاق ام نود رخألا ضعبلا ىف ةمصخ

 | لهلعتلاب ءىدتبملا ىلع ةدايزلا نوكسقف

 اذهنإ : لوي نأ ءاهعنم ىف لوقيام لوأف ؛ ةيدعتلاب لوقلا مثله نم - امأف هزه

 قذولا ىلع لصألا مكح لبلعت ىلع سهتقي هنإف ؛ لدجلا مكح ىلع حصي ال

 . ى رخأ هلعا

 كتلع نع كتلعب 'ىدتبلا اهبأ ءةلملا هذه كمنمأ انأو : لوقي مث

 هذهىلإ جاتحم ام ريغ ىفو « هيف ماكستت ام ريغ ىف اكح باجي اهنأل ؛ ىتلعب

 ووف ؛ هيلإ انتجاح تسم اذ ضرعتت ال ىفو . ةعاسلا مكحلا كلذ ىف ةلعلا

 2 ةلأسم ىف ماكنت 51

 انأ اضيأ تّقأ دتف « ةلأساا هزه يف الياد تقأ امل : همصل لوتيف

 كياع منقماو كتيواس دتف ؛ اهف نآلا ملكستن ال ى رخآ ةلأسم ىف اليلد

 . ابملإ جاتحت ال ىرخأ ةلأسم ىف رخآ الولد ىتماقإل ؛ ةلأسأا هذه ىف كايلد

 ةرظانال اكران لدا مكح اجراخ : راغنلا لهأ نم ءالفملا قافتاب ناك

 . الصأ

 ةءدعتلا نألو ؛ ةيدعتلاب لوتلا داسف ىلع ةلدألا نْيِبأ نم اضيأ اذهو

 . ةلأسملا كالت ىف اليلد همصمل

 نوكي امإ عورفلل ءادتبا للعلا نم لياعتلا مقو هنم ىذلا لصألا نم

 . ةرظانملاب هيف ناعزانتي ىذلا عرفلا ىلإ لصألا اذه نو ىدعت اذإ هيدعت

 مث ليلعتب سراف ؛ رظنلا تقو ىف اهلل اعرف ن وكي الام ىلإ هيدعت امأف - هزو

 ؟ ةمعخ نو هلولعت عنق ا لصألا لهلعل ند رذدقلا أدهم نآلو ةبدعتلا هيف

 : هلمأعل 4 طقسا 2

 ةلعب لصألا كلذ مهنم دحاو لك لأمف نورخآ موق ءاجول ىتح ٠



 أدعبا أ نم عرذلا يحصل اماك اهم منتمب منت . دحأو مك ّى قافولا ىلع هليل

 ظ . هعرفو لصألا ني عقب هلولهاثب

 ىرخألا ةلعلا ن نه هب دعت ع ءادترا للعلا لوقي لأ هيفام ىمقأ نألو

 طرش * نأل ؛ ء عرذلا نم هيلع 571 ر مف هتلع 5 0 اوقلا هيأع عن : هيلإ

 رك َذام هيل ؛ عرفال نأ لصألا ىف ةدوج 3 ةلدلا نم ةَءرف هب للع ا لوقلا

 هرك ذب للع هباحي عرف لكب لوقلا همزاب نأ بإن 7 لئاق وهو الإ ليلعتلا نم

 هلولعت / طرشنم كلذ سياف ؟ اهماكحأ ىف معقد هلالقعاب ضرعتي مل امم هريغ [ىهل]

 . قافتالاب

 رثك أب سيل ىلوألا ةلعلا 0-0 لصألا ف - ىرخأ ةلع رك ذ نألو

 أل ىلع لدي عامجإلا وأ ةنسلا وأ بان :كلا نم رخآ باطخ رك ذ نم

 ضعبلا وأ ميجا ناك اًذِإف ؛ هيلع هوجولا هذه دحأ نم ةلالد رك ذ دعب

 نأب اهتص عنقي ' اهكح ةفرعم ىلإ وأ « اهيلإ ةجاحلا تدقو ةلأسم ىف مهتحي

 . للعلا ىف كلذك « ' ملأ لباسم ىف قرتفت

 عرذلا ىف اهادحإب مصخلا لدعسي لصألا ىف نيتلع 2 ذ نإف  اضيأو

 : هدنع اهداسفل اهب لوقنال ىرخألا أو - - هكح ةقرعم ىلإ جاهحلا

 <« هلئسو هئنثم ىف هلحصأ هب لوقت اهدحأ ؛ عازنل ةلأسم ىف نيربك

 وهو  السرم نوكي نأب وأ  هنتم وأ هدنس ىف للمخ هب لوقنال رخآلاو

 . نيتلعلا ىف كلذك « حصي مل امل حصام منت مل : هب لوقيال

 جاتحا امذ هاوعد ةمس ىلع هل دهش لذصألا ىف نيتلعلا ىدحإ نألو

 ' . عرفلا اذه ىف ىرخأألا هل دينك لو 4 عرفلا ىف: هيلإ نامصملا
 نالطب بجي مل : اهيف اهب دهشتسي مل رخآآ عرف ىف اضيأ هتداهش تلطبو ١

 ( لدجلا:ىف ةيفاكلا . ؟9 )
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 : هريغ ىفو هيف ىرخ الا ةداهش نالطبا ؟ ةحصلا ىلع هل دهشام ةدادش

 هب لطبت مل عرفلا اذه ى امهنم دحاول دوهشت ل نأب اهمأ  ىر'الأ

 . عرفلا نم هيلع بكرامو لصألا ىف ىرخألا ةداهش

 اذه ىف امبقدص نادهاش هل دبعشو « اًمح رخآ لع ىعدي لحرك اذهو

 نم ةداهش لطبت مل « هيف امهبذك رخآ قح ىف هيلع نارخآ دبشو « قحلا

 هيف امهسبذك ايف امهتيدصن همزا الو « امهبذك نم ةداهش نالطبل امبقدص

 . امبهقدص نم هقيدصتل

 نإ و قافولا ىلع ىرخأ ةلع للعملا لع ممختا دروأ اذإ هنإف  ًاضيأو

 . هتحص تتبثو حص ا حصيال امم لوقلا همزاي م حصن ل

 آ قرفلا نم عنملا اذهب كمزا : ليق نإف

 ىف ىرخ ألا ةلءلا نم دروأام سكع قرفلا دنع هنأل ؛ مزايال : ليق

 نع جورالا وأ « ةسكمتم ةدراعم ةلعب لوتلا ىنمزاف « عرفلا ىلإ لصألا

 ! الوأ هتدمتعا ام ىل ليل ممدبع

 نيتاعلا نيب منامك : ةيدمتلا مفد ىف اولاق انباحصأ ىإف  اضيأو

 | ىرخألا اهادحإب مفديالف ؟ لصألا كح ىف

 ؟ امنامي ل اذإ امهم لقف : ليق نإف

 «ةلأسلا كلتل ةلع لكب لوقلا ىنمزا ةلأسم نم ةلعب تلق اذإ سيل : ليف

 كحض : عازملا ةلأسم ىف نيليلد وأ نيتلع نيب ةرظانملا دفع تم ر ىتح

 ! امهيلإ هيف ىل ةجاحال امف امهب تلق اذإ فيك ! سلجملا لهأ ىترظانم نم

 ىرج ةدايزل الإ ىرخألا نم ىلوأ امه دحاب كالوق ناك ملف : ليق نإف

 ؟ حيجرتلا ىرخم .



 لس علمه سل

 نأل رخألا نود تاق م تألق ىنكل 0 ميج رتألا غلبم غلبأ : ليق

 . ىمصخ ىلإ ال ةلدألا نم راتخأ ام رايتخا ىف ىثوألاو « ىنيفكي دحاولا

 تكرتف ك“رضام لوألاو « ككرَض ىلاثلاب تلف وا كنإ : تلق كنألو

 ! ىفةضيال 1  كنعز ىلع - رضاع

 ؟ داو ركح ىلعدحاولا لصألا ىف امنامت دقق عورفلا ىف انام اذإ :ليق نإف - هوب.

 ؟عو رفلا ةحيص ىلع الو «عورفلا باج ىلع فقتال امهتحص ةفرعم : ليف

 ىلع عرفلا ةفرعم فو اذإ هنأل ؛ عرفلا ةفرعمو « ًاذإ هتفرعم عناتكب هند ظ

 -س- م١

 د

 [شءول]

 امهمب ةفرعملا منتما عرفلا ةفرعم ىلع بلاجلا ةفرعمو « هل بلاجلا ةحص ةفرعم

 . لاحم كلذو ؛ اميه

 ؟ عورفلا عنامأ تعنامت لصألا ىف اءرلا لاع تسيلأ : ليق نإف

 طقسف ؟ ةدحاو الإ هيف ةلعال نأ ىلع ةمآلا عاجإل نكل ءال : ليق

 . اهأدع ام عامجإلاب

 دحأو لك نأ : ناممخما قفتاو « ناتلع لصألا ىف دحو اذإ : ليق نإ

 راص لصأالا ىف امهم دحاو لك لوقي امإو ؛ اممم ل وتلا هنكنم ال امهم

 ؛ حيجرتلاب اهادحإ ميدقنت بجوف « اهّيمنال اهادحإ ةلملا نأ ىلع ام

 ! ءاوس ايرلا ةلمك«هب اهادحإ طقس هجوب وأ

 دوجو نأأل؛ ىرخأ ةلءب فتنت مل ةلء تدجو اذإ ايرلا ريغ ىف : ليف

 ؟اهريغ اهيىفنت تحص اذإ ابرلا ىف ةلع دوحوو.اهيفنبال عامجإلاب ىرخأ ةلع

 . اهادحإ ليلدلاب نيعتي نأ ىلإ ء فانت لكسلا نيب ناك

 سفنب اهحص ىعدي ةلعب لصألا مك أدقبا للعلا - انتلأسم ىفو

 اهعفدي / ال ةلعلا هده نم رثك أ نأب همصخ رارقإو هرارقإ عم اهدوجو



 بح اثجاأظإ سس

 ؛ امهكح نيب الو امهسفنأ ىف امهنيب ةافانم ال نأ نيب اذإف ؛ ابعامجا زوجيو

 ؛ عرفلا هيلع مندني مل امبكح قفو ىلع ىرخأ ةلعبو « اهني عجبا همزاي مل

 . اهضراعي امم هيف دوجوع سيل ا ةعوفدم تراص الو

 ؛ اهتراكبل لاجرلا ربتخت مل اهمنأ ةريبكلا ركسملا ىف متاع اذإ : ليق نإف همس

 . ةريغصلاك حاكنلا ىلع اهثرابجإ رهقلا ةيالو اهملع هل نم زاخ

 « ةريغصلل نأل 4: راكبلا ال « رغصلا اهمف ةلعلا نإ : ةريغصلا ىف ليق اذإإ

 ةب ايلا عم ةريخصلل نإف رغصال ال : : مما لاق اذإف ؛ مكمل اذه اه ةب ايقلا مم

 ؛ مطقني ال هجو ىلع نيمصخلا نيب مالكلا ددرت : مكدحلا اذه اهل سيل

 دحاو لك ادع اذإف اهدوبعتم ىلإ امهمتأ الو « ةدئاف اميمالكل نبي الف

 ىلإ رخألاو « ةريبكلا ركبلا ىلإ هدحأ « فات عرف ىلإ نيمصخلا نم

 دحاو لك وأ ؛ ميدقتلا ىلإ اجاتحا و ؛ ًادحأو انق وم افٌهو ةريغصلا شدا

 . مصخلا ىوعد لاطبإ ىلإ امهنم

 لوقب نكل ؛ رغصلا اهمف ىنعملا سيل نأو اذه لاعملا لودي سيل : ليق

 ىرضي الف ؛ ىتاعتمماقتسا دقو اركب اهنوك عنامال ةلع اضيأ رغصلا نوك

 "9اضقن الو 29 اعنم اذه سيل ذإ. ؛ لعألا ىف ىرحأ ةلع دوجو

 ةلع ال نأ ىلع لولد لصح الو « قفاوتلا عم لاح هنأل ؟ ةضراعم الو

 : اهادحإ الإ

 . امهميب مالكسلا ددرت مطقنا اذه لاق اذإو

 ؟ عرفلا ىف ناداضتنم اهو « لصألا ىف ناداضتي ال فيك : ليق ىلف - ه؟غ

 مكمل ىف داضنإ الو. ؟ مكحلا ىف داضتلاب داضتلا فرعي امإ :.ليق

 و <« شقث » ؟ لسألا ىف(: 0« منم » : لسألا ىف (1) '



 نم نءرهاظك اميف .ةأعلا هزحل ىرخألاب اهادخأإ طقست ملف ؛ ؛ لصألا ىف

 اههدحأ طّقشإ لف ؛ اداضتي ملو ركحلا ىلع انواعت «دحاو ركح ىف باطما

 . دحاو مك نقاعلا ىف كلذك ؛ رخآلاب

 هانعب لصألا توبث كعب لصألا ىلع لمحت امنإ عرالا نإ : موق امأف

 ضقنب نيعتسي الو « هيلع عرفلا لمح ىنمم لكب نكمي سيلو ؛ هكح ىف

 . نيمصحخلا نم دحاو لك لصأ ل

 : باوجلاف

 لوصألا ىلع لس اذإ همكح ىف هانم لصألا ىلع عرفلا لمحت هنأ
 . نيمصخلا لصأ ىلع ال

 ةتسص ىعدي لصأب اهبذكي ملو لوصأللا ىلع لس لوئسال ةلع ناكاذإف

 ادبي ذكشف عازنلاعضومم اهمدكي هنإف «هللصأب همصخ اهءذك نإو «تّحص

 « نبءضوألا ىف هياع ةجح ةلعلا نوكت عازنلا مض وك هيف ريصي رخآ لصأب

 . هدهاوشب ةلأسأل ءانثأ ىف انيب اك « اهب جاجتحالا نم هعدمي الو

 ؛ هبحاص رك ذ ام نود ركذ ام ىنءلا نأ ىلع لدي نأ بجي : مهطوقو

 هكحىف هعم رخآ سايق دوجوو « اسايق هنوك ناب نم رثك أ همزاي سيلف

 همزلي ال نأك ناهر ةدايز ىلإ هج رخأ هنأ ال ؛ ةسفنو هكح دك أ حص نأ

 . هدضاع يكلا ىف ىذلا اذه دوجو لبق

 : مه وأ امأ و اس همه

 لوقلا نيدصخلا نم دحاو لك نكي ملو « عورفلا ىف ايفانت اذإ

 . ؟ ىتاثلا لاطبإ اهدحأب مكملا ىعدا نك بجو امهعورفب

 « ىناثلا نود امهدحأب عرف ةحص نيمصخلا دحأ ىعدا اذإ : ليق



 د

 م اذإ رخآلا هيضتقيام عرف همارأو ا ةعرق لق 5 ةمسللا ةماقإل ئدتبملا وهو

 عرفلا ىف الو ؛هعرف ىف هب جيتحا ام وه الو ءةجح هيف هيلع همصخ نم نكي

 ؟ هل الصأ همصخ هيعدب ىذلا

 : مرق امأو - 04

 اههدحأب لوقي نأب سيلف؛دحاو مك لصألا ىف "2 ادحو اذإ ناينعلا

 ظ ؟ ةدايزا الإ ءرخألا نم ىلوأ

 عرذلا ليلعت ىف رايمللاب لوثسلاو ناينعم لصألا ىف نآك اذإ : ليق

 . هب عازنلا مضوم ”حيحصت هنكمأ : امهب وأ « ءاش امهمأب عزادنللا

 . ءاوس سلا ىف اناك اذإ امهدحأل :دايزلا نايب هيلع سيلو

 م ؛ لدجلا ىفةدحاو ةعفد هب لاقام مم رخآلاب لونلا همزاي سيلو

 . ةلالدلاب اهحيدبمت نع لثس ةلأسم ىف نيتلعب جاجتحالا همي

 هذه ىف هياإ كلذ ؛همبعخ هب دتعب ىلا عرفلاب لوقلا همزايال كلذكو

 . كلذ نع نأآلا هثاننتسال ؛ ةلاحلا

 : مهلوق امأو  هربب

 حدقال نكل ؛ ةضرامملل ال « لصألا ىف رخآ ىنعم مصختا دروي دق

 هلع هةمزايو الإ هأئعم هب مدعصل هجو لأ هب رب نب هيلع هب ضارتعالاو

 . هيلع رداق ريغ وهو « همصخ ىلع هدروأ ام حيحصت

 : باوجلاو

 هيلإ ىرخأ لع مضو « هانبب ام ىلع ةروصحم / هوجو هل ساينلا ىف حدقلا نأ [ى“٠ ل]
 ؛ هانلبةل حدقلا هجو نيب واف ؛ ءىش ىف حدقلا هوجو نم سيل هكح قذو ىلع '

 . ةيلإ ليبسال هنك]

 :.«دحو » : لسألا ف (1)
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 تبجوو ؛ مكمل سفن ىف فالملاك « كسلا دلع ىف فالحلا نإ

 ؟ ةلالدلاب ادي امهحيدبصت

 : باوجلاف

 ةفاوأا هل همزلي اًهيأ الو « ةلاطا هذه ىف ةلملا كلت ىف هنلاخمال هنأ

 . هأوس لع لك .نع ىننتسا رك ذاع وه لب

 ةيضنلا ىف هدضاميو هنفاوي امو ءهنع هيف حدقي ام ند ىلإ هتجاح امإو

 درو نأ نم ةعئع نأ هل لب ؟ هب ثارتك الا همئاي الق ؟ هيق حدقب سيل

 ةجاح ىأ : لوي نأب «هنم ةدحاوب وه ىلأ تأ دعب ىرخأ دلع

 مكلذ هي قاعت امع ليلمت لصألا اذهل كملا ىف قافتالاو  هيلإ كب

 ركح ىف هيلع ىنبني عرف نع ىنتلأس كنأ الولو ؛ رخأآ ىنعم نم كحل

 قانتالا نم هيلع مقو امب ءافتك ١ ىنملا نم تركذ ام تركذ امل هانعم

 . لصألا اذه كح ىلع

 : مهلوق امأو

 مهجن نإ

 ؟ لوصألا ىلع ماس نأ هباوج نوكي ىتح ؛ رك ذ ام ىنعلا نوكي
 ؟ هب تلق الهف ؟ اهيلع ىلس اضيأ ترك ذ امو هل لوقيف

 . ىلصأ ىلع ضققني هنأل ؟ هب لوقأ ال : لاق نإف

 . !' هانعم ىف هلثع ةمصخ ةييحيف

 : باوحلاف

 ريصي هنكل ؛ امئام ريصي ال همكح قفو ىلع رخآ ىنعم رك ذي هنأ

 .-نيففاوتملا نيينعملا دوحوب مكحلا ًادك ئم

 نأ ند منام 3 رك ذ ام ريغ لصألا ف رخآآ ىتعم رك ذب



 سس اس م

 ئنقسا امو؛ ةدخأو ل ةيناكب لب ؛ىل اكلي لوفلا همزأي ال ىنأ اندبو

 وهو  هيلإ جات ام “أ هيمكي هناا ؛ ه"رمضي ل ضقت وأ لن ءاوس هنع

 اذإ ىاملاو رهاوظلا ىف انلق أك لصألا كلذ ىف ىنعم فلأ نم دحاولا

 . هدمقعي دحاوب اهنم لوئسلا ىئتكي دحاو مكح ىلع تءدزا

 : ملوق امأو ه٠

 نكسمأ اذإ فصو نع انمفد ضقني ل سايقلا ةحص ىلع لد ام نإ

 ابعم دحاو لكب مكحلا قولعت

 اهسأب ركحلا قيلعت ىف هيإإ راي ا ل لمج ةرظانملا تقو راظنلا كح اذاق

 لب ؛ دحاو نم رثك أب قامتلا ”رظنلا هيلع بجوي الو - عرف ف ءاش

 . هيلع ةدايزلا نم هع

 الوئسم ترد اذإ : هللاق رغآ فصو» لوآلا ىف هيلع مصخلابلق اذإو

 ميحصت نع لأساو « لصألا اذه 3 ىف فلام نأ ط رشب اذه لمفاف

 ؟ هيلإ كلل لوبس الف الإ و « ىنعملا نم هيعدت ام مكسحلا

 ابيف مصخ ىلع ممخ ىعدي الأ بجوي اذه نأب ابرلا ةلأسم داعأ نإف

 ؟ ابمف ىئعلا نم هاعدأ ام فالخ

 سدلو - اهبمف نيتلعلا نيب 1 نيب منا ىلع اهنتا نيمصخلا نأل : ليف

 ريظن ةلأسم تقفتا ول ىتح ؛ .عازن اهيف ةلأسم لك ىف الصاح قافثالا اذه

 هل ىنملا ثاذ ركح قفو ىلع رخآ ىنعم داريإب كلاؤس ناك طرلا ةلأسم

 ! الف الإو ؟ اعقوم

 ىف لوقأ انأ : لاتف ةيدمتلا مازتلا نع رارفلا دارأ .نم سانلا نمو

 ٠ لصألا مك ةدحأ و ولع أميه نييئعملا لصألا



 سل موا تح

 ةريغص ركب اهنأل ؛ حاكدلا لع تريجأاهنإ :ةريدنملا ركبلا ىف لوقأو'
 . ةدحاو ةلءا نيفصولا نيب عمجأف

 ؛ ةدحاو ةلع امهلمجي نأب سيل نييدعملاب لوقلا نأل ؛ادج أطخ اذهو

 . دحاو ىنمي الوق نوكي هنأل

 اهدارقناب ةدحاو لك « نيتلع امبلعج اذإ امبب الوق نوكي امبإو

 1 0 . كملا كلذل ةبجوم

 ؛ اوشح ةلاحمال اههدحأ ناك ةدحاو ةلعل امهنيب عمج اذإ هنإف اضيأو

 : هو مكحال قامتال

 رغصلا نع اهب ىنغتسا « رابجإلا ةلع ةراكّجلا لعج اذإ  ىرت الأ

 . ةراكيلا نع ىننتسأ ؛ ةلع رذصلا لمج نمو ت

 ةيدمقلا ىنءم نأل ؛ ةلءلا ةيدعتب لوقيال نم ءاملعلا ىف ملنال انأ لعاو

 : عرف ىلإ هي دعي لصأ ىف م ندم بصي نأ

 نمو ؛ ةلءلاي لصألا ىلع عرفلل لمح كلذو « قفتم وأ « فلتم امإ

 لوي اعإ هزأ ريغ ؟ سايقلا كسا دقق الإ و « هنم مدتع ال ىبايقلاب لاق

 هلبق تب لصأب ضتتفا اذإف اًضقتنم نوكي الأ طرشب « هب لاق نم سايقلاب
 . سايقلا صيصخم ىبأ نم هب لوقيال كلذو ؛ ةيدعت الو اسايق نكي

 . نورخأتملا اهثدحأ 6 ةيدعتلا > ةرابع نأ لعاو

 كأي فااسلا هثع ربعي نك ىذلا وهو « ناب ام لكشأ ةرايعأأ هذهو

 « اذكب لصأ نم كيلع ضقتنا : لصألا ىنمم كيلع : قرفلا ف تاق'اذإ

 . اذكب ضقتنا عرفلا ىف ةساكمو

 ضني ال اه لونلا هيلع متع فيك نيفرطلا ضوقنم قرب لقي ل اذإ و / [ش ٠ ل



 سس أل سس

 ضتنقنتال هلع ىدَمي نأ نم عملا ًاببس كلذ نوكي فيك ؛ نيف رطلا ىف قرفلا نم

 ٠ هيلع عرفتي عرف ىلإ

 سايقلاب لوقلا نم اعنم نوكي ال « طق دسافلا سايقلا نم عنلا نإف

 . حيحمصلا

 . قيفوتلا هللابو

 هلصأ بكر سايق نم رظانملا ىلع دربام ةدبع نع جورخلا هجو نايب امأف هما

 : ريثكؤ « نيئلتُحم نييهذم نم

 للا همحر (ثال٠) قاحسإ ىلأ ذاتسألا ةةيرط كالسإ نأ : ام رقأو

 : لوي

 تقلع ام ةمكح الو « تاك ذام عرفلا نم هانعزادت ام ىنملل سيل

 لصأب ليمشتسإو ؛ عا يلا عضو ف مركحلا ىف هفلاي ىنءم رك ْذيو « هيلع

 رك ذ اع داهشتسالا ك"رب نم هيلع سياف الإو هيلع رّدق اذإ  هلالتعا

 : هيف مالكلا ةنؤم هنع لوزتو « هل ًاضراعم ريصيف ؛ رْيَض لصألا نم

 : هب قرفيف ةلأسلا مسا ذخأي نأ : كلذ نمو - همب

 ناووما ىف لس هنإ : ناويحلا ىف ملا نم منلا ىف اولوقي نأ- لثم

 ءا لا ىف ملسلاك ؛زومي الف

 نهر ول اك ؛ زوجيالف عاشملا نهر هنإ : عاشلل نهر ى اولوتي وأ

 . بلكلا

 . بلك هنأ « ديف ىنملا ؛ لصألا نع قرفلا دارأ نم لوقيف

 لد مصخلا هل مسي مل نإ ؛ هب قرفيف لصألا ىنعم ىلإ ذصتي نأ  اهنمو ل هس

 ل امنإ : باكلا ىف لوثي نأب  الوئسم ناك نإ  هلصأ ىلع ءانبلاب هيلع

 ! هعيب زوجيال هنأل ؟ هيف لكلا وأ « بلكلا نهر ري



 ل ساس

 هلو ؛ هعيب زوجمال هنأ ىلع لد : هعيب زومم ىدنع : للعملا لاق اذإف

 . لوكسم وهو كلذ

 : كالذ نمو - ىمع

 : لثم « لصألا كالذ ىف هانعم ذخأي نأ

 نيملا سجن هنأل ؛ بلكلا ىف نهرلا وأ« لكلا زجي ملاهإ : لوقي نأ

 . رؤسلا سجن هنأل : لوقيف « ةلعلا هذه ةلع ذخأي وأ

 : كلذ نمو - هعو

 اهدريو « عرفلا ىف اهسكعيو « ةبكرم دلعي لصألا كلذ لامي ف”رأ

 . لصأ ىلإ
 : لوقي نأ - لثم

 ًاعاشم هنهر زوجيال كلزإف ؛ هيف لسلا زوجيال هنأ بلكسلا ىف ىنملا

 . ًاعاشم هنهر زوجي ال هنأ يلكلا ىف ىنعلا ؛ لوقي لسلا فو -

 . للا هيف زوجيال كازإف

 : كللذ نمو - همك

 مالكا ةنلك هدلع ىقابو « لصألا وأ فص ولا ةبك رم ةلعن هض راس نأ

 ةلعلا ىلع مالكا ىلإ ىدتهم ال نمم ناك نإ ىتح - ةبكرملا ةلعلا ىلع

 هعفد نإف ؟ هي هضراع ام ىلع وه لكسب أه لثمي ةقلع ىلع مكستف ةبكرملا

 : لاق نأب - همالكل ثم نع لوثسلا

 ؟اهريغو « قرفلاو ؛ عنملا نم كنكمأ ال تضراع نأ دعب

 : لئاسلا لوقيف

 لالتعالا نم تدروأ ايف كيواسأ نأ الإ ةضراعلا هذهم ىدصق ام



 ك4 ل

 تدك أ _ ًارخاو 6 ل أ 4 ثملكن أم لك ىف كالذ ند تنك لق

 لك نإف ؛ ىمالك ىلع كمالك حجرتي الأ كةضراع اب رهظو ةاواسملا ام لك نإف ؛ : [ والا

 6 توروأ ايف كاع لب اع ها 6 ىلالتعا ىلع كو مكس

 ةيمالك ُُْط واس نيعشب م مدخلا مالك هب مفدي م لم ةيلع داع نهو

 | ش٠ 0 الوسم وأ « الئاس هن وكب

 لوقلا نود مرح ل[ فقردلل هلالتدأ لصأ ف صروع اذإ للعملا قحو

 ذا 9 ظ | نينا

 فانت ىانم» نيبو هنيب سل ذأ ؛ ىلذ ارمغي ال كاثعم : لوش هيكل

 1 . بهشلا نم ًاريثك هسفن ىنكي يح

 ىلعال ؛ بكرملا ريغ وأ ؛ بكرم لا لصألا ىف كلذ هيلع درّوَأ ءاوسو

 ؟ قرفلاب لوآلا ةحبص اديب دق انإف ؛ حيحص ريغ قرفلاب لوقلا نأ ىنعم

 :ةفوكدلا لهأ ىدلم نم موقل افالخ ؛ ةيدعتلاب لوقلا كرت مم حصي هنأو

 مه ىرعلا ل اب هيف مالكلا انعبشأو ؛ حييحص ريغ ةيدعتلاب لوقلا كر مم ى / أ

 . ليوطتلا نم ريثك نع ىنذي

 . قوفوتلا هللابو



 تدار بل
 ١ سايقلاب قاعتلا دنع فرصنتلا هحو نأيب ىف [ّ

 لكشي داكي الو هريغو سايقلا نم ةلدألاب قاعقلا هجو انرك ذ دق انأ لعاو - همسب

 ره فلاخي امم ءىشب لوثسلا ىلع ءاديلا ةيفيك  سايقلا ىوس اف -

 . ةلدألا ل وصأ

 عزاتي امف ءادبلا ةيفيك ىف سابتلالا ةرثكب هبسش ةرثكلف سايقلا امأن

 دنع فرصتلا هجو حضتيل هيف فشك نم دبالف ؛ عزانيال امفو « هيف

 : ةب قلعتلا

 : هوجو ىلع عقيب كالدو

 ١ لصأ ءانب : ىمسيأم اهم

 . لصألا ىف فصو ءانب : ىمسي ام  اهنمو

 : عرفلا ىف فصو ءاثب : ىمسأم ب. اهعمو

 . لصأفلا مدع ءانب : ىمسيأم .. اهنمو

 . هاضتقم ىلع ءىشلا ءانب  اهنمو

 . ةلالدلا توبث ىوعدب ءانبلا بلط ءاعدتسا : ىمس ام  اهمو

 . لاح لكب هيلع ىنبم وهام لع ءىشلا ءانب : ىمسيام اهو

 .لاو>ألا ضعب ىف هيلع ىنبه وهام ىلع ىشلا ءانب :ىمسي ام - اهنم و/ ([ىككل]

 . ةمكسغاا ىلع ءانبلا : ىهسام  امممو

 ٠ لصفلا نومصم ىلإ ةراش,الل اندنع نم ةفاضإ )0



 ل مسا

 . ةتكنلا ىف لالا ريس ءانب : ىمسيام  اهنمو

 سايتلا ىف هدارأ اذإ «ءانبلا ةيفيك ىف فرصتلا هوجو نم رشع هزرف

 . عازنلا عضوم ىف همالك فعض عي نمم ءانبلا نسحتسي امنإ هنأ ريغ

 هسفن ىنك : هيلع هينبي ام ىلع عازملا عضوم ىنب اذإ هنأ لعب نمم وأ

 ؛ اهاغش هيلع لاطل ءانبلا 9 الولام مصخلا ىلإ اهتلازإ مالكسلا ةنؤم نم

 حضعت الو؟ءانبلل ىنعم الف ؛ نيذه نم ادحاو هضرغ نكي مل اذإ امأف

 . اهمف ليبصستتلا ىلع هني ام اهنم رك ذنف ؛ اهتلثمأب الإ ةلجلا هزه

 : لصألا ءانب : ىمسي ام  لاثم امأ - هجري

 عببب ىلع هينبيو « هعنميف ؟ اهلبنس ىف ةطنحلا عيب نع لأسي نأ ")وهف

 ؟ بئاغاا موب داسف ىلع لد الإو « هل هماس نإف ؛ بئاغلا

 بئاغلا عيب ىلع هساق نإف ؛ هيف رظن ؟ ءانبلا هجوب لئاسلا هبلاط نإف

 هتيااطم هل سيلو « هيلع لديل لصألا ف همناع نأ لئاسلا ىلعف ؟ ةعماج ةلعب

 لوقي نأ هل له لئاسلا نأ ريغ «ةلعب امبنب ممج هنأل ؟ ءانبلا هجو نايبب

 ؛ لصألا اذه ىلع ةلالدلا ةماقإ نم كعنمأ ىلإ : سانلا ضعب لوق ىلع

 ةلأسملا ىف لدي مل هنأل ؛ كلذ هل سيلف ؛ لالتعالا هبرعن لبق هركدت ل كنأل

 ىلع هينبي هنإف هنم حيررسمل اذهو ؛ هيف فلام وه ام رك ذي أدب دقو الإ

 ىفاثتلا دارأو ةلأسملا ءدب زواحي اذإ هنم مني نم عني امنإ و ؛ عازنلا مضوم

 . ةلأسملا ءاعثأ

 هجو راهاإب هيلاطي نأ لئاسالف هيلع هسشقي ل نإف ؟ هيلع هساق اذإ اذه

 ظ . ءانبلا
 . كلذ ىنمزاي ال: لوقي نأ لوثسملل أدهو

 )١( وهذ : لصألا ىف (؟) . « هالول » . لسصألا ىف «.



 تس سايب

 سيقأل هماست نأ امإ : لوقي لب كلذ همزاي ال : لاق نم  مهنف

 ؟نذه نيب ةطساو ال ذإ هيلع تالد الإو « عازنلا عب صوم هيلع

 « هل لئاسلا هملس ول هنأل ؛ ءانبلا هجو نايب همزاي : لاق نم مهمو

 عجبا وهو رخل ليادب الإ ©2لأس ام كح لوئسلل كلذب تبثي مل

 . ىنمع امه

 ةراهطلا ف ةلأسم نع لثس نمل زوي نأ ىلإ ىدأل « كالذ هل اناق ول انألو

 « قادصلا ىف ةلأسم ىلع اهءانب ىعدي نأ عيبلا وأ ؛ جحلا وأ «ةالصلا وأ

 ايف ةلالدلا ةماقإ نع هزجع دنع  ةماسقلا وأ «حاكتنلا وأ « ةباتكسلا وأ

 . هنع لكس

 . ءانبلا هحو نايب همزاب هز حص اده دسف اذإ و

 ؛عازنلا عضوم هيلع ساق لئاسلا هماس ىإف ؛ كلذ همزاي ال : انلق نإف

 . هياع رخدي ال اب روةسم عيبملا نأل : لاقو

 ىراد ىف ىذلا ديعلا وأ  ىفك ىف ام كتمب : لاق ول اكوبف

 .لصألا ىف هاعدا ام ةجيص ىلع ةلالدلاب هبئاط ؟ هيلع هساقو هماس مل نإو

 : هل لثاسلا هماس اذإ هيف اوفاتجاو

 . اهبعمج ىنءع هيلع هسايق ىلإ بيلا جاقحم : لاق نم مهم

 قرفي نأ لئاسلا ىلع لب - ىتهمب مجلا همزاي ال : لاق نم  مهممو

 ! هق"رف ىلع لوئسملا ماك تيل هل هماس ام نيبو ؛ عازلا مضوم نيب

 . رهظأ لوألا هجولاو

 اهجو اذه لثم ىف لوثسملا دم الف ؛ ءانبلا هجو نايب هيلع : انلق نإو

جه 02اااا ااا
 

 . « لس » : اذكه ةزمه الب « لثس ه» نوكت نأ ىلإ برقأ : لصألا ف ()



 سس كار بيس

 امهنأل ؛ لصأألا ءانب : كلذ ىمس اذهلف'؛ رخآلا ىلع اهدحأ سايق الإ ءانبلل.

 ايف همالك نأ هفاعأ ؛ هيلع خلا ىلا و .الصأ اهدحأ لعج : نأع 7

 . هنع لئس اهف هنم لهمسأ الصأ :هلءح

 : عرفلا ىف فصو ءانب : ىمس اه لاثم امأو - عرسو

 ؟ رملا ذهبنب ءوضولا نع لأسي نأ وهف

 ! ذيبدلا ةساج ىلع هيئيأ : لوئسلا لوقيف

 بسح ىلع هيف مالكلاو؛ ريثشاك وهوأسجي عئامهنأل : تاق ىل 1 نإف

 ! "لبق لصنلا ىف هاشب ام

 هنع لوثسلا ذيبنلا نم بلط هنأل ؛ عرفلا ف فصو ءانب اذه ىمس اعإ و

 | هجفصو همصو هتساجب و ؛ عرفلا وهو ؟ ذهبنلا ىف ةساجنلا وهو ؟ انصو

 : لصانلا مدع ءانب : ىمسي ام  لاثم امأو س ه٠

 ؟ ىلا راوظ نع لأس نأ وول

 لديوأ ملسيف ؟ ىدذلا نم ةرافكسلا ةحص ىلع هينبيو - حصت : لوقيف

 ؟ ةنم اهيحص ىلع

 .لصاف ال ذإ ؟ هراهظ ةص ثتتبث هترافك ةحص تبث اذإ : لوقي مث

 ٠ لصافلا مدع ءانب ؟ ىبس اذهو - امبسيب نيمصخلا دنع

 : هاضتقم ىلع ءئشلا:ءانب امأو - ه6

 ىغتتملا تابثإ ىفف ؟ رابافلا ىنضقتم ةرافكسلا ْنأل ؛ ةلأسلا هذه.لئثف

 لس نيفرطلا نم دحبإو ىأ نع هفصو اذه ايفو هاضتقا ام تابثإ ةلاح ال
 نأ محصي هفصو أده امو دحاو أهبمف عا كلا نأل ) رخآلا ف رطل ىلع هءاشب ٠

 / ًاعرفو ”الصأ لوأو لك, لعج هنأ ؛ لصأ 4 : (ريوسإ



 سس ناجي

 توبث ىوعدب ءائبلا / بلط ءاعدتسا : نمسي ام  لاثم امأو - م49 [شككل]

 : هلالدلا

 : ةلأسم قة رافكسلا بوجحو . ىلع هلالدلا ت وبث ىعذي نأ - لدم

 ؟ ىذلا رابط

 . هراهظ حص ةرافكلا هتمزا ول : لوقيف

 ؟ ةرايكلا موزل ٍلسأ تسل : لوقيف

 . ةلالدلا نم هاعدا ام روظيف

 امل ةنأل ؛ ةلالدلا توبمث ىوعدب ءانبلا بلط ءاعدهسا : اذه ىمس امنإو

 هوعدي نأب لئاسلا بلاطو« ةرافكسلا باجي ىف اهتمص ىعدا دقف ةلعلا قاطأ

 | ةرافكلا ةحص ىف ةلالدلا نم هاعدا ام ىلع رابظلا ءانب ىلإ

 : لاح لكب هيلع ىنبم وهام ىلع ءىشلا ءانب : ىمسيام امأو لس هوس

 الصأ اهادحإ لمحبي نأ نكي نيِتل اسم لك ىف انرك ذ ام: لثفق

 | اعرف ىرخألاو

 ءانبلا وهف : لاحم هيلع ىنبم وهام ىلع ءىثلا ءانب : ىمسيام : لاثم امأو - هوو

 . فصو ءانب : ىعم ىزلا

 . هب ءوضولا متم ىف ةلع ذيبنلا ةساجن لممي نأ حصي دقن

 قفتي دق نكل ؛ هيساحنل ةلع هب ءوضولا نم عنملا لعجم نأ حصي الو

 . كلذ ٌةحص عضاوملا ضعب ىف

 : لصألا ف فصولا ءانب : ىمسام لاثم امأو - هوو

 هسيقيام فصو ىلع « قالط ال خسف هنأ ىف ةئنْملا ةق'رف ءانبك : ويف

 . دبعلا بجي ةّمألل قئعلا رايخ نم هيلع
 ( لدجلا ىف ةيفاكلا -؟:)



 دس سال

 اذهو ؛ جوزلا ف صقنل ةمالا تبث قتعلا رايخي خسفلا نإ : لوقوف

 ؟ هيلع ةنملاب خسفلا ساق ىذلا لصألا اذه ىف فصو

 اذإ ةّمألا رايخ ملسأ ال : سايقلا اذه قالطإ دعب لئاسلا لاق اذإف

 ؟ جوزلا ىف صقنل دبعلا بجي ثقتعأ

 لديف ةلأساا ءدب ىف هنآل ؛ كلذ هل نوكيو « هيلع كدأ : للعملا لوقيف

 ؟ جوزلا ىف صقنل اهرايخ نأ ىلع ليلد وه امب

 ةق'رف ىف ىنملا نم ركذ امب هيلع ىتب جوزلا ىف صقنل هنأ ىلع لد اذإف

 ؟ ةسنسلا

 اهلاكل وأ جوزلا ف صقنل هنأب قتعلا رايخ ةلأسم نع لثس اذإ هلو

 | ةنعلاب رايلخا توبث ىلع هينبي نأ ناصقنلا دعب

 ؛ جوزلا ىف صقنل تيم ةنعلاب رايخلا نأ ىلع لدي نأ جاتحال هنكل

 ! ءانيلا هحو لع ثالذ نوكي الف ؛ سم هنأ

 ؛ ةلعلا فاصوأ ميمج نم منم اذإ ءانبلا نم انرك ذام عيمج نأ ملعاو

 . اهفاصوأ ضع نع م :ه اذإ هيف مالك وهف

 ىلع فاصوأ تاذ دلع ىف فصولا نم هنم منميام ىنبي ثأ هلو
 : رخآ عرف

 ؟ ءوضولا ىف ةينلا نع لأسي نأ : لثم

 ! ةالصلاك ىعف ؛ ثدحلا عم قبيال ةدابع هنأل : لوقيف

 ةدابع هن وكو ؛ ةدابع هنأ ىلع لد « ةدابعإ سدل ءوضولا : ليف اذإ

 . هيلع فاصوأ ضمن

 ءوضولا نوك نأل ؛ رخآ عرف ىلع عرفلا ىف فصو ءانب : اده نوكيو



 سم نابل]

 نأل ؛ رخآآ عرف ! ةدابع وه له هنأو.« عرفلا وه )'” ةينلا ىلإ جاتحم ام
 . لوألا عرفلا ف فصو وه <( ةينلا ىلإ جاتحم ام ءوضولا نوك

 . هيلإ ةجالا دنع هبحاص ىلع امهم دحاو لك ىنبي نأ هلو

 ًاضيأ ةين اثلا ىنب اذإ همالكف 2ى رخأ ىلع ةلأس» ىنب اذإ هنأ مع ىتمو

 . ةثلاث ىلع ةيناثلا ءانب دنع اهمئب» نأ هلف ؛ لهسسأو برقأ نوكي ةثلاث ىلع

 : ةرك_نلا لع ءانيلا ىمسي اه  لاثم امأو  ههذ

 ؟ ةخاابلا ركسيلا ةلئوق نع لأسي نأ - وبف
 اذإ اهتراكبل ةريخصلا ركبلا ىف روقلا نأ لع ةينبم هذه : لوقيف

 ؟ ةلعلا قاطأ

 ركبلا كالذكف ؛ اهتراكبل ةريئصلا ركسبلا ”رهق حص امل : لوقيف

 ؟ ةريبكلا

 ؟ اهرئصل نكل ؛ ةريخصلا ىف ثروقلا ثبث ؟ اهنراكبل ال : لاق اذإف

 رغصلا نوك لطبت نأ نيبو ؛ اهنراكيا كتالذ ىلع لدن نأ نيب رايخلاب تنأف

 . اهربق ىف ةلعلا وه

 : مالسلا هيلع هلوق موهغم تدمتعا ةلع ةراكبلا تابثإ تدرأ نإف
 !| 3 « ؟ اهملو نم اهسفنب قحأ تنبلا »

 ظ . قحأ ركببلا ىلو نأ : هليلد

 نذإلا ةنص فالتخلا ىلع تدمتعا ةلع رفصلا نوك لاطإإ تدرأ نإو

 نيبت !؟ مومحما ىلع وهو « مالكلا بلص نم نوكي هلعلو « شماهلاب درو نيسوقلا نيبام )١(
 ٠ مالكلا قايس مم شضراعت ال

 : ىذمرألا كلذكو و حاكت « اهيلو نم اهلفني قحأ مألا » :  ثيدحلا دواد وبأ جرخأ 0
 . ( ةلمرأ وأ ةقلطم وأ تناك اركب احل جوزال ىلا ةأرملا : مألاو ١١ ٠) حاك:



 ا ما

 بجو نذإلا لصأ كلذكف ؛ ربكتلاو رغصلا نود ةبايثلاو ةراكُلاب

 . ربك-لاو رغبملاب ال ؛ امهب فلت# نأ

 ؛ رغصلا ىف ةلملا نأ ىلع لديف هلمع لثم لمي نأ لئاسلا دارأ اذإف

 ؟ كلذ هل لبف ؛ ةراكبلا ىف ثسدل وأ

 . ءانبلا هل سل لثاس وه : لاق نم - مهم

 اذإ هنألو ؛ ضرامم عضوملا اذه ىف هنأل ؛ كلذ هل : لاق نم - مهنمو

 صضقن ىلع لثاسلا مالك ن وكي نأ نم دب الف ؛ ةلأسلل ةتكسن ل وسل دمتعا

 هدم نكس / أم لثم نم نكم نأب الآ كلذ _ الو « ةتكنلا كلت ىف همالك أ ى لإ

 : ةلهولا لوأب ةرظاتملا تءطقنا دقف الإو ؛ ةيكسلا كلل ىف لوثسما

 درعتي نأ ةرظانلاب قا بلط ىف ىلامت م هجو دارأ نم ىلوألاو

 : نب رمأل ؛ ءادتيا ةلأسملا ةتكن ىلإ

 . هينعي ال امف همالك لوطي الأ  امدحأ

 . ةلأسلا هتف ىف همالك مثي نأ  ىناثلاو

 « ىلْؤأ اهب ةيادبلاو « امهمالك لآم وه : ةلأسلل ىف ةتكملا نألو

 . ةاراملاو قوشتلا هدصق نكي ل اذإ

 . ةةكنلا ربس ءانب ؛ ىمسي ام  لاثم امامأو هوب

 لوقيف ةريغصلا ركبلا ىلإ ءىجيف ؛ ركبلا ةلأسم نم انركذ امور

 . دجلاو بألاب حاكنلا ىلع ةروهقم ىه قانئالاب

 ةغاابلا ىف ةدوجو٠ ىهو ؛ ةراكبلا هاندحوف« اهمف رمقلا ىنعم ان ربَسُف

 .] كمل اذه اهانمبتأف ؟ ةراكبلا عم

 : لوي نأ  ربسلا هةحوو



0 

 ؛ اهتراكبل وأ « اهرغصل امإ  اهربق ركبلا ةريغصلا ىف واخ ال

 ؛ ربكلاو رغصلاب فاتخم ال نذإلا ةنص نأل ؛ اهرغصل نوكي نأ زج ف

 . نذإلا لصأ كالذكف

 . نذإلا لصأ كلذكف ؛ ةبايثلاو ةراكبلاب فلت#ت نذإلا ةفصو

 قافتالاب حاكسلا ىف اهبلع رهق ال ىتلا ةغلابلا بيثلا ىلع ةلأسملا تينب“ ولو

 ؟ اذامل هنأ

 قحأ بيثلا» : مالسلاه يلع هلوق لهلدب ؛ اهربكل ال ءاهتبايثل : لوقتف

 --25 ( 

 ؟ ةروهقم تناك ةخلابلا ركبلا ىفةبايثلا تمدع اذإ « لو : ليق اذإف

 ؟هدض ىنمم ءافتنال الإ اذه نوكي لهو

 دسفيو اهدوجوب كسلا بحي ةسكمتم ةدرطم يلعلا نأب : باحأ

 . ةدحاو قافنالاب ةلعلا نأل ؛ اهدقفب

 . روقلا ىف : ةريغصلا ىف :راكبلا وأ « رئصلا امأو

 تبث غوابلا لاوز ىقتنا اذإف ؟ ربقلا لاوز ىف غوابلاف ء بيثلا امأو

 . ةراكبلا لارز هنأ

 ىفتنأ اذإو اليك اهموك تبث امْمُط اهنوك ىفتنا اذإ : ابرلا ةلمك وهو

 000 1انمط اهنوك تيئاليك اهنوك
 نم ىغنلا ذخأف ؛ ةدحاو ةلءلا : قافتالاب ةعبرألا ىف : ليق نإف

 ركسبلا ىف رهقلا نأ ىلع قافتالا مني ملو - ىفنلا نم تابمإلاو « تابثإلا

 ؟ الام مكحو مالخلا اهلصأ لب ؛ ةغلابلا بيثلا نم ذوخأم ةريغصلا

 ببثلا ركح ذخؤي اهنمو « بسثلا اهف لصألا نأ ىلع انللد ىتم : ليق

 )١( نيملا نميكلا نم ا١ هال قر ثيدح رظنا - ىرخأ ميس ثيدصحلا .



 ل ن4

 سل اب

 ربسلا نم انرك ذ ا-6 سكعلا ىلع مكمل ىف ةريغصلا ركبلاو « ةريئصلا

 راص  مكملا نم دوصقلا ىف رخآلا ىلإ برثأ اهدحأ نأي وأ ريا اوأ

 . دحاو الإ ىنعم الو !ةرك ذام ريغ اهل لصأ ال نأ ىلع قنتملاك ركمحلا ىف

 « اهب مكحلا انتلعو ؛ ةبايثلاو ةراكبلا ىنعم انيعار اذإ انإف انضيأو

 ! داضتلا ىلع رخألا ىرحم امهدحأ ىرج : رئصلاب وأ

 ؛ رخآلا ىنعم ىلإ ةرظانملاب نيذه قيقحم نع انضرعأ نإ الإ - مبللا

 ! ةبايثالو « ةراكب الو ء رذصال هنأك حلا ىف ناك ذئنيغ
 : لصافلا مدع ىلع ةلأسملا ءانب ىمسيام  لاثم امأو

 هححبمتف كيلع ايلهسأو اهمرقأىلإ رظنت بناوج اهل ةلأسملك -وبف

 :كلذو ؛ اهنم ءىش نيب لصافال ذإ ؛اهنم وجرت ام ةحبص كل تبليف ؛ ناهربلا

 . ميبلا كاله عم نيعي ابقملا فالهذا  لثم

 ىف بيع هب ثدح اذإ عيبملا ىف مالكلا تضرف  اهنع تلئس اذإف

 : مالسلا هيلع هلوق وهو  ربخلاب ةلأسلل ىف اوجتحا اذإ مهنأل ؛ ىرتشلا دب

 جاجيتحالا اذهوقي 0 1ةلاحم : اهنيعب ةمئاق ةعلسلاو ناهّيبلا فلتخا اذإ »

 . اهذخأ ام ىلع ةمباق ريغ ةعلسلا نأل

 : ىنمملاب اوجتحا نإو

 ؛ خسفلا وهو  فلاحتتلا ةدءاف نيبتتال ةعلسلا كاله عم نأ وهو

 . كلاه ريغ بيعملا نأل ؛ هعكمي مل : لاحم كلاهلا ىف خسفلا ذإ

 لك نأل ؛ فالحلاا هيف امف هلأ نيبناج وأ ؟ بناج نع واخم ةلأسم الو

 ؟ تابثإلاو ىفدلا ىف هبحاص ةداضم ىلع نيدصخلا نم دحاو

 )١( عويب : ىمرادلا هجرخأ ١١



 ماله د

 ؟ همصخ لاقام لطب « لافام ةحص ىلع لد نإف

 . لاقام حص « همصخ ”لوق لطبأ نإو

 لصافال ذإ ؛ رخآلا هّمبتيا بناجلا نم ةيلع لبسألاو برقألا رتشيلف

 ! نيلئانلا نم هيف

 قيفوتلا هللابو



 سعبم اك ازصقلا
 لوألاب قلمتلا ىف لصف

 : ةئم هك ىلاوأ فليلا ادهو :لوقت 9 ؛هياع امفتم رك نت نأ  هثروصو 56

 أطحلا / ىف تبجو ام : ادع ليقلا ةرافك ىف انباحصأ لاق ام  هلاثم

 ! هب ىلْوأ دمعلا ف بحن نألف قافثالاب

 باكلا نم الا أوسأ ريزنلتا نإ : هللا هحر  ىفاشلا لاق يو

 (تالا ) ! هب ىلْؤأ ريزنحلاف « بلكلا غولو ىف ددملاو ريفعتلا بجو اذإف

 اهم سومغلاف « سومغلا نيع ريغ ىف ةرافكلا تبحو أ : لوقت اكو

 ! لأ

 ! ىلْوُأ راهألاف « ىذلا نم قالطلا حص امل : لوقت اكو

 نذحي نأبف « نءالا مدي همد ندح ان هنإ : بألا فاقعإ ىف ل وقت اكو

 . ىلوأ نيالا لام همد

 : ىلؤأ امبشي ممجي ملام هنأ  اونلتخم لو

 . ىنعب امهميب مب اذإ ىتح « ىلوألا ىوعد لبقي م - ىعمب

 ءريزنملا هيواسي بلكسا| نإ  هنع هّللاىذر  ىمقاشلا لاق ام  لثم

 . ىلؤأ بلكلا مكحب وهف ؛ ةساجنلا ىف هيلع ديزيو

 رظملا عم سومغلاف . هيف لحخلا دودو عم سومغلا ريغ ىفو

 .نادوصتم نانيع امهنأ ىف امهيواستعم «ىلؤأ ةرافكسا بوجوب هيفمثإلاو

 سفقنلا ةمرح ديزتو «ةمرملا ف لالا ىواسإ مدلا :لوقي فافعإلا ىفو

 . لالا ةمرح ىلع



 سل سابا

 ميرحم ديزيو ميرحشلا عاقيإ ىف نايواستي امهمأ  رابظلاو قالطلا ىفو

 . قالطلا

 . فصولا ىف ىلوألا نايب اذمف

 ىذلا مالسإلاب هكسمي عم - للا لوقب لصألا ىف كلذ نوكي دقو

 هيف فنخم ال نلف « راهظلا ىف هيلع انين بجوي لو « فيفختلا بحوي

 . ىلوأ - مالسإلا دقن مم  ىذلا نم

 لوئسملا نم لوبقم هنأ اوذلتخي مل : هيف نايواستب ىنمع امهنب عمج اذإن

 . سايقب جاجتحا هنأل ؛ ةضراعم لئاسلا نمو « ءادتيا

 ؛حيجرتلا هب ًادصاق  ىنمملا ف ىواستلا مم  ةدايزلا كلتب جتحا اذإ امأو

 ٠ فالخالب هئم لبق

 ؛هنم لبقي له حيجرتلا عضوم ىف الكةضراعم وأ « اجاجتتحا اهب أدتبا نإو - هو,

 5 هب جاجتحالا ىف لقتسي ال ةدايزلا ردق نأل ؟ لبقي ال : لاق نه مهم  همإأ

 ردقلا كلذ ديفي الف جاحتحالا ىف عماجلا ىنعملا عم ةدايز هنوك نيبي امنإو

 . اهملإ ةجاحلا معضوم ريغ ىف

 تواسفتت * ” جيجملا نأل ؛ هب جاجتحالا هادتبا حصي : لاق نم  مهتمو - هدب

 دعحأ معذب ل مث « ةحرد نبرشعمب سأوف ىلع ديزب سايق بر ؛ ةودلا ىف

 . هريغ ىلع ةوقلا ىف ديزب ليلدب جاحتحالا

 ةيوق ةلالد هذه نأ : هب جاجتحالا لاح ىف لوقي نأ عنم الو

 نإو باتكلاو « عاجإلاو « رتاوتلاو « صنلا ىف لوقي اك اذك هحو

 . جاجتحالا ىف ةدئاف امل نيببال مهوقو ةوتلا ىف هذه نودامب نكمتي ناك

 . جحلا : لصألا ىف (9)



 بع © جا“

 م جاي

 اي ةلالدلا ةوق هب رهظ ةدايز نع نايأو لصألاب جتا اذإ  ادلق

 . اصن وأ « ًارتاوت ربلعا نوكرك ذو رهظ»

 مفدلا ىف هب قيلي ال امب هيلع ضارتعالا ىمخلا ”مطق - اهدئاوف نمو

 . ةرئاوتلا ةنسلاو « باتكلا ىف انلق م « لاطبإلاو

 عضوم ىف هراهظإ زم مل حيجرتلا عذوم ىف حيجرتلل حلص اذإ سبلو

 . جاجتحالا

 . ةلدألا رئاس ىف ءوآلا نايب نم انركذ اك

 الامتسا حصي الف « حيجرتلل الإ مضو ام ىلؤأ » ظنل : ليق نإف

 ؟ حيجرتلل الإ

 .بجوما ىنءملا نم قافتالا مقو ىذلا نأ ىلع « هيبنتلل عضو لب : ليق
 مكحال

 هيف ام نيب و ىنعم هيف ام نيب ةنلاّطاب مهلا ةضقانم ناب ًاضيأ هيو

 . ىنعملا لصأ ىف لاق اذإ رثك أ ىنعملا كالذ نم

 . رثكأو رهظأأ عازملا مضوم ىف وبن«

 عضوم ىف وهو « عازنلا '” مضوم ىفال هب لئاق انأ : لاق ىتم هنأل

 ؟ هكرث ىف هرذع اف ؛ غلبأو رثك أ عازنلا

 ٠ هروهظو سايقلا ءالج نايب  ًاضيأ هيفو
 كحل ضقنل حلصي هنأو ؟ صنلا ىنعم ىف سايق هنأ نايب -هيفو

 . هئلاخ نم ىلع

 . هلجأل ةلأسملا ع مطقلا بوجو نايبب - هيفو

 ! هعم هل ماوق الام هتاب امم ىف دروب نأ زوحال هنأ ىلع هيبنت هنفو
 ديجدساوو سورس جهازا وترا سس سس سس سس سس ماا

 )١( ىنعم » : لصألا ىف « ٠



 ل ساب

 عسوفا غيرفتو « ركسفلا ةدشو ءرظنلا ىف دإلا ىلع مصخلأ ثح : ههفو

 . هنودب ىلأ ول هذيذي الام هتلب اتم ىف همصخ ديفيف ةثداحلا كح ةفرعم ىف

 ةلالدلا كات مكح لثم نع باهذزلاب ةلفغلا ىلع مصخلا ”هيبلث : هيفو

 . لطابلاىف دامتو ةغوارم ريغ نم هيلإ ريصيو لادجلا كرتي امبرف ؛ ةرهاظلا

 ةلالد هن وك هلأسي مل ةقيرطلا هذه ريغب ةثداحلا ىف مصخلا هفلاخ اذإ : ليق نإف  هد4

 ؟ ةونلا ىف روهظلاو « ةدايزلاب هل رارفإلا نع الضف

 نع فشك هعزان اذإ ىتح « اليلاد هنوك ىف هنلاخال مصخلا : ليق

 ارتاوت وأ / باتك وأ « عامجإ هيف امف هل هتنلاخل وهف ؛ ايوق اليلد هنوك [ىد“" لإ

 هباهذل ؛ محلا ىف ظالخ نوكي انو ؛ ةلالدلا ىف افالذ كلذ نوكيال

 . ةلالدلا ةوق نم هيلع همصخ هيعدي اع

 -سملاث يح نم_ رخآلا ىلع امههدحأ ديزب مث «ناثيشلا هبتشي دق : ليق نإف - هدو

 امبشب هّئش اذإ مكدملا ىف ناهبتشي اهنإو؛ ركحلا ىف امههباشت بجي الو

 | مكمل ىنعم ىف عرشلا

 دحلاو باصلاو مجرلاو لتفلا نم بجوي مل رفكلا نإ : لقي م اذهو

 ةعبهعم اهنوك ىف ىصاعملا هذه نم غلبأ رثكلا ناك نإ د « هريغ هبج ودام

 ؛ مالاو « لوبلا برشإ بجي نأ دحلا رختا برشب بجو اذإ بجيو

 . را نم « ةساجنلاو ةراذقلا ىف غلبأ امهنأل

 نم ىلع لكشال مولعم سايقلا ةقيقح ىف نيئيشلا نيب هيبشتلا : ليق

 عامجإلا اهبمفدي تابيبشت ىه ةلثمألا نم هومتدر وأ امو ؛ ةرظاغملا لمح غلب

 . ىلوأ مكملا ناكل كالذ نم مس ولو ؛ ةعيرشلا صوصأو

 ؛صورممنملا ىلع صوصنلاس اي ىوعد ىه ىلؤألاب قلعتلا ىوعد : ليف نإف  هه+



 دبع اه“ 4 هل دسم

 ريغ ىف ىنعملا كلذ دجو اذإف ىتملا مك ىف تبث اذإ عامجإلا وأ صنلا نأل

 . هنم ةدايز لكبو ىعملا كالذب ًادراو صنلأ ناك « ةدايزو صوصنلا

 دادعأ هيف ب رضلاف ؛ ىذألل هنم ام ونمم ناك اذإ فيفأتلا نأ 4 أو

 ؛فيفأتلا لع سايق ن وكي الف ؛ هيلع اصوصنم هئم ددع لك عقيف ىذألا نم

 . صنلاب هنم اعونمم رارك-تلا ىلع افيفأت برغلا نوكي لب

 هلعمنو اسايق هلعمم ال كالذ نودو ؛ (سايق أنو نوكي فيك ٠ : اولا

 ؟ صخأأ باب نم

 رك ذ نع اًتلطم هب صنلا دروأ امل رايظلا ىف ةبقرلا نأ  ىرت الأ

 لعقلا ةبقر ىلع اهسقي مل لتقلا ف نامإلا فصوب ةروكّذم ىهو « نامإلا

 تبي لو « صوصدملا ىلع صوصنملا سايق نوكي الثا ؛ ناعإلا باجيإ ىف

 صنلاب انينغتسا انأل ؛ رابظلا ةراقك ىلع سايقلاب لتقلا ةرافك ىف ماعطإلا

 ؟ سايقلا نع عضاوملا هذه ىف هناحبس هللا "'”هنايب ىلونو

 فيفأتااب هيلع صوصنم ريغ ب'رضلا : لاق نم انباحأ نم : ليق

 رهاظب وأ ءرخآآ ليلدب انك ؛ ىذألل الو « فيفأتلاف برغلل ركذ ال ذإ

 برضلا ىف هاندجوف ؟ هيلع صنلا عقي مل ىذلا ىذألا كرت انمهف باطخلا

 كرتب للعم فيفأتلا نأ تبثي نأ دعب ؛ ىلوأ ةكحم برضلا : انلقث ؛ ةدايزو

 كالذلو ؛ سايقلا عاونأ ىوقأ وهو « صنلا ىنمم ىف سايق هنأ ريغ « ىذألا

 ؟ ىلوألا سايق : ىمس
 : لاق نم انباحسأ نمو

 . ١ ا مم ةرألا ند | 1 أ 5 05 الف ) : ىلا: هلوق نإ

 . [ هخ /7 ] ( ه2 اًريَخ ةرذ لاثثم لمعي نمف )ا : ىلاعت هلوقو
4 

 هب مكحي مل هيلع صوصنم « ةكاذلا »و « ٌفالا » ىلعدازام نإو

 )١( نايب : لصألا ىف .



 ل سل

 . هريغب الو ىلوألاب ال ؛ "!”سايقلا قيرط نم
 دجو ىنملل ءىش ىف كح صنلا وأ قافتالاب ترث مضوم ىف لوألا اهو

 هسايق نف ؛ هيلع صوصتملا ريغ سايقف ؛ صوصنلاريغ ىف ةدايزو ىنمملا كللذ

 . هيف سايقلا وق ىلع امبنت ىلوألا رك ذي

 هلياد ةوق ىلع ةلأسلا ريغ ىف هبني نأ ل دتسم لكلا نإ : انلث دقو
 . حيجرتلا ةبج ىلع ال

 ؛ لتفلا ىف نامبإلا ةبقر ىلع ةسيقم ريغ راهظلا ةبقر نأب لوقلا امأو

 . أطق

 ىلع لعتلا ةرافك ىف ماعطإلا باحيإ هنع هللا ىضر ىعفاشلا ساق دقو

 ؛ ليادإ « رخألا لوفلا ىف هبجوب مل نيحو  ةيلوق دحأ ىف  راهظلا ةرانك

 وه ام روهظ مم وأ عامجإلا عم لاحم سايقلاو  هنم منملا ىلع انءامجإل وأ

 . ةئم ىلوأ

 ءانبل « بجاو رابلظلا ةبقر ىف ناميإلا نإ : انباحصأ ضعب لاق دقو
 . ديقملا ىلع قلطملا

 1 ؟ سايقلا باب نم وه : لاق نم مهعمو

 ؛ ماءطلا باجيإ ىف رابظلا ىلع لتقلا سايق نم عنم اذإ عاجإلا : ليق نإف هدب
 عرشلا نأل وأ - صوصنملا ىلع صوصنملاس ايق ةلادتتسا نم دقمنا هانلق !.بف

 ؟ سايقلا نع انينغتساف ؛ امهم دحاو لك ناب ىلوت

 ؟ اوعمجأ هدم مهنأب اوف رع و 6 اوعجأ مهنأ نأ نم : ليف

 سايقلا نم عئملا هنم بجي مل هريغ زبوجم بجو ىتمو ؛ هريغ زوجم لب
 يكل رمتسي ملف ؟ اهسنل هنم عناملا عامجإلا الول : انلق نحنو « مثركذ ال

 . أئم مدل أمه عم متيعدا أم

 .هلدقام حضورال دحاو فرح الإ اهم رهظيملو شماهلاب ةئيبم ةماك لصألا ىف روطسلا نيب دجوي )١(
 . هيلع وهام ىلع قالا لوبق نكمو



 رشعرم دال الّضْفلا
 لاخلا باحصتساب قلمتلاف لصف

 : لاخلا باحتساب قلعتلا هل لهمس كح ىفن نم لك - همه

 كسمتسم انأذ ؛ بج الأ لصألا نأل ؛ ةرابطلا ىف ةين ال : لوقي نك

 . ملام هنم عنع نأ ىلإ لصألا اذه

 هبجوأ نأ ؟ ءالا لامتسا بحي الأ لصألا : ءاملا ىأر نميف لوقيو

 ؟ ليادلا هيلمف لصألا / كرتب [شدعل]

 ةمارغ الف هيلع ءىث ال نأ لصألا : ىعألا رخ قارأ نمهف لوتيو

 ؟ ليلدلا مايق ىلإ
 ءاتب لصألا : هتايح معي ال ادبع هترافك نع قتعأ نم : لوقيو

 . اهطوةس ىلع ليلد موتي نأ ىلإ ٠ هيلع ةرامكلا

 : ةحبح هنوك ىف ءاماعلا فلتخاو

 ؟ اهءنم نم - مهنش

 . هب جاحتحالا زاجأ نم مهخدو

 : لاق و ءرمألا هيف لصف نم - مخمو

 ءانمكك : ليادب هتحو هتاوبلب هك رصأ ىلإ هب اديبعتسا دئتسا نأ

 (اوسيتم ءام اودحت 1 : ىلا هلوتل ؛ ميتلا» ةالصلا ةحصع

 دنتسي مل نإو « هب جاجتحالا حص : كلذ ريغو [ 4 / 5+ ةيالا نم ]

 . زوحم ال كلذف ؛؟ هئايح لوهجلا دبعلاب ريهكتلاك لصأ ىلإ

 هنم ءىبث ال ذإ  هانددر وأ هانلبق نإ هيف لصن ال هنأ  حيحصلاو



 سل مير الب

 « عامجإ وأ ءةنس وأ ء باتك نم هلبق لصأ ىلإ هدانسإ ناب نكميو الإ

 . مئارشلا لبق لوقعلا كح وأ « ةمذ ةءارب وأ

 . زوجي ال جاجتحالل هب قلعتلا نأ  حعوحصلاو

 حيجرتلا باب ىف هرك ذنس ام ىلع هب حيجرتلا ةمص ىف  اوفلتخاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ثيح ىوءدلا ضحمي قلعت هنأ : هب جاجتحالا داسن ىلع ليلالاو

 ؛ ةلدألاهوجو نم ءىش الو «عامجإ الو «سايق الو « ةنس الو « باتك ال

 .هنع ىرع فالخلا عضومو ؛ فالفلا عذوم لبق وهف هيعدي ليلد لك ذإ

 ةثدالاىف مكلا حيدتصت ىف هيلع دمتعي نأ دارأ ول دهتجلا نإف اًضيأو

 ةمالا نيب قافتالاب هنم نكمتي ل « ةنع هاوتف ردصت وأ « ةرظانملا ىفال

 ؟ هنم كلا فرعتو « داهتجالاىف هنكمي اعإو ؛ هنجتحم ليلدب سيل هنأ لد

 دعب ىافولاب كسمتم هنأب لوق هنألو ؟ هب لحني ال لاكشإلا مضوم نأل

 ظ . لصأ ال ثيح لصألاب وأ « فالحلا

 « ةلدألا .ل2رت ءىش الو 2« سايق الو « مومع هب ”ضرامي ال  هنألو

 . ىواعدلا راسك هسفن ىف اليلد نكي 0

 : هسكعو « ةبلق نكعو الأ باحصتسا ال هنإف اًضيأو

 نأب سكسع : ءوضولا ىف ةين ال 22نأ لصألا : لاق اذإ  ىرت الأ

 . ثدحلا ءاقبو ةراهط ال '2نأ لصألا

 لصألا نأي : سكع : ءاسال ةيؤر مم ةالصلا ءاقب لصألا : لاق اذإو

 . هيلع "7 بوضوب ةثمذ لغش

 . ةقباسا' ةظحالملا سفن (؟) .« الإ » : لصألا ىف (1)
 / . .انتبثأ ام وحم ىلع نوك: نأ انحجحر دقو لصألاب ةحشاو ريغ ()



 ب "ما

 « انومضم اريصع هنوك هيف لصألا : 'هفارإ ىمذلا'' رخ ىف لاق اذإو
 . نايضلا نع قيرلل ةمذ ةءارب لصألا نأب : لبوق

 ©بوجو لصألا"” لبإلا نم نيرشعو ىدحإو ةئام ىف لاق اذإو
 . نيرشعو ةسخو ةئام ىف ةاشلا نع هتمذ ةءارب لصألانأب لبوق ؛ نيدقملا

 لصألا نأب لبوق « عرشلا لبق كح ال "نأ : لصألا لاق اذإو
 .نيقيب الإ هنع صالخ الف مالسلا هيلع لوسرلا دورو دمب فيلكتلا بوجو

 : ليوق عزون ام لك ىف عازنلا لبق عامجإلا ءاقب لصألا : لاق اذإو

 .فالخلا وأ عامجإلا لاوزو ٠ هانعزانت امف عازبلاو فالخلا مك لصألا نأب

 ءانهاه زاجو هعم سايقلال وبق زوجي الو « انهاه زاجو عاجإلا مم روج ال

 .فل.هللا ريفكت بحمو ءانهاه زاجو هنالخم دحاو ربخ وأ «هفالخم مومعالو

 . انهاه بجي الو ؛ هثيساتو

 4 ليق ام لقأب ىموجا ةيد ىف لاق هدع هللا ىفر ىعفاشلا سيلأ : ليق نإف مس هوو
 . داري الف هيف ء وكشم دازامو نيئويلأ ردق هنأ

 ردقلا كلذ ىف عاججإلا بحصتسإ هنأل ؛ باحصتسالاب لوق اذهو
 عامجإلا نم هلبق ام ىلع دامتعالاب ةدايزلا عنعيو ؛ ردقلا تلذ ىف نيقيلا وأ
 ' ؟ نيئولا وأ

 .فالشلاو ©« باحصتسالاب الوق ناك كلذ لمع وأ ث' ىرمعأ : ليف

 .. باحصتسالاب لولا ىف ورك ؛ ليق ام لقأ» لوقلا ىف
 فالي نأل ؛ىوءدلا فرمعب قادت باحصتسالا» لوتلا نأ اني دقو

. 
 انتيثأ ام وح ىلع نوكي نأ اندحر دقو لصألاب ميضأو ريغ نيسوقلا نيبام

)١-١( 

 الإ » : لسألا ف (؟) . ةئباسلا ةلظحالملا سفف (؟-؟) « .



 -سسم "غش حسم

 ©0اأ وهو «ليلد الو ءعامجإ داز امف سيلو ءردقلا كلذ ىلع داز اهف

 «عامجإ الون رشات ق ىدحإ وة املا دعب نيت ةأ-أ لعداز مف فاللخلا نأ انلقام

 0 "عازل مضوم وهو ؛ هيف ليلد الو

 ليلد الو عامجإ الو ؛ ىألا ىلع رمال ةقارإلا لهي فالخلا كلذكو

 فالخلا مضومب قلعتي مل هللا همحر  ىعفاشلاو هيف نامعلا طوقس ىلع
 . ليقام ؟7لقأ ىف

 نكل ؛ ممخاا عم رظنلا عضوم ىفال ردقلا كلذ لاق هنأ : هناهر

 ليهلد ةدايز نم عضوما اره لثم 1 كب الو ه دايمجالاو ىوعتنلا مصوم 1

 رك د ل ىسوخلا ةيد 7 ليش م 40 أ لاق | اعإو ؛ باوصتسالا ىلع | ى 56 لإ

 مك لاق نم سلو 6 ليف م لفأ هي ذل ايإ ؛ 6 ةرف ةادألا ند ةئع انب احصأ

 8 اذإ وى بادعصتسالاب لاق هنأ 46 آ باعصتسالا كح قفاوي

 نإد 1 باس متسالاب ال وق كلاَد نكي مل : ٠ ءاملا ةدور عم خالصلا وك اب ىلع

 هن حرص هنأ نع لفن واو ؛ ءالا ةيؤر لبق ناك ام ىلع ةحصلل هاب ناك

 هنإ ثيوح نم « حيجرتلا قيرط ىلع هنم كلذ نوكيف ؛ ليقام ؟2لفأ ىف

 . هيلع داز ادع ةمذلا ةءاربل قفاوم هنإ ثيح نم وأ ؛ نيقيلاب كشلل ةلازإ

 ٠ ةذبه حصل سف ةمذ هذيبكتعمو 6 هليلد كلذ نوكي نأ امأف

 . . قيفوتلا هللابو

 , « هأثئيصاخ 8 اظؤأ مولا اذه ىف روطلا تإب تدحوب 10

 < حمص ءاملا ةيّؤر دعب ةالصلاهحص ىلع لياد الو عابجإ الو « ءاملا “اقر دعب فالخلا كلذكو » (0)

 | . رخأتم «ىراقل قيلعت اينأ ناغلا باغأو عضولا اذه ف تدحو ةفاضإ هذه

 . « لوأ » نوكي نأ ىلإ برقأ لصألا ى(9)
 . 6 لوأ > نوك_ نأ ىلإ برقأ : لسألا ف(4)

 ( لدحلا.ى ةيففاكللا_؟ه )



 رشععبا_للازصفلا

 ىفانلا نأبو ليلدلا مدعب قلمعتلا ىف لصف
 0 ليلد هيلع لله

 : هتروص ه٠

 ريغ وأ ؛ حاكدلا ىف ىلولا طرش وأ ؛ ءوضولا ىف ةينلأ نع لأسي نأ

 ىلع "”اليلد همي ل لوقب باجأ ام ىلع ليلدلا نعو « لئاسملا نم كلذ

 ةلاقم هل نم ناك نإ ىتح « ليلالا هيلعف هفالخ ىعدا نقف ؟ تلق ام فالخ

 « فان انأو معصي ال تلق ام فالخ لاق اهيف ليلدلاب بلوط ةلأسم ىف

 ؟ ليلد ىانلا ىلع سيلو

 ؟ ليلدلا هيلمف هاعدا نف ؟ تلق ام فالخ ىلع ليلد متي م وأ

 ؟ هيلع مالكسلا مضاتا مزاي ؛ ةجحال امةم هنصو اده نم نوكي - لهف

 ضرعأ هيلع رصأ نإف ! ةجحال ايقم نوكي ال هنأ ىلع ءادلعلا رورمجف

 ؟ هترظانم نع

 . ةجبحال امقم نوكي : اولاةف موف كشو

 : لاق ام داسف ىلع  ليادالاو

 ؟ ةجحم ال مأ ؛ ةحمم تينن ام ثيفنأ : لاقي نأ

 |! هنع كسمأ ؟ ةححح ال : لاق نإف

 ركذأ امد مقوو ؛ اهدارعإب باوط ؟تينفن ام توفن ةححم : لاق نإو

 .٠ ضفانو

 .«ليلد 2 :لصألا ف(١)



 ل سراب

 حصي ال تيعدا ام فالخ لوقي ةلاسرلا ىهدا نم نإف ب اضيأو

 . ة:دبمملاب بلاطي الأ بجو ؟ ناهربلا "لع سياف« فان انأو

 نف ؛ حصي ال اهفالخ لوقي نأ هيفكي ةزجعلا رهظأ اذإ سيلأ : ليق نإف ل هدل

 ؟ هب نايتإلا ةيلعف ؛ ةزجعملا هذه فالخ ىعدا

 اريأ نءطلا وأ اهل دايقن الاء بلاطي امن[ و؛ةزجسملاب ناهربلا ماقأ دق :ليق

 الئاس ريصصيو اهمف ندطلاب بلاطيو ةلاقما سنن ىلع رصتقي ةلاّدلل بحاصو

 فرعتي ال 2”واسم بلطب نيلوئسا|ل حم ىف وهو هتلاثم داسف ىلع ليلدلا نع

 ةجعال امةم ناك ولو « اعطقنم هماقم ل وأ ىف وكيف ؛ داسفلاو ةحصلا هنع

 . عاطقنالا لاح ىلإ (0تاجحرد هل ناك

 ؛ ةلاقلا سفن ىف هل لاقي هنإف - ًاضيأو

 ؟ لطبُش مأ ء تلق امف تنأ قمحأ
 هنع كسمأ لطب : لاق نإ

 : احم هن وأ بلوط . قه : لاق نإو

 . ىوعدلا هيلع تبلق ؟ ةرو رض هاعدا نإف
 . اهدارنإب بلوطو« ةلدألا نم لاق ام كرب «ةلالد : لاق نإ و

 . لثس ام هنعو قتلا ىلإ هفرصيف ؛ تايثإلا نع لأسي هنإف  ًاضيأو

 .ةلاحمال ليلدلا هياءف ؛؟ تابفإلاىلإ ةلاحم ال هفرص ىفنلا نع لس اذإو

 ىعدأ لقو 4 هساكعو هضيقن تيليل ىفني أم ىفني ىفانلا نإف اضلأو

 . ؟ةجحلا ىفنب تايثإلا

 . هلوق ضقن كلدف

 . « تاحول» : لصألا ف (؟) . « الوثم » نوكب نأ ىلإ برقأ : لصألا ى(١)



 ل ميا

 ؟تلق ام فالخ ىلع ليلد ال نأ :تاق ملا : هل ليف اذإ هتإف  اًضيأو

 ؟هيلع لدي ام دجأ لف ؛؟ تربس وأ «تفرعت وأ «تبلط ىلأل ؛ ةلاغال :لاف

 : ال وأ « ب لئاسلا ةبلاطم مالكلاو لصفلا اذهب تلزأ : ليق

 . ال : لاق نإف

 . هقبلاطم نع جرخاف : ليف

 | ين :لاقنأو ٠
 .تضقان دقف ؟؛ ةلالدلاب اذإ ةبلاطمل تازأف ؛ ةلالدلاب كبلاط دق : ليف

 . ىفانلا ىلع ليلد ال نأ كلوت .

 ؛ كلل لوقي لئاسلا نإف  اًضيأو

 تابثإ ىلع وأ ؛ ملاعلا ملف ىنن ىلع ةجملا ردقلا اذهب امقم تنك نإ

 ؛ناهربلا اذه هيلعتقأ امب املاع ريصأنأ بجيف ؟؛لسرلا تابثإ وأ ءمناصلا

 . هفالخ ىلع ءىش داريإ ىنمزاي الف
 هتملق انو ؟ ءىش هدعب ىنمزاي لا ىلإ ىب ىغني اليلد تدأ ول ارك

 ىلع ناهربلا ينك مل كنأ ثللع ؛ ليلدلا هيلمف هفالخ ىعدا نم انهاه

  .هب تبلوطام

 ىفآ ىعدأ اذإف ؛ فان ةنآل ؛ لهاد هيلع نكي م أ اذإ هئإف اًضأو

 ءرجخلا رحم ىتا وأ؟تافبعلا نو « لسرلا نو عئاصلا ىقنوءملاعلا ثدح

 اذه لك ىف هنع لوزب نأ : لطابلاب لاملا لك أ وأ ءابرلا وأ ءريزنخلا وأ

 . ناهرب ال نأ هلوتي ناهربلا ماقأ هنأل ؛ اهعيمج ف بوصُيف ؛ ةلالد ةماقإ

 ؟ ىعدملا ىلع ةئيبلا امنإ و ؛ هيلع ةئيب ال ةعيرشلا ىف ركدملا سيلأ : ليق نإف - هد؟



 تمس كري كي سس

 : تلح يح راكذإلا درع | همم 10 هدب الو : ليف [ش“54لإ

 . ىننلا درهم ىلع ديزي نأ بجي ىفانلا اذهف

 ؛ ةنيبلا ىعدملا ىلعو ©« ركنم لئاسلاو « علم هيفني امف لوثسأا م

 . لاق ام فالخ ىلع ليلدلا دروب نأ ركدملا لئاسلا بلاطي نأ هل سيلف >

 هةمذ لْدَش لع الف ؛ هعمذ ىف وأ « هيلع اند ركنأ نم نإَف اضيأ واذ مك

 ٠ هيلع ناك نإ ركنللا اذهو « ىلاعت "نا الإ قحلا كلذي

 لغشي ام ىلإ تيبسن الو هئنم ثيبذحأ أم ىلأب اع نأ : لاق اذا

 ؟ ىدب ىف ام وأ « ىتمذ ىعدا ام

 همي رطب هب هيلاط نم في رعت همزل هتوبث يع نف ؛ لصألا وه كلذو

 ناك نإ ىنئاأ نم لاق ام ةفرعع صقحلا وه هنأل ؛ ركدملا ركن لوز ىتح

 اهريغوأ ديلا نم لصأ ىلإ هدانسإل ؟ الذ نم رثك أ هعم نكمي الف ؛ ان

 ةزإف ؛ ءاوس هيف هريغو وه  فيلكسشلا ىف نأ ام ؛ ىفانلا كلذك سيل

 مطقلا هكمي الف لاقام فالخ ىلع ليلد هريغ دنع ما دق نوكي نأ نَّمأي ال

 ؛ كشلا عضوم ىف مطق دتف ؛ لياد ال نأب مطق اذإف ؛ زبوجتلا اذه عم

 .هاوعد لوأ ىف هلوق ُنالطبو هؤطخ ريظف

 . ءاوعد طق ام هاوعد ىف مقي قوقملا نم قمل عّدك

 سبيلو لهاد هيلع هب لير نأ امإ ىفاذلا ىلع ليلد ال : هلوق نإف اضيأو ل مغ

 ؟ هداربإ ىلع
 لاحتسا ةرور مولعم وعالو ؛ "'”الصأ ىفنلا ىلع ليلد ال : لاق نإف

 . « منك » فوك" نأ ىلإ برقكأ: لصألا ف(١)
 الصأ ىننلا ىلع ليلدال هثأ هب ديربي نأ امإ هباوص » : ىلإ ام ةرابعلا هذه لباقم شماحملاب درو ()

 قايسلا حيحم م ودعلا 3 سنلاو ءرخأتم ءىراقل اهلعلو « فلت# امخب ةرابعلا هذهو شماحلاب اذك « امو
 : 3 ءءء . حيحصتلا اذه لإ  ىل ودس كَ ةحاح قف سيلو



4 0 

 ! لئاسملا لك ىف مزال كلذو  تابئإلا بجوو « ىننلا

 , 02فان ىلأل هداربإ ىنمزاي الو ليلد هيلع : لاق نإو

 ؟ هدارنإ بحي سيلو ؛ ليلد تيفن ام تابثإ ىلعو : هل ليق

 تلهو لوأب همالك ةئ ومو هترظانم لاخلا ىف طّةسو الصف هنع دج الف

 ظ ! هرظن ءدب ىف هلصأ نع

 نع الإ هينأن لبقي الف ؛ اقلطم ىننلا ىعدا اذإ ليلدلل ىفانلا نإف  اًضيأو - هدم

 - م5

 ؛ هريغ زيوجم عم هين روصفي ال تلا ىلع فني نم ْنأل ؛ عطقلا ىوعد
 ؟ لاق ام فالخ ىلع ليلد ال نأب اعطاق نوكي نأ بحي

 : نيهحو نم دسأف اذهو

 كلذو داهتجالا لئاسم ىف ؟هلاب امطاق نوكي نأ بجي هنأ  اهدحأ

 . عامجإلا فالذ

 درفنب نأ زوج ال دابجالا ةلأسم ىف هنأ عل 7 نأ همزأب هنأ  ىلاثلاو

 هطوةس مولعم كلذو « هابي مل سايق وأ « رب ةياورب ءادملا نم هنع دحأ

 . امطق

 فالاعإب لباقي نم هلوق فالخ ىلع ماعنلا ىوعد هلباقي هنإف  اضيأو

 .مكملا

 عزون امف ةجلا ةماقإو « لْثُس امذ اليلد هنم اذه ناكول هنإف  اًضيأو

 مهلا نع ًادرانم ركسألا ةفرعم ىف داهتجالاب درفنا اذإ هل اليلد ناكسا

 اًماو  ليلدلا نم ردقلا اذه نع ىوتنلا هل ناكلو  ةرظافملا لم ريغ ىف

 ! ةرظانملالاح ىف معك مم امي ليلد ريغ هنأ اع عامجإلاب كلذك نكي ١

 )١( فان » : لصألا ف « .



 بس ميو

 نأ ىلع هعم رصتقا وأ ةبسشلا عضوم ىف مكمل نع هلأس نم نإف  اضيأو ل هدب

 . ةرظادملا ىف "”اعراش نوكي نل كحال نأ

 .نوكي ال نأ بجو : كلا اذه فالخىلع ليلدال :لاق اذإ كالذك

 : امواعم هبآو> نم هَ وعل 3: نيعضولا هنأل ةرظانملا ف اعراش ابي

 . تاق ام فالخ ىلع ليلد ال : لاق اذإ هنإف  اضيأو - هدم

 ؟ ليلد تافام ىلع لهو : ليف

 , هاعدا امف هلهمم ”رقأ ال : لاق نإف

 لهلد ”لع سيل : هلوق طقسو « هدارعإب بلوط ممن : لاق نإ و

 . تمفن ام فالخ

 ؛ تلق ام فالخ ىلع ليلد ال نأ ىلع ٌراصتقالا زاج نإ هنإف  اًضيأو هده

 ةجملا ةماقإ ىلإ جدحي مث ؛ ةجح اتماقإ ىف هداريإ هيلمف ليلد هددع ن

 ؛تاقام الإ ةثداحلا هذه ىف - ال ؛لوتي نأ هيفكي هنإف ؛ اًضيأ ردقلا اذهم

 ظ . هدارنإ هيلعف هفالخ هدنع مَ
 . هفالخم مح لئاسلا دنع نأل ؛ هيفكي ال : لاق نإف

 . تاق ام فالخ ىلع لهلد لثاسلا دعو : ليق

 . ةلالد ال نأ :ىلوق طقس ىتح ةلالدلا ىوعد هل سيل :لئاسا| لاق نإف

 وس مكح الإ : كالوف لها ىدح كحال ىوغد ةماع سدأو : ليف

 . ترك ذام

 . ةلدألاو بعاذملا نايبو « ةرظانملا باب دس هيف اذهو

 وهو“ لاحلا باح صتساب لوقلا بور نه برم ألو نأ : معاو

 )١1( نوكي » : لصألا ف «.



 [ىدعل]

 « لد اسملا ضعب نع لئس نيح ةلالد هل ماشي مل نم ال وأ هب قلعت هماونأ فعضأ

 ةفرعم ىف وقتي ل نم ”ضعب هلم ةلالدلا هرضخم نأ ىلإ ءاذه ىلإ حورتساو

 لمع (هب مكمل حويحصل ىف كمتعب :نأ نود ا ةرطظانملا ىف اًيرط ةلدألا مقا وم

 ظ . فيرعتلاو ؛ مىلمتلا ود « ىوتنلا

 مرثك أو؟ةرظانملا ىف دمتعيام ىوقأ نمدنق ر مس لهأ نم ريثك هلءجمث

 . دنقرمس ءائاملا : اذه الامتسا

 كلذ نأ ةرغلا ”ىدتبلا نايف ؟ مصخلا مالك هيلع ىوقيال ةنصو اذه امو

 |! لاق ام ةوقل

 ؛ هب قيلي امي الإ درلا هيف تأتي مل فْعَض اذإ مالكسلا نأ لب الو ٠

 «لادلا ىف لزانملا لعأ غلب هنأ : هب فيمضصْلا رارتغأ دنع هب لدتسملا دقتعيف

 ماكحأو « ةميرشلاو ديحوتلا مفر هب رهظ ليصحي هل نم هيلع هنتح اذإو

 سس ماي”

 ! مولملا عا ونأ ضعبب صتقخم ام يك ان سيل دإ < لوقلا

 هسفن دنع ةدمع هلمحو تايلثءلا ىف اك: نم ضعب هيلإ عزرا دقو

 نظ ىتح هيلع مالكلا ىف بنطأو « ةلأسم اهاعجو « لئاسملا نم ريثك ىف

 هيلإ راص هئم لعلو ؛ ةيلقملا مواعلا ىف هرحبتل هيلإ راص هنأ هل ةريصب ال نم

 . ءاهقفلا نم راص نم

 نم ايش مش : 30 كسفيال ىلام# هللا ندب بعالتلا ىف ةلاهج هذهو

 . هريثك و هليلق نم هلل ذوعن مولعلا

 دودحلا 'دَح برص ىتم هنإ : دودملا حيحصت ىف متلق سلأ : ليق نإف

 دخلا : لوقي نأ هل نأك مفد الو ء« ضقن هيلع درب ل ىتح ةسكعو هد رطو

 ”نيع وه اذهو ؛ هتوبث زومال لطاب هادع امو ع ترك ذ ام حيدصلا

 )١( املسنت » ؛ لصألا ف « .



 ل منيب

 ؟حصي هاوس !دح ىنهي هنأل ؛ ىفانلا ىلع ليلدال نأب لوقلا نم متركنأ ام

 هلع ”بصن دقق ًاسكع و ادرط هيلع ى رجأ امو ليلعت ديدحتلا : ليق

 ىلع ةلء بصن نمو « اهّتححص طرش هيف مصملا ”ىرأو ىوعدلا نم كذا

 . ةلالدلا ماقأ دتف ابطرش

 .نململا هيلعف اهداسق ىعدا نف ؛ ةزجسملا رهظأ اذإ مالسلا هيلع ىنلاك

 « ةلالدو ةلعديصن "'ام دسفيام دروي'” نأ هيلع سيلوءداسفلا كلذ نّيبي اع

 هداسفل ىعدملاو مدخلا ىلع برقيو « هيف رطخال ذإ ؛ هدسفي ام دروي نأ الو

 . هحادتحا طقسيا هدروي نأ

 نأ اهم امي ةلأسلا 1 ماهأ اذإ هيقكي هنإ عرشلا لاع ىف ادلق هلثعو

 . اسايقو ةلالد هلوك نع هجورخ نيب ام مصخخنلا ىلع

 هل سيل ام امأف . ليلدلا ةروص هل ام لدتسملا دروبام لك ىف كادكو

 دحاو نوكي الف بهذملا هاوعد نع زمع مل اضحم ىوعد ناكو ليلدلا ةروص

 . ةلالد هنوك هيلع ىعدا "نم ىلع" هيلع مالكلا مزاي ةلالد امهنم

 . قيفوتلا هللابو

 )١-١( انئبثأ ام وح ىلع نوكي نأ انحجر دقو . لصألا حضاو ريغ نيسوفلا نيبام .
ْ 

 )-( ةقباسلا ةلفخالملا سفن



 .رشعزهاثللا ل صفلا

 مسقتلاب قلعتلاب لصف

 وه تبثأ ؟ ادحاو الإ لكلا لطبأف ؛ رثك أ وأ نيمسق رمألا لمتحا تم س هال

 ! هادعأم نالطبب

 ناكو عدم اهنم هيعدي امم ءىش لوصح لاعب اهلك ماسقألا لطبأ ولو

 . ىفنلا وأ « تابثإلا نم ىعدملا هاعداام ضيق ىلع هيف مكحلا

 ىف ىعدأ نإف ؛؟ هيف رظن : يس نم برضغب لدتسم لدتسا ىتمو

 ىلاعم ىف لخدي ُ مسق هيلع دياؤ هرك ذام ىوس هل مسقال هنأ رمألا ءدب

 . فالحلالب همالكل اضن ناك _هماسقأ

 مق ةياع ديف هر ذام ىوس مق ال هنأ رهألا لوأ ف مل 1 ا نإ د

 ؟ ًاضتن نوكي له ؛ هماسقأ ىف لخدي مل

 هاوسام نأ نع فشكلا يبسقتلا ةدئاف ذإ ؛ اضن نوكي : لوقي نم مهم  هال؟

 سبل هنأ ىعدا ام فالخ دجو دقف ؛ مق ديز اذإف ؛ هماسقأ نم نوكبال

 . ميسقتلا ةدئاف نم انركذ ال هكح ىف هنأل ؛ هريغ سيل هنأ حرصي مل نإ و

 هرصحمام ماسقألا نم ركاذي دق هنأل ؛ ًاضتن نوكي ال : لاق نم  مهنمو  هاب»

 مصخلا هدروب اهياع مزايام نأ ىلع ًاداهءا اهرصحو اع ىف ىمئتساالو

 ١' اظرف هيك رتب نوكي الف ؛ لاطب الاب هل ابلالعم

 هاوسامو مولعلاىتعلا اذه ماسقألا نمحيحصلا مسقلا نأ الوأ ىعدا ولو

 ؟ كالذ هيفكي له ؛ مكحلل ةدمع نوكي نأ نكي امس هرك ذ نأ دعب لطاب



 سس انقل يو 20

 ءىشال : لوقي مث ؛ ابهذم ىعدي نم ةلزنم هنأل؛هيفكي ال : لاق نم  مهنف هال

 . قابلا ىلع ليلدال : لوقي نم ةلزنع نوكيف؛ حيصي ةأوس

 ىلإ رمألا ماسقنا نع فشاك_نا دق هنأل ؛ كلذ ةيفكم : لاق نم - مهعمو -- هاله

 ؛دحاولا اذه ماسقألا هذه نم راتخا مب ؛ ماسقألا نم هريغ ىلإو « رك ذام

 ؛دحأ لكل هاوس مق لك داسف روهظ ىمدا دقف ؛ هادعام نالطبب مكحو
 . هريغ ىف / ةحملا وهو داسفلا ضيقن رهظب' نأ داسفلا هل رهظي مل نم ىلعف [شهمل]

 ةحصلا ىف عدم هنأل ؛ ٌحيسصلا وه : لاقو ابهذم ىعدي نك سلو

 حييدحصت نع لس دقو مما بهذم نم دمك نكك أم هضيقن هئلب اقم ىف ال

 راتخاوأ نأ ييسفتلا نم وهف ؛ همصخ بهذم داسفإو « ايهذم هاعدا ام

 ؟تدكذام نود حصي : لوثيف ؛ ةلمتحلا ماسفألا كالت نم امسق مصخلا

 . هأاطب| لوح ةيلعف

 ةعمو تلقام داسف ىلع ليلدلا مقي ل : لوقي نك - ًاضيأ سبلو

 ىلءالو « مصخلأا لاقام داسف ىلع لديالو؛هيلع رصقتي هنأل ؟ مصخلا لاقام

 . هسفئأ ايهدلم هاعدأ ام ةحبع

 لولدلل امقم نكي رن | ةحدو ليلد لك نع ليلدال نأ : هلوف درج لب

 دعب هريذ داسفو هتحص ىعدأو دودحم ىف | دروأ "م : اناق اذهغو

 سهتام ريغ هنأل هدد قى انه هدرويبأم داسفإ ةمقكن هنأ : سككملا و درطلا

 هاوسام داسفإ نمضتو ةلعو ادح هنوك نكمام دروأ اذإ ىوعدلا دري ىلع

 اضتانم ناك هيلع دروب ءىش داسنإ نع دمق ول ّقح هيلع دروأ اذإ
 . هذي ل و هلءامتل

 «ةرظانملاملاطو«هيف رصخلا مقر هادعام داسفإ دارأ اذإ هناف_ًاضيأو

 عينا داري | هيلع بجو اذإ هنال؟دحاو لكى مالكلا ىلإ مصخلا جاقحاو

 ! دوصقملا عيضوف ؛ مفرلا ىف عيجلا ىلع مالكلا مصخلا ىلع بجو داسفإلا



 سس مايا سس

 ؛هذوصتم ىهىتلا دودحلا نمدح او ىلإ دصقلاب مالكا“ مصخلا ةكرج اذإف

 . نيبوعدلا نم دوصقللا نيبي "ال وأ 9 «ةلمال بصانلا هدسفأو هدروأف

 . ليوطتلا طوةسو برقلا ىلع لطايلاو قحلا حضوو

 اهرك ذب باتكلا لوطي « ريثك  تايلتملا ىف  ةلجلا هذه ةلثمأو

 : كلذو هب ةلجلا حضتقت ادحاو ءابقفلا قرط ىلع هيف رمألا برتيام رك ذيو

 ةتحص ركسي نم ميسقتو « راكنإلا ىلع حلصلا ىف مهفالتخا  لثم

 : وا ال ىعدملا هذخ أ اه نأب

 . هيف ىعدملا نع اضوع هذخأي نأ - امإ

 . ىوعدلا طاتسإل وأ

 . نيملا طاةسإل وأ

 . ءىش نع ال وأ

 ذخ الل 90 ريغ ةنأل ؛ ىعدا اع اضوع نوكي نأ زي م 1

 . اضوع هئع ْذْخَأَ حا

 اهيلع ذخؤيال ىوعدلا ضحم نأل ؟ ىوعدلا طاقسإل نوكي نأ الو

 . دودحلا هيف امف ىوعدلاك  ضوعلا

 قالطلاو حاككنلا ىف ال لخدمال ذإ ؛ نيبلا طاقسإل نوكي نأ الو

 . لدم اهيف حلصللو ؛ مهدنع

 ءىثال نع اضوع ريغلا لام ذخأو « ءىش ىلع هذخأب نأ الإ قبب 0

 ٠ ببس نع هذخأل دبال ذإ « لوتعلاو ةعب رشلا ىف لاح

 . راك_:إلا ىلع حلصلا ةحص مقتراف « كلذ لطبف

 ظ قيفوتلا هللابو

 , « تباث : لصألا ىف (0) .«الوأ 2 :لصألا ف(١-1)



 .يىسع عس [تلالصفلا ٠

 تاضارتعالا نم حصن, الام نابب ىف لصف

 ةدسافلا موسرلا نم ثددحأ امو

 . هريغو مضولا داسف نايب نم لوصفلا نم ىغم ايف اهنم ريثك جردنا لق - مال“

 . لبق هانرك ذ مف انلْمْعَأ انلعل ام لصفلا اذه ىف رك ذنو

 : كالد نش

 : للعملل لئاسلا لوقي نأ

 . اذكل ةلع اهنوك بجو : ادكل ةلء هترك ذ ام ناك و

 ةلع ناكل «رشعلا بوجو ىف ةلع توتلا ناك ول : لوقي نأ : لثم

 ؟ لضافتلا يرحم ىف

 نأ همز مك ةلع هيعدنام سيل ذإ ؟ هنع باوجلا مزايال اذهو

 اهلعج نأ كحل ةلع بصن اذإ همزا كلدك ناك وأ ذإ ؛ هريغل ةلع ايلمج

 . مك لكل هلع

 باحنإ ىف هلع اهلمج ن أ ةاك زلا باميال ةلع بصأ اذإ : هنم بجيو

 . تانيبااو « ىوامالاو « ةحكنألاو « تالماعملاو « ءالصلاو « موصلا

 ءرشعلا بوجول ةلع هلج نيب قارذتسالا قيرط ىلع هتدروأ: لاق نإو

 . ابرلا مرحتتل ةلع هلعجو

 . قرفلاب هيف باوط ام نيب عمجي ل هنأأل ؟ قرفلا ًاضيأ همزليال

 : كثالد نمو ل ةالاب

 . هليلمت ىف هعافترا.ىلع ءىثلا عباوت عافتراب لدتسي نأ



 ا ويري -

 | هماتنو « هعورف : هعباوت نأب هيلع ضرتمُيف

 : لوصألا مدع ىلع حئاتنلا مدع لدقسي الو -
 راهظلاو « قالطلا نم هصئاصخ 'نأ : فوقوملا حاكسنلا ىف هانلق اك

 ؟ ماكنلا عافترا ىلع لدف ؛ ةعفترم اهريغو ؛ ءاليإلاو

 | هعباوت حاكنلا صئاصخ : ضرتعملا لاقف

 لءج اب ءىثلا توبم / ىلع لدتسا امنإ هنأل؛ دساف ضارتعا اذهو [ىدكأل]

 توبث ملي مل ةرامألا دوجو ملعب مل اذإ' ؛ هتوبث ىلع ةمالعو 5 رامأ ظ

 | هنوبث ىعدأ ام

 ظ : اولامو ؛ ىئذلا رابظ عنم ىف هلثع اولدتسا دق مهو

 . راهاظلا حصي مل « راهظ'ا اهمضققي ىقلا ة رافكسلا هنم حصي مل ا

 رباستلا نم عايتبالاب دافتسيام رذمت : قبآلا عيب ىف نكس انلقو -
 | هداسف ىلع لدي ملسنلا و

 ؟ هيلع ضرتعي مث هريخ ايش لالتعالا ظافلأ نم لدبي نأ  اهنمو

 : ءطولاب ةمئانلا رط»_ مم ىف لوقي نأ : لثم

 : ءىقأكه هيف ابواعم هب عقيال ادمع رطنلا هب مقو ام نأ

 رطفلا عنمب ال ردعلاو ؛ءرذع ا نم رثك أ "للملا ىف سيل : اولاق

 ظ . ضرماو رفسلاك

 ةيلغلاب هنأل « رذعلا نم رثك أ .ةبلغلا ىف ىذلا نأل ؛ دساف ادهو

 ظ ! رفسلاو ضرملا نود « رايتخالا لئاز ريصي

 : عردلا نع رخأتم هإ : لالتعالا لصأ ىف لوقي نأ  اهممو - هاله

 : ةينلا باحيإ ىف ءوصولا هيلع انف نيد ممودلا 2 موف : ل



 سس سابا سس

 ! ءوضولا دعب عرش مميتلا نإ

 مكمل ىف قافتالا ةوجو لالتعالا لصأ ىف ىعارما نآل؛حصيال اذه

 عيمشإ امف عدوي نأ عرشلا بحاص "نم زوج هنأل ؛ةلملا دوجو مه « طقف

 امف هتوبمه ررقت دق ءىش ىف فصو وأ« كح ىلع هب لدتسإ ىنمم ارخآ

 1 ال وأ ةعرش

 اوساق تح ؟ ملسلا دبعلل ألا ءارش ىف « مل انباحصأ لاق نأ - اهنمو

 : عيبلا ىلع ءارشلا

 ! هضيقن ىلع اَلَع نوكي ال ءىثلاو ؛ ميبلا ضيقت ءارشلا نإ

 :ةمرحلا باجيإ ىف لالها ءطولا ىلع ىلزلا سايق ىف لل اولاق كلدكو

 رخآلا ىلع اهدحأ سايق زومي الف ؛ مارا ضيقن لالحلا نإ

 ؛ دضلا سايق نكي ل « ام ىنءم ىف اعمتجا اذإ امهنأ :ىغم مف انركذ دقو

 ىلاعم ىف اناتخا نإو ؛ 4 ىعءم ىف هتفاويام ىلع ءىشثلا سايق ناك لب

 . رخأ ماكحأ

 : كتالذ نمو  هربو

 . ناسنإلا مظع نم رسكسن | اي سجنلا مظعلا لّصَو ىف

 . ةناثاا ىف لوبلاو «.ق'رعاا ىف ملاك وهف ؛؟ ةرتتسم هتساحم كلذ نإ

 ظيلغتلا يلع اهانبمو « ةالبعلا ف رمألا فيم بجحوب ادهو : اولاق

 . امعوضوهو اهانبم نع اهجرخي سايقلا اذهو

 عمتك ال ذإ ؛ احلق هتوك هجو رواشب ال هنأل ؛ دساف ضارتءا ادهو

 . موتي ليلدل اهلاوحأو ةالصلا ماكحأ ضمب ىف فيختلا

 فيفختلا نم برضا ابجوم "هن وكبف « ةلدألا ٌدحأ سايقلا اذهو



 مس جيو ىاسم

 اهفيفختأ بجوأا ليلدلا لطب كلذ راح وأ ذأ 3 اعونم ريمهن ال 4 ةدايع ُْق

 ٠ كللذ ريغ ىلإ ؛ الفن اهلامفأ ضعب نوك تجوب امو « زفسلاو ضرم اب

 1 مني ل حعبجرب ال هنأ ألو درو رصف نإف

 : كالذ نمو ةهرغع

 زوجيال برغم ىلع رثولا سايق اولا نأ
1 , / : 

 : هانعمىف هكراشي امف هيف هابتشا ال اع قطأ اذإف ؛ هكح هابتشال ؟ اعرف ناك

 ٠ هل اعرف 4و لعامو . اكلصأ ال وأ لعام راصو 6م ًاسام حص

 اهكح مولع ا ب رغملا لع س4 0 هأيدش و "”فالخ ريولا باوحو قو

 : ةأينشأ اللو فاالخ الب ظ

 اهمععب 1 هابتشالا و سبالا أبمف مي ماكحأ ىف أئب اي اذإ نيلصألا نآلو

 :هياع سايفلاب لذ ىتح < هلبق هماعن ملام عوطقلا ىلع سيق : ضعبلا ىف عطقلاو

 رهظلا ىلع رصعلاو « ماكحأ ىف رصعلا ىلع رهظلا ساقي“ هنأ  ىرت الأ

 . اهريغ ف

 ظ | اذه كلذك

 نأ ةينأأ بأبي 1 عوطتلا مم وص ىلع ناصم ُْز موص "ساي ١ ولأ نأ ب امممو ل ةرذذ

 عب أهلا ىلع عوبتلاو 6 فعذألا ىلع ىوقألا سايق أره

 ل قالطلا ةيانك اهقحايال نم ةملتخخلا ىف انلوق ىف اولاق_كلذكو

 ىوقلا ركح معي الو « عبت ةيانكلاو عوبقم حيرصلا نأل ؛ دحي رص اهتحلي
 1 فيدرعلا نه



 هدب وو |

 وه فالتخالاو , ىتولا وه كلا ىف قافئالا نأل  أطخ اذهو

 ىف ىوق ركح ىف ةيادكلا وأ + لفتلا ىلع ينافتالا عقو اذإف « فّمضلا
 ىوق نإ و « عوب#لا ضرغلا ىف فالهلاب فعضام هيلم سيقن : ركسملا كلذ

 . رخآ هجو نم
 | : كلذ نمو - همك

 ؛ هسفنب ءىشلا ليلعت كلذو (/ لولملا ضعب ةلعلا تلمج : لوقي نأ [شكة5ل]
 . ضفانتم عنتمم ٌبِإلذو ؟ هب لولعم وه ع الولمم ءىشلا نوكيف

 فقي ملا ؛؟ دقملا يفرط دحأ مهبل نإ : فوقوملا عببلا ىف لوقي نك

 , هل ىرتشي نم ةزاجإ ىلع فقي ال ءارشلاك

 ءارشلاو ءدرفني لف « ءارش هعم عيبلا نأل ؛ حصي الاذهو :اولاق

 هيف لخد ميبلا تالع اذإو « عيبلا هبف لخدف ءارشلا تيالع اذإف ؛ عيوب هعم

 كلذو ؛ ادحاو ركبملاوبةلملا نوكسقف 4 ةلعلا تح لواعملا لخدف ؛ ءارشلا

 | عربشلا لاع يف لاحم

 ىف ؟زئاج كلذ ناك هويلن ام ىلع رمألا لي ول هنأل ؛ حصب ال اذهو
 . اعيمج لقعلاو عرشلا ىلاع

 : رخل هجو نم ضارتعالا نم دساف اذه نأ ريغ

 ققفتم وهو ؛ الصأ ءيشلا: كللام نم ريغلل ءارشلا لمج هنأ  كللذو

 عيبلا و» سيل هنمْضت يذلا عيبلا نأ الإ  عيبلا نمضت نإو - هيلع

 ىلع هكلام ريغ نم عيبلا ساقف ؛ هكلام نم عهب وه لب ؛ هيف فاتخلا

 حي كالفو. ؛ ريخلا كالذ ةزاجإ ىله اهوبوم هيرتشم ريغل هكلام نم هارشلا: ٠

 . هتيحعص ىف ةيببش.أآل

 ١ . 6 لدا قةيفاكلا-  ؟١)



 سلس جت لات سس

 أ هأئبم ىف عرذلا 0 ناك هانلمأت اذإ سايق اذه : لوقي نأ  اهتمو ب ةورس

 . زوجي ال كلذو ؛ لصألا كح نم

 . بسنلا ىلع ًاسايق باذكإلاب.نامالا دعب ةحابإلا دوعب لّلع نك

 وه حاكنلا ةءابإ دوعو « بسنلا نم معأ حاكسلا : ضرقعملا لوقيف

 بسآلانأل ؛؟ بسنلا وهو هنم صخأ وه امل اعرف نوكي نأ ز وجي الف ؛ عرفلا

 اذهو « بدنلا نم عأ ناك ؛ هريغ مباون هلو ؛ حاكنلا عياوت نم

 مكحلاو « رخآلا نم أ اهدحأ سيل : امهني ممج ىذلا نأل ؛ حصي ال

 رخآلا ندضتي امدحأ ناك نإو:؛ ءا وس هيف اما: سايفلا كللذي هبلط ىذلا ظ

 . هابتشالا هيف عقو ىذلا مكسملا ىف هبحاصل اقيرط هنوك عنتمي ال

 . زوجي ال كللذو ؛ ةصخرلا عضوم ىلع سايق اذه : لوقي نأ  اهنمو هد

 ىلع سايبتلاك مضاوأل ضب ىف هيلع سقي" مل امإ انأل ؛ حصي ال اذهو

 . لاس ىلع ملاس ريغ ىف "'”ريبكلا عاضر سايفو « 0|

 نأل ؛ هياع 0 نب دار ىأ ريغل ةال.علا لبق ةيحض الا سايق و

 ؟ سايقلا كلذ نم ممم امبماقم مثاقلا ليلالا وأ « عامجإلا وأ « صنلا

 . اهريغو ةدخ رلا نيب هيف قرف الف مام سايقلا ىف 035 ل اذإف

 ؛ زوجي ال كلذو ؟ فالخلا مضوم ريغ ىف سايق اذه : لاقي ْنأ  اهنمو - هده

 عص ليكسااب ليكدلا ىف مو اذإ نأل ؛ ابرلا ةلع هنإ : ليكلا ىف ملوتك

 ؟ حصي مل ليكلا ريب مقو نإو ؛ رخألاب اهدحأ 7

 )١( عوبب دواد وبأ ه4 عوبب : ىراخبلا : ايارعلا ريسفت ىف باد ظنا ١
 )١(وردق عاضر ع« ريبك لجر وهو هعطرأ ميكو ملم  5٠١5اًضيأ راثلا "5 حاكسنو

 "هك , 5 /5 ل.ح سأو 5 حال هةحأم نبأ

 حض : ةدرب ىبأل لسو هيلع هللا ىلص ىغلا لوق باب ىف درو دقو 4 ىحاضأ : ىراخبلا رظنا (ع)

 . « زعلا نم عذجلاب



 ب قة

 بس ةرم#

 مس 2 ىلا دسم

 ؟ حصب ال اذهو ؛ فاللعا مضوم ريغ ىف ليلعت اذه : انباحسأ لاقف

 ليكلاب مقي ل اذإ ىواستلا نأل ؟ فالحلا عضوم اضنأ اذه لوانتي هنأل

 ن٠ مهعفد نكمي لف ؛ حمصي مل ليكلا امهيف لضافتلا مقو وأ « امهنيب

 ْ . هجولا اذ. سايقلا

 ؛ ضورفم مكح نع نونسم مكح بلط ىف سايق اذه : اولا نأ  ابنمو

 : امهمفادتل ؛ ماد ريغ كللذو

 امل دب الف ةرابطلا ىف ناوضع امنإ نينذألا ىف انباحصأ ليلعت  لثم

 . نيديلاك ديدج ءام ن

 بوجولا وه سيل لالتعالا كح نأل ؛ حصي ال ضارتعالا اذهو

 ءاملا ىف ةراهطلا ءاضعأ نم اهريغ نع اهدا رفإ باحجمإ هتكل ؛ لفنلا الو

 ؛ ام عرفلاو لصألا تعمج دق ركملا اذه ىف ةلملاو ءامهلإ لصون ىذلا

 . تدحصف

 رهاظ هموهعو ع رذلا ىف ص وصلا ىلع امكح ماع ىتدت بجو نأ  اهنمو

 ؛ةيوستلا ىلع عرفلاو لصألا ىف هليلعتىذتقمب للعملا بلوط اذإف ؛ لصألا ىف

 : ركملا كلذ ىف ع رقْلا كراشب ام رادقم لصألا نم ىنيفكي لوقي

 ةدايع : ثولل دعب جمالا ىف ةباينلا ىف ىف ىفوكلا لوي نأ لثم

 . داهجلاك ؟ توملا دعب اهو ةيبايث الف ؛ ةفاسم مطقب اهءوحو قلعت

 . هدسب الو ء«توملا لبق ال ءالصأ هيف ةباين ال داهجلا ليق اًدإف

 ؟هلبق منود « ثوملا دعب م ةاينلا صاصقخا هوب ؛توملا دعب : كلوقف

 هةسق لب ؟ ةايحلا لاح ىف د يلا ىلالتعا' لصأ لمجأ مل : لوقيف

 ؟ ال مأ «( ل'ٌودلا اذه مرأي لوف ؛ توأل دعب داهجلا ىلع



 بج --

 . عرفلا ىلع لصألا .ديك أم / ناهي هنأل ؛ مزاب ال لاق نم - مينم [يدبل]

 لوقأ ال انأو ؛ هيشلا سايق نم اذه نأل ؟ مزاي ال لاق نم - مهنمو

 عرفلاو لصألا نيب عملا نكمي ''”ال[ هيشلا سايق ةرويص اذه وع هيبشلا سايقب

 . لصألا ىف طلثلا نم ًاعون مهوب امب الإ

 لمصفنيال داهجلا نأل ؛ هنع باوجلا بحي لاؤيم اذه لاق نم بمهنمو

 هنكمي لو يويعتلا هلياعت بجوأ اذإف ؟ هدعب هكح نع تاملا لبق هيكح

 . سايفلا ىف هئلمخ ىلع لد هب لوتلا

 قافتاب دحاو ينعم وه لاح لك ىف داهجلا ىف ةباينلا منم ىذلا نألو

 ؛ عامجإلا ةفلاخغ ركسملاا كلذ يف هلاوحأ ضب ةصيصختو هضيميتف ؛ ةمألا

 . هيلإ ليبس ال ثالذو ٠

 اعرف الصأ اهلمج لوثسملا نكمي ةلدب يلوثسللا ةلعب لئئايسلا ضراعي نأ  اهتمو 7

 : اهسفن نم هتضراعم طاقسإل لئاسلا ةلعل ةضراعم ريصتف « هسفن دلعل

 ع اكتلا نإ : سيسل لبقو « ولا دعب ياللا ف انوق - لع
 ةيفرلا ياست 4ميو اهبانيتسا لبق ضرع اذإف ؟ ةمؤنلل ءافيتسال ةبقرلا ىلع

 ةولحعا دعب اهقلط ملاك « ضوبلا.ىف عوجرلا دقاعلل ناك : ”دقملا "مهر اي

 ؟؛ ايمن اج

 : هلوتب ةلملا هذه لباسلا ضراع اذإف

 دوقةعملا ميلسنب ٍضوولا مما راح نأ بجوف ةضوامم تو حاكلا

 . ةراجإلاك « هيلع

 فات اذإف ةضواعم دقع اهنأل ؟ ىلالتعا عرف ةراجإلا : يلوئسلا لوقيف

 )١1( «ال نأ » : لسألا ف .



 دك ع .غ تع

 كالذ مث ضوملا ىلإ عوجرلا ثعيف دقتلا هلوادتأت غيم يلف لبق هيلع دقق اس د

 هال

 نيس -

 . هضعب ىف وأ « ضوعلا ميج ىف عوجرا
 ! حدقلا اذه لع ةضراعلا طتسأ لبق ؟ ىل ىضي امم سيلف

 ؟ ال مأ ءةدساف ةضراعم ةلعلا ىلع تضرتعا كنإ : لاقيف

 ةلع عرف وه امم ةلملا طاقسإ دارأ هنأل ؛ طغشن : لاق نم مهعم

 . هياإ ليبسال كالذو ؛ لوّدسملا

 نم رثك أي سيل ةنأل ؟ ةضراعملا طوس بجويال : لاق نم - مهنمو

 طقسرال كالذو ردا هجو نم هلالتعا لصأي داهمت الا ىف لئاسلا كراش هنأ

 . لوئسملا نم حيجرتو ميد#ت عونل اسيسأت نوكي لب ؛ الصأ ةضراعلل

 لع فصولا ىف ديرب هتضراممب لوئسملا ةلع طاتسإ ىلإ دقي نأ  اهنمو

 - للعلا ةاع فأص وأ

 هل سيل 7 ابيع )امهدحأم دج وف نيدبع ىرتشا نموف انلق ام - لثم

 دقاعلا ىلع ةئمصلا ضيعبت هنأل ؛ نيلوقلا دحأ ىف « ىلاثلا كاسم عم هدر

 . ضبقلا ليقك زوحي الف « هاضر نود

 عرفلا فو « ماعلا ىف ةقثصلا ضايعبن' هنألا : لصألا ىف ا'رئاقق

 ؟ خسفلا ىف

 لصألاو عرفلا ىئانيلع نآلا؛ ةضراعم هذه تدب : انبامسأ' ليف

 , اهلإ رخآآ فصو مضل ىنعم الق ؛ ةقيعلا ضيعبت وهو « فصوب تلقتسا

 . هريثك لع فم وألا ليل م<جرتي هدكل ؛ ةضراملا طقسنأل اذنك لثمتو

 نوكي نأ زوجي آلف ؟توبنلاا ف اهنء:رخأتم ةلم كح لوي نأ - اهنمو
 : هل ةلع ىلا م الل اكد

 ))١( ىنفلأ مقدنسيلا ةدايز .



 بسم ل و35 سس

 « هحاكت حض هعيب حص نم نإ : ةأرلا حاكن ىف مهوق : لثم

 ؟ لجرلاك

 ! كالذ نع رخأت حاكنلاو عرشلا لبق ناك ع يبلا نإ : انب اهسأ لوتيف

 لآ انإ م ؛ دحأو هحو ىلع عرشلا لبق اعيمج اناك امهنأل ؛ حصير,ال انهو

 لعاج لمجي كلذك تراص تارامأ عرشلا للع نأ : عضوم ريغ ىف اديب

 : هل لمجي ىذلا تقولا ىف مكحلا ريصتق

 . جر الو ناك ىنزلا نأ ىرت الأ

 .طح الو ناك فذثلاو

 . ابر الو ناك ليكلا وأ معطلاو

 اهب تقلع مث « اهماكحأ لبق تناك« ةيلقعلا تافصلا رئاس كلذثتو

 . عرشلاب اهماكحأ

 « نييمدألا قوت> ىلع سائئال ابنأب هللا ق وح ىف ضرتمي نأ _اهنمو هوا

 : بوجولا ىف رخألا نع اهدحأ لاصتال

 اهدءأ بودحو لعب نأ هن أديس ُّسأ نم زوجي هنا حضيال اًدهو ٠

 ١ رخآلا بوجو ىلع 2

 بوجو ىلع لَ لمجم فيك ءرخآلا ميقي ال اهدحأ ناك اذإ : ليق نإف
 . رخآلا ركح ىلع وأ ءرخآلا

 راص رخألا مكح ىلع ادع امدحأ عرشلا ”بحاص لعج ىم : ليك

 ٠ رخألا عبتي ال اهدحأ نأ لولا ىدم الو 6 كتالذك

 لعجت نأ نم مهكر ال كالدو م رخألا نع اهدح] دارفثا روج هنأ ريغ

 راح - تناك ينيك ٠ ماكحألاو للعلا رئاك ءرخألا كح لع اع اهدحأ



 بس جمايب

 . نآلا ابيلع ةميرشلا تررقت اك اهماكحأل !هلعج ع ثلا بحاصل

 ادروو ءاعم اتبث ناكحلا ناك اذإ : لئاسلا لوق  اهنمو / - هذ؟ [شدالل]

 . سايقلاب رخآلل امين اهدحأ لممال ء "دحاو هجو لع

 + ةداهشلا ظفل نم ابمف دبال هنأل « :دابش هثأ : ن ناعلملا ىف اولاق ام

 . هيلع صوصنم وه ىذلا مكمل ىف عنتع ام اذهو

 هرخألا ند اهدحأ ىف ةتدانتسا وي ةيلع اصويصتم سبل مكح ىف امأذ

 . سايقلاب هنم لعام ريغ ىف دحأو ةجو نم امهملع اصوصغقم اناك نإ و

 , ةحصلا ىلع الع لمجي ال داسفلا : اولاق نأ  اهمنمو - هورس

 دعب هٌّواَضَق بجو هددساف ىف ىغلل بجو امل هنإ :!جملا ىف اولاق اك
 . مالسإلا ةجبك « رصحلا

 . علام هورك ذام ريغ نم ؛ همم مني ملام زئاج كلذ نأ اننب دقو

 ليصنعلا دنع ناك اذإ زوم ال كلذ نأ: مكحلا مهم ىف اولاق نأ  اهشمو 0

 : عازن هيف

 ريغلا نع هلعف حعصب هزأل ؟ توملا هيفانيال هنإ : مارحإلا ىنادلوق لثه

 . مالسإلاك
 مارحإلا هب نوديرتأو «مهبم « ريخلا.نع هلعف حصي » ركلوق :اولآق ظ

 . ملهم ريغ كالذو ؟ ملا نع

 . ةيوستلا بلق ىف اذه ىف مالكلا ان ركذ دقو

 نأل هعضاوم ىف فالمعا *رمعي مل «ةلجلا ىف اسم ناك اذإ مكبحلا نإفف

 . ةلمججا ىف ةزئاج جملا ىف ةبايدلا
 0 41 2 : ٠

 . تأم اذإ ضمبيلا نعء.مرحم نأ ءاعدرا ضعبأ نوزاوي مثدود

 ١ )١( دحأ » . لسصألا ىف «.



 سيو اهاس 20 ع هس

 لصح نأ لع رش ل كلذ ويةلحخلا كالث ىفال : ليسصنتلا ُْق عا ” ذوق

 .  ىحلا ىلع عامجإلا
 - نأل « حصي ال اهجراخ ىلع ةدابعلا لخاد سايق : !ولاغ نأ  اهنمو - هدو

 : ابف نوكي آل نم فالخ ةدابعلا ىف وه نم

 ظ : ىرت الأ

 : اهريخو ةدقمملاو جاما ريو جاشطااو مالا ريغو مئاصلا
 :البعلا لالخ ىف ءالا ةيؤر ةقينح ىلأ سايق ىف انب اعصأ لاق اه ى هلاشم

 ؟ اهيف عرشلا ىف ليق ام ىلع -
 ؛ املخادوةدابعلا 3 را قفتي نأ زاخاذإ لمعفلا كح نأل ؛حيعب ال اذهو

 ىف هل دسفلا هيف رثؤي امم ءوضولا نأ لع دقو رخآلا ىلع اهدمأ سايق نإف
 ؛ :دادءلا ريغ ىف هلا لع ةدابسلا ىف هلا ساهف زاحف ؛ ةالصلا ريغو ةالمصلا

 : ةالصلا ءانثأي اصتخم لعفلا كالذ نوكي نأ الإ مهللا
 ؛هروصت ةلاحتسال زوحيال ذئنيخل ؛ اهوحنو « دوجسلاو عوك رلا  لثم

 . منتمم هجولا الذ ىلع هيف سايقلا نأل ال
 لع بولطملا مكملا ىف لصألاو عرفلا ناك اذإ سايقلا ىف اولاق نأ  اهئمو - هوك
 . حابصلإ ال اذه نأ : نييفانتم نيط رش

 : امهكح ىف طرتشي اي عرفلا ضيقن ىلع لصألا نآل
 هلف ؟ عرحتلل هنأ ةلعب عاضرلا ىلع "'”هركملا قالط مهسايق  لثم

 ! عاضرلاك رايتخالاو هازك لاو « طغسلاو اضرلا عم مكحلا
 ؛م رحتتلا ىف اني طرشلا اًدهو رغبعلاهّط رش نم عاضرلا هتنعصأ : لوي

 . عاضرلاب ميرعتتلا ىقاني ربكلاو « ربكلا : قالطلا طرش وأ  قالطلاف
 كول مهب ال اذهعو « ستات ام مصب رخألا ىلع نهرب سايق

 ظ . هرك_ملا ؛ لصألا ىف (1)



 مدس اهب ص

 قلعت ال نيط رش ىف امهضقانف ؛ ىنمل' نم هيف امهءمج ايف ناعمتجي لصألاو عرفلا
 . حداق الو رثؤم ريغ عجبا بجو

 أمهضف أنت عم ؛ امببف حي كللذو ؟ مرحم ىنعم هنأ . ىنمملا نأل

 . هورك ذامف

 فالخخا مكابي فاصوأ نم ةلعلا بكر نميف اولاق نأ  اهئمو هوم

 . نيمصقعا نيب

 : اهعيمج ق ةءناملا دنع سناقلا لوقيف

 ؟حصي ال اذه نأ : امءيج ةمس ىلع لدأو « لأ ىلع اهتبثأ انأ

 ةلالدلاةماقإ زاوجن لوقي نم لوق انرصنو « هيفسانلا فالتخا ترك ذ دقو

 لاملا نم رات ال نأ نسحألا نأ ريغ « هيف فلاخمي فصو لكىلع

 !] هغفصو اذه ام

 ذاتسالا رك ذف ؛ ىفاصوأ ةسخ نم رثك أ نع للا بكرت نأ _ امممو - هوبي

 : هنع هلأ ىضر قاحسإ وبأ

 هنأل ؛ ةخ ىلع ساينلا فاصوأ ىف داز نم نيمدقتملا نم رأ ل ىلإ

 |! طبضلاو مهفلا نع دعبب

 : لاق هنأ هنع ةمالك ل مأتي ل نم ضع يحل

 كلذ ؛نم رثك أ[ نأل ؛ ةسخ ىلع ةلملا فاصوأ ىندازب نأ زوم ال

 ! ملهلا لهأ نم ةلع ىف دجو ل

 ؟ ةسخ ىلع ناسوأ دز ام للعلا نم لهو ؛؟ .أطخ اذهو : لاق مث

 . هنع هللا ىضر ىفاشلا باحأ ىلإ هفاضأو

 دارأ نأ ءىش وأ نذل ؛ ظقيتلاو هبنتلا هدف بمن ب ةلفغلا ةءاغ أدهو



 لس جهد

 ؛ اهبناعمو'هظافلأ لمأتي نأ «اباتك هل ضقني وأ « مضحلا ىلع لكتب /نأ [ىدحل]

 . ائيشف « ايش اهيلع كفي مل ؛ اههجو ىلع اهيكحم مث

 ؟ رأ مل : لاق لب ؛ زومي ال : لقي مل هنع هللا ىضر وهو
 ؛ لسا لهأ لاع نم ةلع ىف دجوي ملهنإ : اذه ليلعت ىف لقب مو

 ! نيمدقتملا نم دحأل أ( لاق لب

 ! طبضلاو « مهفلا نع دعبي هنأل : لاق م 3

 ؟ ! لاق ام ىلع رمألاو

 ىح هنأ وهو ؛ ىعفاشلا باحصأ نم هيلع مكتمل اذه لقث ام اهأو

 ةمر> كَم هنإ : عاجلاب رطفملا ىلع ةرافك-لا بوجو ىف اولاق مهنأ مهنع

 هب للعلا عم  جرفلا ىف عاججاب ناضمر موص

 : ةقرسلا ىف مطقلا ىف اولاق أ مهنع ىكح- هلثمو

 ؛ هيف هل ةهش ال ابامعن "ل 7 الام قرسس « دودملا لهأ ن م هنأ

 |! هزرح هل عمي ند هحرخأ

 ةرابملا طسب مهانعم نم لب ؛ نيمدقتما ةداع نه سبل ءاكح ىذلا اذهو

 < نيمدقتلا نع فصو واي همالك ىف الذ مزاي الف ؛ مهنع رخأتنم ضعب هنع

 .,.:ةلعلا نم رك ذ ايف فاص وألا هذهو

 3. ىف نومدنتتملا اممم دقف ؛؟ ةسحلا ىلع ءالؤه ةرابع ىف تداز نإن

 ! ضئنلا نع 3 هحو ىلع

 ؟ هيف” ملأ مان عاج ,رطفأ : اولاق نأب

 ؟ هيف هل ةبسش ال باصن وه ان. زرحلا نم قرس :''ةقرسلا ىف اولاقو
 | ب
 , « غابأ ٠> . لصألا ق'(١)



 سل 211 بح

 . هب مطقلا قلعت زاجف

 لهأ ةيف بجوف ؛ هيف هل ةبمش ال اباصن زرحلا نم قرس : اولاق وأ

 مطقلا لهأ ىلع عطقلا

 .٠ فاصوأ ةعبرأ : رطفلا ىف وهف

 فاصوأ ةسمخ : ةقرسلا ىفو

+ 0 

 . ذاتسالا هلاق ام ةحص ىلع لد أنهو

 الإ دجي لف ؛ هفاصوأ رثكي ام بلط ىف غلا همالك ىلع ضرتعملا نأل

 . ىح ىذلا اذه

 رجلا لهأ ضعب ريكت نإف ؛ لاق ام ىلع فصولا ىف ديزب ال كلذو .
 .هلاقامف احدق الو ؛هيلع ابتع ريصيال. :ةرابعلا نب رخأتملا نم نيينعملا ني ذه نع

 هةقدقأا ىف نين دعبمل ضمب هلوادتب لدح ىف هدر وأ لناقلا اذه نأ ال وأو

 . فدص امذ هلاح فالتخا ىلع هب هيتي اليكل هيكحأ نك أ ل: هب ربعيف

 لحتني هنأ ىعدي وهو « ذاعسألا مالك مهف هيلع بعصي نم نإف

 هيأإ بسن مث ؛ همالك نم ردقلا اذه نع بهذ اذإ « بهذملا نم هلحتني ام

 ؛ هنع حم نأ لصحلاب لسح مل : رهاظلا لبسلا هّمالك هلمأت ةلقل ؛ أطل

 ظ . هيلع ضقتي وأ

 . قيفوتلا هللابو



 نوريينعلاّيَمَملا

 ةضراعملا ف لصف

 مالك طاقسإ ىف ةحيمس ةقيرط ىفو « [ تال؟ ] ةضراعملا ةتيقح انركذ دق هوه

 ةضقانملاك راصف ؛ هدارم ضوقن ىلع هدصقم ىف ىصخلل :ةاواسم هنآل ؛ مصخلا

 . ابسلجن حصن ابنأ ريغ ؛ ةلئسألا عاونأ نم اهريغو

 . هيعذي ام ضيقت ىلف « صخلا ةلأل) غضوم ىف نوت نأو

 هضراعي نأ جت مل : متاكفلا لئاسم نم ةلأسم ىف ةلالدب لدتسا اذإ ىتح

 . تايانحلا وأ 4 ب ويمتلا وأ , تادادعلا ماهكعأ نم مك ند اجت[ ف

 الو « هدارم نم ةملمع م : ه دبش ضمت ىلع نكي مل اذإ : اذكعو

 : هيلالو ىف ثارثأ

 : ئوعدلاب ىؤعدلا ةضراعم  اطوأف

 امبجوت نأ كمزن « ءوضولا ىف ةينلا تبجوأ اذإ ؛ لوفي نأ  نثم
 . ةساحبتلا ةلازإ. ىف

 . كللذ بجو ام نيب ىتح لبقي ال اذهو

 وه اءبنيب قرني ىذلا نأو « ىغم امف اذه لثم نع اننشك دقو
 000 .ةلاقلا نارمال ءقاللا

 . اذك زاجل ء اذك زاج ول : هبحاصل اهدحأ لوقي نأ  اهنمو س 66

 ؛ هنأ ريغ ؛ رخآلا ىلع نيمصحللا دحأل مزاي ال اذه لثم نأ ان دقو

 . ةفارغلا ةلالدلا همزات ل الئاس ناك نإ

 . قارفي امي هنع بيحي نأ هل ناك : لوثسلا ىلع هجوت نإ و
 . هيأء لكس مث ةيوسنلا بجوب امب بلاطي نأ هل ناكو
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 ؟ اذك تاق الف ؛ ذك تلق وأ 4 اذهك توم اذ : لا فأ باينمو -
 ىتح ؛ رخآلا اهدجأ قلعت نع شكلا مجو ىلإ جافمي اضيأ اذبف

 . باوج رخالل هيف ايهدحبأ ىلع سيلف الإو 4 باجي

 . ةحح هيلع هاعدأ ام لثع ةجملا ضراهي نأ اهنمو تش 5.وب

 : هوجو ىلع تايمرشلا ىف اذيف

 ؛امومح رخآلا و بعل اهدحأ ناك اذإف ؛ ظنلب اظفا ضراعب نأ - اهم

 . هب مودمعلا صيصخم نكمأل اذإ اض راعقتي مل

 . كلذ ةيفيك اننيو

 لبق هنايب انم دق ام هيف باطو « نيضرامتم اراص : نيصن اناك نإو

 ضرأمتلا ترأل ؛ اًضراعت ل 4 رخآلا ىف الخاد | اهردحأ ناك نإو |ش 7 لإ

 > ؟ ىفابتلا مم

 . . انضيأ اذه انركذ دقو

 متي مل: هنم صخأ عامجإلا ناك نإف ؟ عامجإلاب ظمللا ضراع نإو
 . ض راعأ هيف

 ؟ لبق هادتب ام ىلع ؛ ظفبلاب يكسحلا كرت : هجر لك نيم ايفانت نإ و
 ؟ماعلا تذ نم صخأ ناك نإف؟باطخ لهادي ماعلا ظنالا ضراع نإو

 ؟ لبق هاب ام ىلع بابطهلتا ليلد كرت" : الباقت نإ و « ماعلا هب "صح

 . سايقلاب ٍظبإلا ضراع نإو

 سصخ ىفانثلا ىلع اناكو « افلا مكِح نم صخأ ساوقلا مك ناك نإف

 . هانيب ام ىلع «سايقلاي مومعلا

 , لبق هانيب أ ىلع ظفالاب سايقلا كرث' : هجو لك نم الباقت نإو



 بس عع ع

 لك نه الباقتو ؛ امطق تبثيال اب امطق تبث ىذلا ظدالا ضراع نإو

 ؟ ظفالا نم هب عطف امب هب مطقي' الام كرن" : هجو
 لاعتسا نسحم الو « دحاو هجو ىلع نيضرامتم لك ىف رب:ءم اذهو

 نم صخأ ناك نإ سايقلا نأل ؛ ظمللا مم سايقلا ىف « ةضراعملا » ظفل

 . امهنف مججا ناكمإل ؛ امهندب ضرامت الف ؛ ظفللا

 هتافاتم مم «سايقي كلذ سيلف ؟ هلثم وأ «هنم صخأ ظفالا ناك نإو

 | « سايقلا » مسا هيلع عقيال « صنلا نع مسي ملام هنأل ؛ ظفالا كالذل

 : سايقلاب لبوق اذإ عامجإلا ىف لوقت |ناكهو

 . عامجإلا ةفااخم مم سايقال ذإ ؛ عامجإلا ضراعي سايقلا ىإ : لاقيال

 ظفلب و « هنضيقن ىلع موهفمب هتضراعم حص : هليادو ظمالا موبفع قلعت نإو

 ! هتلب امم ىف

 ' ٠ ظفللاب موهفملا طقس : امهنيب مجلا نكمي مل اذإ هنأ ريف

 . عامجإلا توبث دنع طقسيف ؛عامجإلاب ضرامي نأ حصيو
 0 همم صخأ ساهيقلا ناك نإف ؛ سايقلاب ضراعي نأ مصب و

 0 |! هيلع سايقلاب

 سايقلاب هعفَر هل ناك : باطلا ليلدب لقي ل نف ؟ هلثم ناك نإو

 | الوئسم ناك اذإ

 ١ امهم لاق نمو

 . اظذللا ماقم موي هن هل ؛سايعْلا ةب طقس : لاق نم مهم

 . ظفالا ىضتقم نم هنأل ء سايقلاب طقسي نأ حضي : لاق نم مهعمو

 . زئاح كلذو ؛ ظفلل هصيصخم : سايقلاب هطافسإو « هامعتتم ضم وهو
 ! حصألا وهو
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 ؛ ظنالا نم اذخأ نآينعم امهنأل ؛ نالباقتي : لاق نم أ مهنمو

 : عوج رثلاب اههدحأ 1 م دقتلا بلط ؛ اضراعت ناسايفلا راصق

 ضررا ال  بفمض نأو - ةادآلا .لرع ًائيش نأ ىلع - اوقفناو

 ثوب؛ ىعدي لاحال بدصتسلا نأل ؛ ليلألا مدعو « لاحلا باحصتسإب

 ؟ ةفالخ بجحوي ام مدعل ناك دق مكح

 بجوب أم ليلدلا نم دجو اذإف ؛ طرشلا اذبب انورقم هاوعد ناك اذإف

 1 همعز ىلع هب قلعتلا ةح ىف اط رش ناك ام لاز : ةتاوبث ى ءدأ ام فالخ

 .ءىُت هصرأعي ام قبب ة

 نأل ؛ هكح فالخ ىف هلثع هتضراعم روصتي عامجإلاب قلعت نإو

 ىو . لادم : داو رصع ىف نيف انتم نيكح ىلع دحاو ءىش ف نيع اجلا

 . لاحم : اضيأ نا ردع

 مبءامجإ رقتس أو ؛ اوفلتخا دق لوألا رصملا ن وكب نأ الإ | - مبللا

 نم" منلاو - نياوتلا دحأ ىلع - ىلاثاا رصنلا نم عاجإف ؟ فالللا ىلع

 ؟ ىلاثلاب لوتلا

 00 ًاضيأ اذه روصتتي ال : لاق نم مهعم

 عم ةمالا ضد ةلأسملا هذه ىف مهنأل ؛ روصتي : لاق نم - مهنمو

 ؛ مهنلاخمي : لوألا رصْملا نم ىاثلا قي رفلا نأل ؛ ملوتب اولاق نيذلا قيرفلا

 ىلع عاجإلا مهمم ر وضتي نأ زاحف ؛ ةمصنلا مه بجي ال ةمألا ضعمدو

 ظ قهلا فالخ

 ةحص ىلع عامجإلا توب نيمصحلا نم دحاو لك نم ىوعدلا روصتن دقو +.

 . اعيمج ناطقسيف ؛امبنم دحاو تبثن ال وأ اهدحأ تبلي كل ؛ هيعذب ام
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 تبني ل نإف ؟ طقالا ىف رظن : ظذلب عامجإلاب قّلمتلل ضروُم نإو
 : عامجإلا هلب امم 1 كللد طم . كي مطقي قيرطي

 ىلع هبيترتو « عامجإلاب هلي وأت نكمأ نإف ؟ هب مل ةي قيرطب تبث نيو

 . ص راعتلا لاأز عاجلا قع

 . امهسيب عملا نكمي مل نإو

 8 عامجإلا قيرط 1 ظ سس

 . عامجإلا طوةسب مكس : مطقلا بجوي ال هجو ىلع نكي نإف

 ظذللا خاستنا ىلع عامجإلاب لرفتسا : مطقلا هقيرط نكي نإو

 . همساي لحم مل نإو , خسنلا هب حصي امب

 هب عوطقم هقيرطو صنلا ىنعم ىف سايقلا ناكو « سايقلاب ضروع نإو

 . عامجإلا لاوزب مكسح : عطقلا ىلع عامجإلا لقن قيرط نكي ملو

 انالدتسأو « سابيقلا طقس : عطقلا ىلع ا عاجإلا قيررط ناك نإ و ى ؟خل]

 لاو ةشنب مجلا لبش ا نأ 6 ساوفلا كلذ ك3 هند أم استنا ىلع عاجإلاب

 طقس : صنلا ىنمم ىف سايقلا نكي نإ و « ناصقن وأ ةداينب عاجإلا

 . لاح لكب 6 عامجإلا لب مم ف

 باطخلا ليلدو « عامجإلاو صنلاب هطاقسإ حص : سايتلاب قلعت نإوو

 لصألا ىف ضراعي. نأ حصو « هلثم سايب هقض راعم: حصو « هانبب ام ىلع

 ٠ قرفلاب لوقلا ند هأئنب أم لع« عرفلاو

 4ةلدألا عا ونأ نم عون لكي هطاقسإ حص:لاحلا باحصتسا قامتنإ ,

 . لبق ماندي امس ىلع هلع هةصراعم متصو



 بسس 8117

 :هيحاص باحيصتسأ ىلع ةباحصتسا هب ىوق ام هبا-صتسال داز ىتمو

 . هيحاص باحصت:سا : هباديصتساب طوس

 عا ونأ ضءبب وأ « ةلدألا عا ونأ ضعبب ةيوقتلا ثالث ن وكت ىلهو

 . حييجرتلا
 امهمس 20 ول ]7 امهكح ناك: نيربخ ىف نارئاو: ضراعت ىتمو

 . ةيفاشم لوسرلا نم

 . عمجا رذءعت دنع خوسفااو خسانلا باطيف ؛ نيلاح ىف امإ -

 ؛ هيف امهنيب عملا حصي هجو نم امهيف دب الف ؛ ةدحاو ةلاح ىف امإو -

 . عرشلا بحاص مالك تفاهت ةلاحتسال

 «رتاوت وأ عامجإ نءهيلع مطقلا بجويام نيضراعتمل دحأ ىف ناك ّئمو

 | لبق هائيّتب ام ىلع « ةيف عطق الام طوقس هب بجو : كللذ ريغ وأ

 . قيفوتلا لابو

 :1 انتبثا 7 وُ ل هلدلو 1 حضأو ريع هئكدلو شماهحلا ُْق هءلإ ريشأ طفل طقس انه 00

 )!  »5لدحلا ىف ةيفناكلا «



 َلوَرْسِعْلاِء يدا لصملا

 ةضراعلا ماكحأ ىف لصف

 ؛ تاضراملا عاونأ ىوقأ ىهو *'ةضقانملا نم برض : ةضراعملا نأ" لعا

 . ةطقانم ةضراعم لك سيل ناك نإو « ةضراعم ةضقانم لك

 , ( تالع ) ةضراعملا ةئيثح انرك ذو

 أيقن ؛ مكملا ىف امهنيي ةيوستلل نيرمأ نيب عجل مارلإ ىه : ليق دقو

 ! انابثإ وأ ناك

 . هريظنب لاق الوق لوقي نأ مصخا مازلإ اهمإ : ليقو

 . هريظن ىف هارجأ مف لوق ةلع ى ع نأب وأ

 اهئارجإ نم عنقع مضوم ىف :تلع ءارجإ هبحاص نيمصخلا دحأ ملأ ىتمو

 . هحو نم هضراعو « هحو نم هضقان دقف ؛ هريظن ىف اهمرحت وهو هيف

 هيلي هليلد وأ ؛ اهضيقنب هاوعد ضراع وأ ؟ رخآآب هليلد ضراع ىتمو

 «ةضراعم كالذع ؛هيعدم هب لدتسا ىذلا هحولا ريغىف هب لالدوسالا ىف هيلع

 .ةضاانمال

 . ةضراعملاو ةضقانملا نيب "ام قرف اذهف

 : امهنب قرفلا نمو

 . ليلدلاب نوكست ال ةضفانملاو « حيصن ليلدلا ىلع ليلدلاب ةضراعلا نأ

 . حيي لاس اهنأ : ةضرامملا ماكحأ نمو

 )١-١( ةطراعملا نم برض ةضئانما نأ » : لصألا يل « .

  5هانتيثا اموهو «ام د هلملو - شمالا هل ريشأ حضاو راع طقس اه دحوب



 ل عاود

 . امص موف ركنأو

 اءلةء يوعدلا تضراع 0 اذإ كن ؟؛ ماذا ان هيلع ليلدلاو

 : لوقت نأ كترايمت

 اهو امهنب تق" مل و ؛ اذك هلثم ىف تاق البف ؛ اذك تاقاذإ

 ؟ ناريظن

 مدقتلا وأ « ارمع لاصفنالا نع هاا اماثع ةلعلا ىف هتضراع نإو

 . حيجرتلا

 لاؤسلا سيل ذإ ؛ احيحص الاؤس ناك « احيمص ًامامفتسا ناكاذإو

 . ماهفتسالا نبع ال[

 . لدتسما هاعدا ام لثم راهظإ ةضراعلا نألو

 ًاحيدبص : هدروأ وأ  ًادعبا ام ناك نإ هب لوقيل هلاقام لثم وأ

 . هي الوقم

 هب ًادقبا ٠١ ىلع ىضق هداسفل هب ضروع امب لوقلا نم عنتما اذإ ىتح

 ؛ ةنع عنتمأ ام داسفإو « هراتخأ ام حيحصت بجول قرب ىلأ وأ  هداسنب

 أ هلثم هنإ ليق ام

 ؛ هكح فالخ ىف هب قلعت انم لثع ىنأ هنأل ؛ ضقانملاك ضراعملا نألو

 007 نأل ع هب ضروع ام مك لقي ل اذإ هليلد ءارجإ نع هب هعلميف

 . هماقم موقي ءىثلا

 : مصوم

 .انتبثأ اموحن ىلع نوكي نأ انحجر دقو ء ةحضاو ريغ شماهلاب هيلإ ةراشإلاو لسألا ىف طفاس (1)
 . « نقح » : لصألا ىف (؟)



 ل مالو

 ؛[؟ مم ةبآلا نم] « دلثم نم ةرّوسب اوثأف » : ىلاعت هلوق  لثم

 داسفإ ىف ةحيحص اهمأ ىلع لد : ةيآلا هذه نم وحن ىف ةضراعلا ىلإ هاعدف

 . ةلالد ىعد أم

 متت ل ةلدألا نم ىعديام داسفإ ىف ةحيمص نكست ملول ةضراعلا نألو

 نأ : ةحيحصلا ةزجمملا "'”ناكرأ دحأ نأل ؛ ةلاسرلا ةعص ىلع ةلالد دسم

 ! ةلالد ريغ ةقرخمت اهنأ 0 : رذمتي ل اذإ ىتح « ةضراعلا اهعم رذعتي

 ةضراعملا نعم قوٌمعَتب نوكي ةماعو الإ : باوج الو لاؤسال ؛هنآلو

 ضراعتلاو «ةضراعملا نأ :انرك ذ انأل ؛ةضرامملا ظفل ريغ ىلع ناك نإ و «هيف

 ةلدألا عاونأ رئاس در ؟اهدر نف ؛ مدللو مئاّملا نم "9اذخلأ اهإ

 . ةيوجألاو

 . داسفإلا وأ « حيدحصتال ؛ باوج وأ « لاؤس ةرظافملا : ليق نإف

 بجو : هت نابو / احيمص : لدقسلا وأ « لوئسملا هب لدتسا ام ناكن إف [شدخ ل

 ؟ هداسف نايب بجو : ًادساف ناك نإ و « هل دايقنالا

 ؟ هب رظانم هنإ : لاثي ءىث اذه ريغ سدلو

 و٠ : هداسفي لدتسملا لوقي اعيش نأب ضرقعملا نيب اذإ 2« ىرمعل : ليق

 همزايف ءدسافلا همواقيال حيدصلا نأل , هداسف نيب دّتف ؛ هب لدتسا ام لثم

 . امهنيب قرفلا وأ « هلثم كرت هنأل « هلاق ام كرت امإ

 . لاؤس وأ « باوج وهو « ةرظانلا وه اذهو

 ةضراعم ةم ىف اوةلتخا : ةضرامملا ةحصب اولاق نيذلاف ءاذه تبث اذإ

 ٠ ىوعدلاب ىوعدلا

 .٠ « ناكوألا غ0 ىلصألا ىف 22 )١(

 .«ذخأ » : لصألا ىف(؟)



 دس 2051

 .( تاب ) مشاه وبأ لاق هيو ؛ حصيال كالذ : لاق نم مر

 درلا ىف هيقك ضعب ىف لاق هنأل ؛ هزادأ هزأ (تامه) ىلاءلا نعو

 .( تالو) ! الوم "©هتبثف امسج 2ةهتبث اذإ : ةمّجلا ىلع

 . ًاضيأ عكا هيلإ راص دقو

 نوكي مضوم ُْق مم هنأ ريغ ؛ سيرهم هيف رمألا نأ انرك ذ لؤو

 ؛ امييلإ ريصلل ىف ىعدملا امهنيب ممم الو « ىرخألا ريظن نيبوعدلا ىدحإ

 ؛هاعدا ام حئيحصتل ةبجوملا ةلالدلا ةماقإب ةبلاطم نوكستف ؟ قرثلاب بلاطيف

 ٠ ةدرفلا ةلالدلا نم غلبأ هقرف ناك ىعدلل هلعف اذإف ؟هّدَرام داسفإو

 ناك اذإف ؛ همصخ لوق داسفو « هلوق حيحصتل ةلالد قرفلا كلذ نأل

 مدخلا بهذ داسفإلا نابي عم ناك انّيعم الوبقم داسفإلا نود حيحصتلا

 . ة.ملاو لوبنلاب ىلوأ

 نيتيرثك « ابحأو ى وعدلاب ى وعدلا عضأ ولأ ضعب ف ن وكي لوو

 ىعديف داسفلاو ةحصلا وأ «تابثالاو قنلاب مك ىف ناعزانتي اهددع رثكي

 ىوعدب همصخ ةلبأتم ف ىرورضلا ملعلا هيلإ ريصيام ةحصل نيقيرفلا لدأ

 دق عرشلا فو . ريثك هنم تايلقعلا فو « هاوعد سكع ىلع « ةرورمضلا

 : ةرورضلا ىلع ىوعدلا نك: مل نإ و « هنم ابيرق قفقي

 مه اهب مك ال دبعلا قتع ىلع ةداهشلا نإ : ةفوكتلا لهأ لوقك

 . ةمألا ىف هلثع ”لب اًميف « ةداهشلا كالتل ديسلاو دبعلا راكنإ

 دوسلا راكدإ عم - مكحال نأ بجي ةمألا ىَدَع ىلع ةداهشلا :لاقيف

 ١ ةدايشلا كالا ةمآلا و

 . هنييف : لسأل ف (؟) ٠ كامن : لصألا ىف (1)



 سلسل ج55

 ىفاقث ةالصلا نأل ؛ نام رئاكلا ةالص نأب : ماوعد هنم نيبأو

 : لب اتيف ؛ رثكلا

 . ةالصلا ىفاني رفكلا نأل ؛ اناعإ نوك: ال هتالص نأب

 : قالطإلاو مومعلا ىلع ىوءدلا ةضراعم نوكست دقو -ح ٠7

 :ىلاثلادسف لوألادّسق نإو  ىناثلا حص لوألا حص نإ : لوقي نأب

 مرح : رملاو ريا ريثك ىف لضافتلا مرح نإ : مهل لوقي نأ  لثم

 . ريثكسلا ىف م'رحب مل ليلقلا ىف هرم مل نإو  لواقلا ىف

 ىف نيمصانا دحأ قرفو رخآلاك كسلا ىف نب رهألا دحأ ناك ىّتمو

 . رخألاب هاوعد ضروُع امشي ىوعدلاو بهذملا

 « تاومسلاو « تاناويملا بيك رت ىعدأ اذإ ( ثالال) ىرهدا اك

 ىدحإ ضروع؟ مناص ىلإ مئانصلا رئاس جوحأو من اص ريغ نم نيضرألاو
4 2 

 . ةيناءلاب ىلوالا هاوعد طقستن ؛ ىرخالا هيبوعد

 .ةقرفتلاب ةسدلل ةبااطمال « لاؤسلا طاقسإل ةضرامللا هذه نوك: دقو

 تركز أاف ؛ كلالدتسا ىف أطانا كيلع زاج اذإ : همصلل لوقي نأ - لثم

 ! كبهاذم عييمج ىف ءاأطخ ]

 امف أطلتا كيلع زوجي لئاسلا اهيأ  كلنأب : هلاؤس سنن نم هضراعتف
 ؛ امباع لاؤسلا ثم درت هنأل ؛ هلاؤس طقسيف ؛ هنع لأستو هيلإ ريصت

 ءهلاؤس ةطراملا هذه طقسيف ؟ هسفن الئاس هب راص امب الإ مصخا لأست الف

 . ةحيح ايلاط الإ 4 نوكي الو

 : ةألا ىلطل ال « ةعانشلا بلطل ةضرامملا نوك-: قو

 ؟ نيرهأط نابانئيف ! امبنيب عمجم ناسم له : مهوق  لثم



 سم جايا

 قابلا ريبصيف ؛ هضعب هم ذخ وي اسجم مني ر له : نأب  مهضراعيف

 ؟ ارهاط

 راص ؟ اولد نورشع اهنم حزن اذإف ؛ ةرأنب اهؤام سجني ىذلا رثبلاك

 ؟ ارهاط ناك “لق نيحو « اسمح ناك ًاريثك ناك ني  ارهاط قايلا

 ةدحاو ةلأسم ىف ءوستلا باجيإب لاؤسلا طاقسإل ةضراعلا نوكست دقو دعم

 : ضيقنلا ىلع

 ؟ الاح ةيافكسلا متزجأ الهف ؛ الاح ْلّسلا متزجأ اذإ : مهوقك

 نإو ؛ الاح ملا مترجأ البف ؛ ةلاح ةباتكلا متزجأ اذإو : لوقيف

 ؟ للا ىف هومتبج وأ البف « ةءاتكلا ىف لجألا مد وأ

 ؟ ةباقكسلا ىف هوستبجوأ الهف لا ىف لحألا منبج وأ اذإو : انلق

 معجر ةليف ؛ هعأب امه سافل 7 عنابأأ مجر اذإ : مفوث - هلثمو

 لاقُغا مجر اذإو : محلاادلق ؟ اسلفم هيلع لاخلا تام اذإ ليحلا ىلع لاتحلا

 هلام نيع ىف عئابلا مجر الهف « اسلفم هيلع لاحخلا تاه اذإ ليحلا ىلع

 ؟ سافلا دنع اهدحو اذأ هنمثي | أ ىال٠ لإ

 منبج وأ الهف ؛ ءوضولا ىف بيئرثلا منبج وأ اذإ : مهلوق - هلثمو

 ١ ةليلو مو تاواص ءانضذ ىف

 منبج وأ البق ؛ تئاونلا ءاضأق ىف بيترتلا مند وأ اذإ : ممل انلق

 ؟ ءوضولا ىف

  امبنهب قرثلا ةيفيك ىف نامصانأ فلتخا نيئلأسم لك ىف راح اذهو

 . هسفن كلذ مزلأ دنفإ كح ىف امهنيب ةنوسثلا هبحاص ممل هزلأ اذإ ىتح

 . ةقرفتلا بلطل ةضراعلا انرك ذ دقو



 بع "إي 8 ١

 50 همزامف

 اد 11و

 لل جاع

 : ةلالدلا ةماقإل ةذراعملا نوك: دقو

 ؛هلثم ىف نافاتخيو ؛ هداسف وأ « رمأ ةدك ىلع ناممخلا قفتي نأ لثم

 ؟ هيف ناقفتي ام مك ىلع ةلالدلاب ,

 انفلاخمو ؛ ةبمكلا ىف لفنلا ةالص ةحص ىلع كلام مم قفتي ام  كللذو

 ؟ ةلالدإاب ضرفلا ةحص همزاف ؟ اهبذف ضرفلا ةحبص ىف

 عاقبلا رئاسك ةضيرفلا تحص ةلفانلا اهيف تحص ةعقب لك - لوثيف

 ىرخألا هئمزلأ اهادحإ حدص ىتف ؛ سجنلا ناكسلا اهسكعو « ةرهاطلا

 امني ةيوستلا هل امْزُم نوكمف «ىرخألا داسف هتمزلأ اهادحإ دسنأ اذإو

 [ ؟ رخألاب ْن رهألا دحأل ًاضراعُمو تابئالا وأ ىنلا ىف امإ

 : ناصقن وأ  ةدايزب ةربعم ةضرامملا نوكست لوو

 متم وأ الف ؟ برغملا ةالص مب وأ اذإ اولوةي نأ  لثم : ناصتنلاف

 .رتولأ ردق ىف اميك ارتشال رئولا

 تصقن ريواأو « ةضيرف اممأل «(تبجحو برأ نأ 8 ابمق ناصقنلا ةحوو

 ؟ ! لفاونلاك بوجولا ةجرد اطل نوكست الف ؛ ةحردلا هذه نع

 جوزلاب تداع اذإ تاقلطلا ند ثالثلا نإ : مش وتكف  ةدايزلا امأو

 مفر ام نأل ؛ ىلؤأ هياإ ثالثلا نود هب دومت نأب لوألا جوزلا ىلإ ىناثلا
 ! ىلؤأ ضعبلا '”مفربف لكلا

 ثباثلا مفرب امتإو ؛ مفري ال مفارلا ثلثلا نأ *'”هيف ريبعتلا هجوو ”

 ؛ ضع الو لك ال ؛ مدعو ءافتنا عوقولا دعبو  ضعبلا وأ لكلا امأ

 )١( مفريف لصألا ىف .
 انتبثأ ام وم ىلع نوكي نأ انهحر دقو شماهلا ف حضاو ريغ لصألا ىف طقاس لفل انه (؟) .
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 أمنا مفر ٠ ضعبلاوأ  لسغلاب ةبانح نآك اذإ لكلا عفر اذإ ثدحلاك

 007 ضمدلا الو لكلا ال _ الأ 42 مقر أم

 ؛ لكلا الو ضعبلا ال « ايناث مفرت ال تعز اذإ ؛ ةساحتلا كلذك و

 1 همم ع رغلل هس أيق مابه ْ : لصألا ريغ ةضرامأل ايف

 ْ مفر مدذع ةلأاءلاك ؛؟ ضيا مك رب ال ام لكلا مف رب لق مم دنع 9

 ثالثلا قالطلا ةنونيبلا ظنلب مقون' دقو « اهم لق ام مفرت الو «ةيدلا لك

 رثك ألا رز ولو ؛ تارّكدتا لك نامالاب ًأردتو « ثالثلا نود هب مقوت الو

 83 ىرت أم ع ةصوقتم رغم اهنوك عم 6 ةضراعملاب ىف اهلا نأمألا عفترال

 9 لادبالاب ةضرامملا نوك: لذو

 موصلاو ةالصلا ءاضق ةدرلا نم بئاقلا ىلع متبجوأ اذإ - مل وتك

 . جالا ءاضق اوبجوأت

 ءاضق هلحأل بح الف عكر اع ءارمو انبحوأ اذإ انأ هيف لد ذيدلا ةدوو

 ا كأرتد ا م

 1 اكترم هكر خام ىو الو «أمأسم هادأ م ىع# فيك هنأ 55 بصحملاو

 : ةدساف نوكت:ف ؛ اهعضوم نع ةلوتنم ةضراملا نوكت دقو - كلو

 ىتلا ىه را ناك ثرإف « ار خوبطلا ذيبنلا متيم اذإ - ملل وك

 ! ؟ ءاملا هلصأ نأل « ءام : رولا نيب متيم البف ؟ لصألا ىف

 لقملا رماذتتو ركسأ امل 1 ار 5 ىبع را نأ 9 هلوةخم امنوك هجوو

 1 را - ١ قحعتساف 4 ةؤصلأ هلم كيدذلا ند خوبطملاو

 « رمتلا تالذك « ءام : ىمسي ال رّملا لو ؛ رّملا "لك للا ذيننو

 * رمتلا املصأ ناك نإو 4 رع : أمهم لدحأو ىعسإ اي 1 ءامأ اهحزام نإو



 سل خا

 عنملا ف ةرورضلا ىرغ ىر# قرفلا اهبف حصي ال اموزا مزاي ام ةضراعملا نمو -

 اهم اًضعأ رثاس نيبو  ةمارغلا ىف  ةبادلا نيع نيد ل وسنلاك ؛ ةف رفتلا رم

 . ةمارغلا رادقم ىف امبْسب قرفلا نم مهايإ ائمئمو

 ؟ ةيادجلا رادهإ ىف اهدبو املحر نيب ةقرذتلا ند مان انعنمو

 رادقم ىف كودلا راحو ىضاعلا راج 7نيب ةقرثتلا نم كلام انعنمو

 همزايف ؛ ماكحألا لك ىف ضغبااك امضعب ن وكي امه كالذ ريغو « ةما غلا

 . ةفرفتلا عنتع ه>و ىلع اهمؤ ةيو.سزلا

 . ةرورمغلا ىرجم ىرجي امب ةمزاللا ةضراعملا : ةضراعلا هذه ىسف

 ٠ قيفوتلا هٌّنابو

 . رياغتلاب رياظنلا ةضراعم : ىمس' « ةضراعلا هذهو

 ! املجرو اهدي ريظن ةبادلا نيع نأل

 ؟ كال ذب «نيلعا معسم ربك قت ريظن : مب رلاب سأرلا حسم ريدقت : كالذكو

 : اباسغ بوجو نع وفعلا ىف ةساجنلا نم هردلا ردق : كالذك و

 ؟ ثادحلا مضوم ىف مردلا ردق ريظن / [شال٠ل]

 . تابثإلا وأ « ىننلا ىف امإ : اهسف مبا بجوف

 عيمج نم نيلثأل نيب قرفلا ةلاحتساك ؟ لاحلا نف ؟ امهنيب قرفلا امأف

 ؟ ! ةئيعو ءىشلا نيبو « هسنجو سنجلا نيبو « هوجولا

 : لكلاو ضعبلا ىلع نوكي ام : ةضراعملا نمو

 ري ل : فرطلا ىف دبعلاو را نيب زج ل اذإ صاصقلا نإ : اناوتك

 . فأ رطألا هلمح وه : ندبلا نآل ؛ ندبلا ىف اموشب

 ىرج : ندبلا ىف امهنيب صاصتلا ىرج اذإ ناتأرلل : هسكع لعو

 ةدايز اماعأو« بند 7 نوكي نأ برقي شماهلاب حعضاو ريغ طفالاو . ظفل طوةسمىلإ ةراشإ انه )١(

 . ةدايزلا هذه الب صنلا ةءارق نكمو . قستم فايسلاو . طخلا فالتخال رخأت» "ىراق ماقب



 ل

 بس 177

 , ندبلا : ىف ؛ فارطألا ةادحو ؛ فارطألا ةلم- : نديلا نأل ؛ فرأعلا ىف

 : لصألا ىلع عرفلا مازلإب و ؛ عرفلا ىلع لصألا مازاإب ةضراعللا نوكت دقو

 : ةتميق ىذلا روبنطلا ةقرس ىف مطقلا متبجوأ اذإ : ممل انلوقك

 حودمملا ىف الذ لب « ةئام : هتميق فدصم ىف اوبج وأف ؛ مارد ةرشع

 . مرا مومذملا ىف هنم ىلوأ نّحلا

 : لصألا لصأ عفر باجإب نوكن دقو

 ليلدب لوقلا نع عنلا مم خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأب : مهلوةك

 | ؟ باطقعأ

 ؛رخآ كح با[ اهلع مزاي الف ؛ صوصغ 3 ةلعلا نوكست دقو

 هل --اسم قيسنت هياع مزايال  رخا ى وس ا ركسشم لك ّ ث باماك

 .صاصتخالا لع هلع أبسم كح لكل نآل ؛ركسلا لبق هب ب ةدامتلا درو

 اذه رمألا كاذب لوقيال « رمأب هب لدتسا امف لردتسلا ضراع واو

 : ضرامملا

 ضرامي وأ «هتبثي هنم سايق :سايقلاب لوقيال نع ضراعي نأ :لثم

 ةئم لبقت لله « هب لئاق لدتسملاو « هب لوتبال وهو «باطغتا ليلدب هليلد

 ؟ ةضراعملا هذه

 : هيف ا ونلتخا ب

 د رولا هب لوقبال امب هتلع ضقن ول اك ؛ كلذ لبقي : لاق نم مهنف

 . صقذأل

 لوي الو « لدقسأا ايم لوقو ةلأسمت هلال دتسا ُضَقُن ول : كلذكو

 . ضقنلا دروملا اهكح



 ل +
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 اسس ربا

 هداسف رهظ دّقف ؛ هذنع هليلد هي دسفيام هب لدتسا ام دسف اذإ هنألو

 ؟ لاح لكي عونمم : هذنع هداسف رهظ اهب لالدةسالاو ؛ هدنع

 لوقأ اعإ : لوقي نأ لدتسالو ؛ ةضرامملا هذه لبقتال : لاق نم مهممو

 : هريغو عامجإ نم : هب دسفيو «© ةمقرت أم هن نرتقي ل اذإ «هب ىنئِض راع مب

 ؛هب لوقت ال كنأل ؛ هب ىنتتضراع ىذلا اذه داسف ىلع تنأو انأ تقنتا دقو

 ؛ هب لوقلا نم ىنمنع هداسف ىلع انءاجإف « هنم ىوقأ وه امل هدكرت انأو

 . هعفرن أم هب نرتقي / « هسفن ف حيف لياد : هب تالدتسا امو

 كالذ هل سيلو ؟ لوثسلا هب لدتسا ام داسفإ ىف كللذ هل : لاق نم - مهعمو

 لوئسملا هافن ام تايثإ لئاسلا بهذم نآك اذإ «لوئسلا هافن ام تابثإ ىف

 اذإ لب ؛ هسفنىف ةحصلا هيف طرشت ال هب ؛ليلدلا دسفي ام نأل ؛ كلا نم

 دصقلا نأل ؛ هل ناك : مرلاو ملعلاب ولو ؛ لوثسلا هب قلعت ام داسفإ هناكمأ

 راص :. هداسف مصخلا رهظأ ام شيابف  ًادساف ناك اذإ  هداسف روبظ

 . هب قاعَتلا منتمأ وعأ رهاظ داسفلا

 حداقب سياف ؛ اليلد لوئسملا هارب ال ام هلوق ضرقن ىلع تبثي نأ امإف

 . قرفلا نايف ؛ هداسفل روظم الو « هليلد ىف

 ؛نيضراعتملا نيب ةاواسملا بوجو نم :انرك ذ ام ةضراعملا ماكحأ نعو

 اذكهو ؛ اضرامتي مل : المحن رخألاو « ارسفم أظفل امهدحأ ناك اذإ ىتح

 ظ . ىلاعلا ىف

 . اضراعتي : م رخألاو ءاصن امهدحأ ناك اذإو

 زاج نإو ؛ اضراعتي ل : ىنعم رخألاو « اظفل اهدحأ ناك اذإو

 . رذألاب اهدحأ صيصخم
 ل

 أ



 ل غل

 ىنءم الف ؟ لبق لصعنلا ىف اذه نم حض وأب ةلخجا هذه نع انفشك دقو

 ؟ ! هدر

 داسفب هبهذم حيحصت دارأ اذإ : ةحيحصف « ليواقألا ىف ةضراعلا امأو - 515

 بهذمي هيهذمو هلوق ضراع اذإ ىت> ؛ بهاذلاو ماسقألا نم هاوس ام

 . دسافلاب دسافلا ةضرامك « اعيج ادسف : هب لوقي ال

 لمي ةلالد وأ ؛ ةرورض ةلاقع اع ىمدا نم نأ  ةضراملا ءاكحأ نمو - 17

 ملعلا ىعديف « هصرأعي نأ همصخت زاج : هيعدب ام فالك رمألا نأ : همصخ

 قيرطلا ىلإ داع : الصن دجي ل اذإ ىتح ؛ اهسكعو « هاوعد فالخم هيف

 ؟ ! رظنلاو لدجلا ىف موسرما

 : هسكع لع بودمش هئاع نع هب ابحعت ضراعي نأ  ةضراعملا نمو - 54

 تاواصلا نم ةضيرفل حلصي اءوضو مني ر له : اولوتي نأ - لثم

 | ؟ ةيهيرف نود

 ؟ تفو نود تقول معاصي اًءوضو مثير له نأب - ضروع

 ؛ تراتأرما هيعدت دلو فئاقلا فرعي فيك : اولاق اذإ  كالذكو

 ش | ؟ اهادحال هب 5 يح

 ىّت> ؛ نانأرها هدلت دحاولا ولا نوكي فيك نأب  ضراعيف

 ؟ امل هي كك

 ؟ ىنهي ام اذه نم باقلا ىف ىغم دقو

 : هطاقسال ؟ هلثع لاؤسلا (ضراعبي دقو

 ؟تسلا نود « تاولص سمخم ىلاعت هلا ا'ديعت اذامل :لوقي نأ |  لثم |ىالال]

 ١ هددع دس و نيعوك رب أن'ديعش نأ نود ؛ ني:دحبس و عوكر وأ



 س8

 ل ياء سس

 ؟ هريغ نود ؛ مايصلاب ناضمر روش 0 اذالو

 ؟ ريداقلا هذه ىلع تاوكلا ف بتمُنلا تناك اذانو
 ؟ ؟ ةينالفلا :دابعلا وأ « ةعاطلا وأ « ناعإلا ّبجوأ اذانو

 . بلغلاو ضرامتلا اسف عي ةلثسأ هذه لك

 هل أ هلو © ةعاطلاو ةدابعلا بحوي نأ هن احس هلل نأ 8 لصألاو

 -ضارتعا الو ةّدي> ريغ نم ءاش ام بجوي نأ هلف بجوأ اذإو ؛ بجوي

 هن احبس هللا ىلع تابجاولا نوبرضب : ةبردقلاو « ةدحلللا نم موقل ًافالخ

 . هدابع ىللع هناحبس كللذك هب رضي امسح ىلاعتو

 لاؤسلا كالذ باقنيو الإ « لاؤسلا نم اعون اذه نم ريغي الاذلو

 ضراعي ام نيبو لأسي ام نيب الصف لئاسلا دحت ال ثيحب ؛ هسكعو هضيقنب

 : هفالخو 57 نم

 : نيمصللا دحأ هب لدتسا امف هلوق ىفاني ام رك ذب ةضراعملا نوكت دقو

 رهط 8 تبلقنا نيح رمل نأل ؛ ةساحتلا ليز لخنا نإ مش ونك

 . اهؤاعو

 ؛ ةساجنلا هب لاَرُمْلا نم ًاذإ ريصي لاا نإ : ملوقب - ضرامُيف

 . هضراعو لوادلا أده ىف لصألا أذوق كالصأ ىلع - سجب كالذو

 600: هلا ىكر دوء.سي نبأ ريت رمثلا ديبت ىف ب اولدتسا اذإو

 . لوصألا سايب طتسي دحاولا ريخ نإ - ملوتب - اوضروُع

 . رمتلا ذيب ءوضولا نم عنملاب لوقلا عم كلذو

 . "”ةالصلا ىف ةهئبقلا ىف هزبح  كلدكو

 )١( لبنح نبأ مجار : ركلا ر ىف ىرخأ غيصب ثيداحأ تدرو ١ /  / 5 7*4م١

 وبس : « ةالصلا ى ثدحأ »ىف ىلاسنلا مجار (؟) : ٠ لبنحنباو ١ /  /*1١١ءالف / 47١/
 ++ .1:55/:+:_*ه/



 د عب

 , 99 ةءاسلا مايق هيف روك ذلا نيءب ابتلا فالتخا - ريخو

 , ؟2ةبادلا نيع ىلع ةياجلاب ةيدلا عبر باجيإ - ربخو
 لوصألا سايق مضاوم ىف اهب اوكسمت ىتلا داحآلا نم كلذ ريغو

 . رابخألا نم داحألا كلت فال

 اوكرتي وأ ؛ ل وصألا سارتل اهتنلا رابخألا هذه اوكرتي نأ  امإف

 : ىف انيلع راكنإلا

 . 0:1“ ملا ري

 , 7 نياجلا ريخو
 , *0:5اسما ريخو

 , 0 سلق را و

 : وحن ؛ املثم داربإ ىف اهاطبإب  ةضراملا نوكت دقو
 + اولانذ لئنلا ىلع ةدابشلا نع اومجر اذإ دوبشلا ىف  انل اولوذي نأ

 : راما هنأب ةدابشلا ىف اودمعت نإو مهماع دوقال

 : اوبدك وأ  ةداهشلا ىف اوقدص نإ امإ

 مهملع دو؟ الف ؟ اوقدص نإذ

 "مالا اا لعألا ىلون ىذلا وه ”ىلولاف ؛ ةدابشلا ىفاوبذك نإو

 . مبماعال ىلولا ىلع دوقلا نوكي نأ بيف

 ؟ا4 ةسص نم ١ مقر شمأه رنا )١(

 ةمادق : ىذمرتلا 45 قالط ه ةاكز : دواد وب ٠١ ضلارف 5 اياصو ىراخللا مجار )00(

 م / ؛ لبتح نبا 5 : ةاكز : أطوملا ف كلام 4 هاك ز : ةحام نبا 0

 184 تاراجت: ةجام نباو ء * ٠8 / ؟ / +/١5 لح نبا مجأو ىرخأ غيصي درو (؟)
 ١55 ةحفص نم 8 مقر شءاه رظنا (4)

 . رك الا ةقباسلا ةدفصلا سفن نم + مقر شماه رظنا (ه)

 ؟” ه5 ةحفص نم " مقر شماه رظنا (5)
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 : هن دلا 7 اب مهضرأمهف

 . مهيلع ةيد الف ؛ ةداهشلا ىف اوقدص نإ - لوقيف
 «لت املأ لع ةيدلأ نوكس نأ ىن 1200 ؛ مث رإع لت اهلاو ؛ : أبمف اوبذك نإد

 . مهنود  هتلقاع ىلع وأ

 امدحأ نذل . 2 وقل 7 هلم منتمأ : هد للا ْق مهأيأد عنتمأ نإف

 . رخآلا كوبل

 ءأز رك خام ص ب أمي ضرامتلا مصل

 هسا

 : هلاثمأ نم هب

 دعب اهمس اذإف ؟ يلستلا لبق ووسلا دوجس : ملت اذإ - اولوقت نأ وح
 ؟ اميرأ دحبس ؛ يلستلا لبق وهمسلا دوجس

 نإ : وسلا ىفدجس نيب وهسلا ىف ملوةك اذه ىف انلوق لوقت
 ؟ دوحسأ|ا ددع ىف مدز : وهسلا دودعس كالذل منبج وأ

 ةدايز - ًانضيأ - نم بجو ل لوألا دوحسلا ريغ اوبجوت ل نإ و
 . لمقام ىلع
 هلوق وأ  ةمألا لوق ىف_هثم ابعت مصللا ىلع بج رأ ايف  ضرامي دقو
 : ه.هذم ف

 هسنجحب ءىشلا ميب ىف لجألا لوخد مزج أ اذإ : اولوتي نأ  لثم
 «اضتوعو ؟؛ انمثمو ؛ انعع:دحاولا ءىثلان وكي نأ ىلإ ىدأ : هيف !رال ىذا
 ىلإ بوث ىف ابو لتسا وا هنأل ؛ زوجمال كالذو « دحأو دقع ىف ًاضاوعمو
 اهريغوءردنلاو ةفصلا ىف لالا سأرك هيف ملسلا ن ناكو ؛لجألا "ل>و « لجأ
 . ددأو دلوع ُْق ًاضوعمو 4 اضوع نوكسيف - ةيلإ هيمأسإ نأ راح
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 راص مث « ىعاسلا ىلإ هتاكز عفد نميف ةمألا مم هلوةب  هضراميف
 . هنم هذْخَأ ام هيلإ فرصي نأ ىعاسال ناك : ةقدصلا لهأ نم

 ريتفلا الذ راصو « رقتفا مث ؛ ءارتفلا ىلإ هسفنب اهعفد ول  كالذكو

 ناك : هنم اهذ>أ تلا ةقدصلا كالت ءاقب مه ان ةاكزلا هيلإ فرصىذلا

 . هرقفل ؛ ةيلإ امعقد مهدنع د هل

 . سلا ىف هولاق ا اذهب اضراعم ناكف

 - سكملا هجو ىلع  ةضرامملا كلت نم هذخأي هجوب ةضراعملا نوكت دقو - <09

 : هب أدتبا ام سفن نم ربظأ نوكي ثيح

 نيتي عم  ةداعإلا  ةفرع موي ىف  دهتجلا مزاي مل اذإ : اولوقي نأ - لثم

 . ةلبقلا أطخ نيتي عم  ةداعإلا همزاي مل: تقولا تاوف .ىف أطحلا

 نأيف ؛ قافتالاب ةداعإلا همزار / فوفولا نأكم ىف ءىطخلا نأب - مانضراع [شالال]

 هبشأ ناكسلا ىف أطلعا نأل ؛ ىلوأ ةلبتلا ىف أطمخلا نيتي ىف ةداعإلا همزلي

 . نامزلا ىف أطملا نم ناكل ىف أطالب

 هب بجوأام ربتعيال عضوم ىف  هلثم هيلع بجوي نأب  هضراعي دقو - ه,ع

 : هاعادأ ىذلا هكح

 ؛ اهتدع ىف امنع تام ىذلا جوزلا لسغت ةأرملا نإ : اواوقي نأ - لثم

 . حاكنلا ةيقب ىف ةدعلاب اهنأل

 لق ناك نإو  ةدعلا ىف تنام اذإ املسعي نأ بجي هنأ اوضروع

 . تول لبق اهقالط تبأ وأ « اهعلاخ

 كرتيال : ةكرعما ف نوكرشملا هلق اذإ ”ىمصلا ىف اولاق اذإ كلذكو

 ؟ هيلع فياكتال هنأل ؛ دايسشتسالا م هلسغ

 ( لدحلا ىفةيفاكلا -؟خ)
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 م جو

 ذإ ةدابشلا مك ابمع اوطقسإ ىتح ؛3 رمملا ف ثلتُ ةأرلاب اوضروع

 . داهملا قح اهماع فياكتال

 ىلع اهنأب فشكلا مقو اذإذ ؛ ةماقتسالا ةهج ىلع ال ةضرامملا نوكست دقو

 : تطقس : ةحولأ ريغ

 : جملا ىلع ةراحإلا ىف مكوف : هلاثم

 ةالصلا ذإ ؛ جملا ىلع تلطب ةالصلا لمع ىلع تلظب اذإ ةراجإلا نإ

 . فاوطلا '”اةمكر ىهو « جملا لامعأ ةلجج نم

 «ةراجإلاب ةدوصتم ةعوبتم تدرفأ اذإ تلطب امنإ ةالصلا نإ: انلق اذإ

 . ادصق ال « اعبت اف تاخد اذإ اهنالطب بالو

 ريغ تناك نإ و « ةلطإب : ةعوبتم ةدوصقم ةدرنم ةالصلا ىف ةباينلاك

 . جمعال اعبت ةباينلا ىف تاخدأ اذإ ةلطاب

 :ةيللا ىف نطقلاو ءفوجلا ىف لاو ءعرضلا ىف نبالاك : اضيأ كلذو

 . هب اهدارفإ لاحتسا نإو « دقعلا ىف اذه ميمج لخدي

 ىلع لهخنلا نيب ىتلا ضايبلاو ضرألا ىلع ةعرازملاك : اضيأ وهو

 . اعبث لوخنلا ىلع ةاقاسلا ىف ثدت نإ و « ةحيحص ريغ : دارؤنالا

 هلوئيام ىلإ ريصملا نوكي نأ مصخلا ىلع بجوب نأب « ةضراعلا ن وك دقو

 : ىلوأ  هيهذم ىف مازلإلاب "ىدتبلا

 فلتين ؛ ةمذلاب ال « لاملاب ةنامتم ةاكزلا تناك اذإ : موق : هلاثم

 ؟ اهطوقس بم لالا

 ٠ رشعلاو « رطفلا ةاك رك ؛ ةمذلاب ةقاعتم ىف : مح انلق

 . دكر : لصألا َّق 0(



4 

 بسس

 سا ع دس

 ةمذلا ةفص : ةاكزلا ىف مربتعا ركنإ ؛ ىلوأ هانلق امم هنأ : مهل اهاقو

 ؛لفطلاو ؛لقاعلاو غلابلا اهيف ىوتسال نيعلاب قاعن ولو «لقعلاو غولبلاىهو

 دحأ لك نم اهتح : ديعلا ةبقر ىلع ةيانؤلاك ؛ رفاكسلاو ماو ؛ نونجلاو

 . ءاوسلا ىلع نيعلا ىف

 هلعا هدرويام ميوقتب «ةضراعملا نوكست دقو

 . لصألا نع

 رثك أ نإ : رعشلاو ديلا ىلع هعاقيإب قالطلا عنم ىف اولوقي نأ : لثم
 مرحتك وهو ؟ امهب عاتمتسالا مرحم : امهبلإ فاضملا قالطلا ىفام

 ةمالك م وقتلا كالذب طقس“ 7

 ؛ ةيقابلا ةلا ىف اي رحب بجوي الف ؟ ةلخما نع امهءطق دنع امهب عاتمتسالا

 . اذه موةن بجوي هضراعع اذه طوقسو

 : ماطقلاو لصفلا دعب ؛ رشلاو وضعلا ىلع قالطلا مق وأو : لاي وأ

 : ندبلاب نياصتنم امهب عاتمتسالا مرح ولو ! لصفلاب مرح نإو ؛ مقي

 هعوقو بجوي  لاصتالا ىلع  امهيلع قالطلا عوفو كلذك ؟ ةلججاب مرح

 ! ةلخجا ىلع

 :لدتسملا ليلد اهب دك أتي ل دتسملا اهررح اذإ ثيحبىةضراعملا نوك-ت دقو

 اهجوز نأ : سدق تنب ةمطاف ربخم ةتوتبملا ةقفن طوقس ىف انلالدتساك

 ؛موتكممأ نبأ ثبب ىف دتعت نأ مالساا هيلعشا لوسر اهرمأفءابقالط "تأ

 5 زلا كالع نأ ةقدنلا امإ : ا,مضعب ىفو « ةقفن الو ىنكس : امل لدمج ُ و

 دا ,
 ٠ ردم

 لبنتح نباو ٠١ قالط ىرادلا  *ه قالط : دواد وبأو 45 6 5: قالط ملسم مجار )١(
. 5 



 سس جاما سس

 لوثب ابر باتك عدنال : لاق هنع شا ىضر رمع نإ :ادل اولاق اذإن

 . "7”تطاغ وأ « ثيسن ايلعل ةأرما

 بائتكلا نأل ؛ ىنكسلا 01 اهتياور هنع هللا ىضر رمع ركنأ  انلق

 تيب ىف دقعا نأ اه رهأ مالسلا هيلع ىنلاو  ةقفنلا ال ؛ ىنكسلا بجوأ

 . اهجوز ءامحأ ىلع اهملاطتساو ءاهناسل ىف تناك ةباَرآذإ ؛ موتكم مأ نبا

 سلو « انير باتك عدنال : ىنكسلا ىف هنع هللا ىضر رمع لاق اذإف

 ىنكسلاو ةقفنلا نيب قرفلا ىلع اهببنت كلذ ناك ؛ ةقفنلا رك ذ نآرثلا ىف

 . احل اضراعمال ةتننلا طوتس ىف اهتياورب لالدتسالل ادك وم

 ىلع ريصب ةلالدلاب "”ىدهبملا اهنلع فشك اذإ ثيم ةضراعملا نوكتت دقو - <

 : اه درولا

 كله : ةوسن عبرأ ىلع ةتلط ةرشع ىتنثا كلم اذإ رحلا نإ لونك

 نأ ؛ درولا ىلع ةلالد هن وك ىف فذكلاو هيت رما ىلع ةئس اهمصن دبعلا

 تكلم اذإكنأل؛ لطاب امها رمال  قالطلا ىف  رحلاو دبعلا نيب ةيوستلا

 فيصنتلا قئدتي اع [و ؛ رلاك هتلعج َتاّياط تس نيترألا ىف ديعلا

 نأ « تاقلط ثالث هتأرما نم كلم اذإ / رحلا نأب : ةيوسنلا طوتسو [ىالكل]

 ؟نيتئلط ريصتف « ةتلط فصنلا لكي مث  فصنو ةئلط  اهنصن دبعلا كللع

 ظ . مييلع ةجح هولاقام راص نايبلا اذهب
 < لدتسما ه؛ لدتسي امن هياع ماكحألا ليصنتب  ةضراعلا ن وكل دقو - 8

 : ماكح الل ليصنتلا دنع هيلع ةلالد هب لدهسا ام ريصيف

 رابظااو ءاليإلا كح تابثإب ةيمحرلا ءطو ةحابإ ىف مللالدتساك

 : ثرإلاو ىنكسلاو ةئفنلاو نامللاو

 )١( نايسنلاو مثولا نع دروايف 4 5١/ه لبنح نبا مجار .



 ل لاو

 ا ا

 ؟ اهيف ءهطولا ل> ىقب اهيف ماكحألا هذه تيقب اذإ : اولاق

 : لوقيو « ماكحألا هذه مهيلع لّصَقُي

 . م”رحم ءطولاو « ةتوتبملل دنع ناتبجاوف « ةئفنلاو « ىنكسلا امأ

 ؛« ضرما لاح ىف قالطلا ناك اذإ  ةمثراو ةتوتبملاف « ثرإلا امأو

 . مفترم ءطواا ةل>و ؛ جوزلأ توم لاح ةدعلا ىف ىهو

 ءطولا لح سياو  دلولا ىنتل ةهبشلاب ةءوطوملا ىف نوكي  ناعالاو

 . ةيحوالا الو

 نكت مل نإ - اهمدعو ةعجرلا ىلع نافوقوم « راهظلاو ءاليإلاو

 . ةيعجرلا ىفال « ةيجوزلا ىف كللذ ناك « اتبث تاصح نإو « اتبثت ل ةعجر

 ىلع حاكسنلا ففو : ةدحاو راد ىف نيحوزلا لدأ مالسإك كاذو

 ! مارح ءطولاو ةدعلا

 لالدتسالا كلذ طوةسا ابحوم لكلا لوف نم ليصفتلا اذه راصف

 : مصخعأ هب لدتسا ال ةامقسم ةلالد ىهو « ةضراعملا نم برض ىلع

 لصألا نيب ناقرفلا نه عوني ةلاثما نم برضب  ةضراعملا نوكت دقو

 : مصخلا هلع طوقس بج ويف « عرغلاو

 تحص : ةءاجلا لهأ روضح عم ناذألا حص اذإ : ملوق هلاثم

 ؟ةبطلعا ةحصف اطرش عامجالا نوكي الف؛ةمجلا لهأ روضح دف عم ةبطخلا

 راشتنالا ىلع موتلا مادعإل الإ نوكي ال ناذألا ناك اذإ : مل ايلق

 نب رضادح ريغ نيقراتم ناذألا دنع | وأ وكي نأ بجو : اأوءمتحيل قرغتلاو

 كالذو؛ نيرضاحال ةبطا : ةبطخلاو  اناذأ : ناذألا ىمس لحألام قةحتيف

 هل )1 ةبطقخأ / لفل عضوأم قيد لصحيأ موصوصحو مهعامجا بج ود



 ل مرا ]ل

 عونلا اذه ىلع ةلالدلا كاتل ةطقسم ةضراعملا هذه تناكو ؛ ةبطاخلا ىف

 . 1ف رفتلا نم

 « ةلاولا » ظنل نأي نامضلاو ةلاوللا قيتحم ىف اناق ام ”لثم  اذهو

 امهنيب عجلا بجوأت ؛ مضال نامغلاو ٠ دعي مل لققنا اذإف ؛ قملا لقنل

 داش ىلإ هلدةسع ىف هر لدوسأ م نأ نيد نأب ةضرامملا نوكست لوو ب "#1

 همزاي هنأ ضرامملا نه نايبلا دنع رقي لدتسأاو « اديأ صالخللا هنم دمي ال

 ةلازإل هيلع عابي مث « لسملا دبعلا ىرتشي رفاكللا نأ ىف ملال دتساك

 : سل نع راغصلا

 6 ادبأ كالذك هب رتش نأ رخآ رفاكل راح ةمأع 422 اذإ - مه لوثيف

 مازلإل قيقحت كلذو ؟ تومي نأ ىلإ هل رفاكسلا تالت نم راذصلا ىف قبيف
 رفاكلا دي ةلازإ ةدئاف طقسي كلذو ؟شاع ام دبألاىلإ لسملل ةلذلاو رانصلا

 . راغّصلاو ةلذلا ةلازإل للا نع

 ةعيرشلا ىف هلوتي ام ةلاحّتسا ىرع فشكسلاب  ةضراعلا نوكت دقو س ”*؟

 ؟ كالذ ىف هب اوتاعن ليلد أف ؟ نْيمأِب ًاداو مهقاحلا - لثم
 8 ةااعدسالا هةهدح لع 6 كالت لوقعلاو ةعبرشلا منع َ_َ اوضروع

 ةضراعم ىف ةعئاو ةلاحتسالا هذه ثناكف ؛ اعرش كحل هيلع بكر. م
 طوةسو « مهمااقم داس نع فشكيف ؛ ةلأسملا هذه ىف هن وبصني ليلد لك

 : أهمف مهملالد



 سس جالا سس

 درو ىئهو ؛ دقملا سلجم ىف ابقلط ةأرما نم لجر بسن قاهلإ - هلثمو

 هنع رذقعاف هلوبق همزا ام مازلإلا وأ « ةضراعلا نم « لدتسملا وأ بيجلا ىلع

 ؟ همز ام رذعلاب طقسي مل « ةضراعللاو مازنلالا نم هعانتمأ بجوي ام

  ةلالدتسا هعفنب ا همصخ نم همزل ام داسف ىلع لدتسا ول _ اذكهو

 « هليلد ىلع كللذ همزلأ امنإ هنأل ؛ همزا ام هيلع دك أ هلالدتساو  هرذع لب

 نيبتي مل هنع رذتعي وأ هداسفىل» لدقسي نإف ؛ هب لوقي ال ام هبهذم ىلع وأ

 هعقني انإو هلياذو هيهذم نع مازلإلا ءافتنا لالدتسالاو رذعلا كلذ

 ءمزأأ ام مزنلي وأ مزلأ ام هيلع مزلي ىذلا بهذلا وأ «ليلدلا كلذ كرْثي نأ

 - قرف وأ .رذعب | هيلع م زلأ ام كرتو مازتلالا نع منت نأ امأف [شا/بل]

 . كلذ همقني الف

 . قيفوتلا ابو



 نؤرسشعلا نائل الصفا

 حيجرتلا باب

 هماسقأو اه وجو نايبو

 دنع هتك تابثأ ىف هذءب مالكلا و ( تا/ه) حيجرتلا ةقيثح ان رك د لق ب كبس

 . اهريغو ع رشلا ةلدأ نم ضراعتلا هيف عصي ام ضرامت 0

 ءهراكنإب ةربع ال نم هركنأو « ةلجا ف ثباث ءاندنع حعيحص كالذو

 ءالقعلا قافتا نم ررقت ام  ةلْجا ىف هتوبثو هتحص ىلع لولدلاو

 : اهدحأ اهب صتخم ةليضفب هريغ ىلع رمألا مدقت ىلع ءاماعلاو

 هابتشالا دنع بولطلا ىلإ رومألا برتأ نورثؤ#“ مارت الأ

 نسحأ ريبدت مهتاممم ىف نومكقيف ؛ سابتلالا دنع باوصلاب اهصخأو

 ءالوقمهةثوأو « اربخ مهقدصأ :مهبساو> نع باغ ام ةفرعمىفو ايأر سانلا

 . حيجرتلا ف'رص الإ اذه امو الاد مدس و

 ضعبلا لعمهمذعب ميدقتو «سانلا لاوحأ ةفرعم دنع نوعزفي اذكهو

 وهو «لاملا لاكو لضفلا نسح ىف ؛ تادايزلا قئاقدو «تاصاصتخالا ىلإ

 "دع الو ءءالضفلا ةلجج ىف لخدي مل هابأ "نمو ؛ حيجرتلا نيع ىلإ عزفلا

 . ءالقعلا ةرمز ىف

 اهم دعبألا ىلع ء تادهاشملاو «تاسوسحلا ىلإ برقألا اومالق مهنإ مث  دسو

 . اهنم ىمتألا ىلع تارورضلا ىلإ برقألاو

 هيلإ ليبس الو ؛ةلدألا نيناوقو ؛مئارشلا لصأ وه ا ”مئم :هعم ىفو

 . ةميرشلاو ندلا رار مف



 عمو

 ا

 ل م8 ل

 ند ةءب رشا 0 تينا ند ىلإ لوألا ردصلا ُْف ةمب كلا بابرأ نإ م

 اودجو اذإو ؛ مهتلدأو مهيناعم ىف ىلؤألاب مدقتلا ىلإ نوعزذي راصعألا

 ؛ةيترلا ىف ىلدألاو فعضألا هل اوكرت:ةلدألا نم ىوفألاب قلمتلا ىلإ اليبس

 1 ةءاونأ 1 فرسهتلاو ملعلا 7 مهك راش نأ رهاظ كالدو

 هلادعلا نطايب فرع نم لوق ضرامتلا دنع نوملذ#د فيك مارت ال

 ند ىلع هلأ دءلاب 11 هع ندو 6 هلأ ملأ رهاظب الإ فرعا ا نم لص

 . هق رعذ ا

 . اهنريخعال نم ىلع لاخلا نطاب 72 ند ةيكد زب اومدقو

 هد امش ثملدك ىد 4 ضعءبلا ىلد ضعءدلا ةدايش ةعبرشلا رم لوو

 لودعلاو «نايبصلاىلع نيذلايلاو «ديبعلا ىلع رارحألاو « ءاسنلا لع لاحرلا

 . تاءالخنا لهأ ىلع تاءورملا بايرأو ؛ قاسفلا لع

 نوكسلا ىلإ ابمف ضرامتلاو (؟0ةب|ورلا 1 لاك_شإلا ىدنع أوعاف | 9

 . قثوألاو لدعألا لوق ىلإ نوك رلاو

 طايتحالا لمعتسي ناك هيلع هللا ناوضر (تالو) بلاط ىلأ نب "”ىلعف

 . فاذا مم الإ ةياورلا لبق الف  ةثالثلا دعب  ةمألا ٌردص وهو

 هلا ىضر ةباحصلا نم هب قثو نمو «( ت١٠ ) قيّدصلا لوق لبقيو

 . فالخ الب مهخع

 : لوةيو نيك الب مالسلا هيلع ىبتلا نع ةياورلا لبقي هلبق نم ناكو

 نيملا لحتسال فيك «ل وسرلا ىلع ةعيرشلا ىف بذكلاا لحتسا نم

 . ةرحافلا

 )١( ةاورلا » : لسألا ىف «.



 مسع ج89

 ةرثكب نك امألا ضعب ىف ةياورلا مدتي هيلع هللا ناوضر ربع ناكو

 . الملا بجو ) ىلا ددعلا

 . أهرمع هل ) بت ىلا ( ىرملا ظ0ظ ىلأ نع هفثع روظتةسا

0 
 معلا بح ود الام دذعلا نم ةدايشلا 1 تاطرش ةمالاو ةعيرشلا نأ 9 بس اا إب

 ةداوشلا 1 مر ءاماعلا 0- نإ يح ه دذدعلا ند درفتأ أم ىلع هل امعيصترت

 . هليواقأ ضعب ىف كلذ هنع هنا ىذر ىعفاشال دجوو « ددملا ةرثكب

 .٠ نوذظلا ةءاغ َْق ةدايزلا ىلإ عوجر املك هذهو

 هفلاخ نيح « جرفلل طارقحالاو رظملاب حج د 4جو للا مرك ايلع نإ مث - هسر

 . 7 ةيآ امهممرحو ؛ةيآ امهتلحأ :الاقو نيتخألا نيب مجلا ىف هنع هللا ىطر ن امع

 ؛ دودملا ماكحأ ىف دبعأأ بتاكل ةكراشع رخلا ىلع هيلع نأ نا وضرىلع

 . ةدايششلاو . ثترالاو

 »1 . 5 ً ٠

 ماكحألا ندم ريثك 2 أوع'ف 59 ماك لب أ ةمالا رو نأ 3

 . ةع رقاب مدقتلا ىلإ

 . هب بسألا ميدقتو ةفاقلا ركحي ةعب رشلا بحاص ؟47 رشبتساو

 . « ملعاا بجويال » : لصألا ىف (1)
 ناذئتسالا ىف ثيدح درو_-١41 قالط ملسم مجار : لاقتلالاف ةجوزا ناذثتسا ىف ثيدح درو (؟)

 . "69 ناذئتسا ؛ أطْولا ف كلام مجار تببلا لوخد ىف
 . ءاستلا #8 « « فلس دقام الإ نيتخألا نيب اوعمجت نآو » (؟)

 . طيقتلا نم ولك لصألا ىاظفللا (4)



 ا

 هس عل هيلع هأنصيعق أم عه - ةخع بعرو حيجرتلا در ند

 . هيف بوغرم ريغ ثالذو . ةعيرشلاو لوقملا لهأ ةلمج نع

 . قيفوتلا هللا

 ةلدألا ضراعت دنعو « حيجرتلاب ةلافملا ىلع ةلاقلا نومدقت فيك : ليق نإف - هد

 ةلدألا تضراعت اذإ عازنلا عضومو ؟ ضراعتلاب اهطوقسل ةلالد قبت م

 فرصل ذئنيح مدقتلا مثوف ؟ هسقن ىف لهلد ريغ حيجرتلاو « لهلد الب قب

 ؟ ليلدب سبل امي. لاقل

 دنع هب مدقن انكل ؛؟ ةعزانملا مضوم تبثن حيجرتلاب انسل : ليق

 امنع درفنا ةدايزب هصاصتخال ؛ اهاوس هب طتسيف اضعب ةلدألا ىف ضراعتلا

 : هضراع | امآ ىال# ل]

 نطابو ديلاب أبمف ضراعتلا دنع تائيبلا ضعب انهدقتك  كلذو

 , ةلادعلا

 ضعب ىلع ةلألاو لضفلا ةدايزب داهتجالا لهأ ضعب انعدتتكو

 . ةماعلا ةماءإلاو « ةفالخا ىف ءاماعلا

 ضعب ىلع صوصنلا ضعب ميدقت مكيلع بحوي اذه : ليق نإف ل 54٠

 ؟ ضرامتلا دنع

 كانيرأ :هب تلف نإف ؛ حيجرتلاب لوقلا ىلع عرفتي لاؤس اذه : ليف

 مء.يجرتلا نأ ىلع ؛ الصأ مركشا نمع انع طقاس ويف الإ و ؟ هيف رمألا هدو

 ناصنلا ضراعت اذإو!لوقعلا ةلدأ ىف لخدم هلالو « عطقالث يح لخدي اعإ

 ؛« خوسنلا نع خسانلا رهظيال حيجرتلاو ؟ هبحاصب اهدحأ خاستن ا ىلع انمطق

 . خوسنلا نع خسانلا نايب ىلإ هب راصي الف ؛ نظل بيلغتل حيجرتلاو



 نو ل 1-

 ؟ مطقلا ىلع ربخلا ملي مل نإ و  هلثم دحاولا ربخمي خسنلا زوجي سيلأ ليق نإف -- 4١<

 ني

 ف ملعف الو غب هب خسني خسانلا رخأت مييراعلاب ملعقي ملام : ليف

 لخدي امنإ حيجرتلا نآلو ؟ ماعقلا مقيال حيجرتلابف ؛ خيراتلا دقف مم نيصنلا

 ءالباتت اذإ نيصنلا ىف دابتجا الو ؟ امبمف داهتجالا ةءابن دعب نيلباقتلا ىف

 . حيجرتلا لاحم داهتجالا دقف عمو

 ةلالدب سيلام ريص فيك ؛ ةلالد هسفن ىف حيجرتلا نكي مل اذإ : ليق نإف

 ؟ ةلالد ضرامتلا دنع

 ضرامتلا دنع نك ؛ ةلالد ةلالدب سيلام رعي سبل حيجرتلا : ليق

 دحأ ىلإ تفاضنا ةدائز حيجرتلاو ؛ ةححم سيل اه ةجحلا "2 نيع سبلا

 موبام طقسف ؛ هلباقي نأ نع رخآلا جرخأف ؛ هيف انصو راصو « نيلباقتمل

 . اهيحاص ”لوق هب مدقي لباقم الب ةلالد قبف ؟ هل هشلب اقم

 ريصيف ةديمم سيلا م ىلإ ةدحم سال ام فاضني نأ عنقي ال هن إف اضيأ و

 : ةحر عيمجلا

 ةادأو ًاجيد> عامجالاو نارتقالاب ميمجلا ريصب اهمئازجأو ةلدألا ضاعب أك

 . ديفت عمجلابو « اهيناعم فورحلا ديفتال دق كتالذكو

 لصحم و دوصقملا لصممال لاعفنالا ىلع اسازحأب تابكرملا . كالذكو

 ' عامجالاو نارتفالاب

 نع ضرامقتلا دنع اهمع درفنملا ج رظ ديلا نأ ان رك د دق انإف - ًاضيأ و

 . ةندب نوك# نأ

 هب لمعباو 4 هب دقعي الف نيمأا نع درفني دحاولا دهاشلا  كالذكو

 . أهعم 4 ألح ءم هآر ند 27 نيا عم

 .ريغ : لصألا ىف )١(



 د 2# قكادس

 تملاذو تدافأ امرا أداف كمقت ال ث'والا 7 مد ةماسدلا 3 كلذكو

 لع ةلدأ ايه ارمأك ىهو 1 ىدحم نأ ند ةعيرشلاو لوقعلا 1 ربك

 .٠ مح ىلا ةدعزم

 ٠س

 5 ءادتا ةدعح حصل م نوكي نأ الا امعيحرت هرب نم ممم - ليف

 زمي ل دهاشلا نم دحمآ نكي مل نإف ؛ ىرملاك هنأب  جتحاو
 : ةّمع همحارت

 لإ جاقحاو 1| الدكا نع فرع ضراعتللا ْنَم عازملا عض وم نأآلو 3 لاق

 نأل ؛ ةمداحلا سَ تابثإ نم دنك 1 نيتلالدلا ىدحإ مدقت نألو ؛ ةنبب

 ' ىلوأ ةأالد نوكي نأمف : اهدحأ تاغ ليلدلابو

 6 ءادقأ 4 مكملا تايثإ نكعال 3 حيجرتلا روج لاق نم للا مهعمو

 هسفن ىف ةلالد نوكي ال ام لصحي كللذو ؛ نظلا بيلئتو ةءوقتلل هلوخد نأل
2 

 . لبق هان رك ذ امم هريغو ةماسقلا ىف ثللاك

 ؛ ةلالدلا تابثإإل الو ءركسحلا تابثإلل سيل حيجرتلا نإف - ًاضيأو
 سيل ؛ ليدمتلاك وهو ؛ ةلالد وهام ىواست نأ ةلالالا ريغ مني نكل

 . هيف جراحلا نمط طوتسل هنكل ؛ ةداهشلا توبث الو قحلا تايئإل

 ؛ ةنيبلا ضراعم اهم طقسي ةئيبلا عم ديلاك وهف ؛ةيوتتلل هنإف  اضِيأو

 ؟ اوناتحا اذهب لاق ند

 ل وكي نأ بدل جاجتحالا 4 ١ وديا اع 6.6- ركلا راح نأ و :لاق ند مهنش

 حءاصأم زاثما 1 هالوأو ةملع 5 كة 4 معد هلع نأ هب حجرا لواح وأ ثتيحن

 . الصأ هنالطب ةيف نوكيف ؛ هل حلصيال امم حيجرتل



 ب مجم

 طايتحالا< : هجوب جاجتتحالل حلصي مل نإو زوجم لاق نم - مهنمو
 . لسرلاو ةداعلا نع لقئلاو رظحلاو

 نم دنع راشتنالا دقق عم « مهنع ّشأ ىذر ةباحعلا نم دحاولا لوقو

 لاق ناب ؛جاحتحالا حاصب ُ اذإ احيجرت همنم نم داز اعرو « ةحح هاريأل

 . معيجرتال حاصبال جاجتحالل حلصي مل اذإ : لسرما ىف

 . (ت ه4 ) ديعس ريغ لسرم هنع هللا ىضر ىففاشلا نسحتسي ل اذهلو

 دجو هنإف ؛ جاجتحالا فلكستي امم هنأل ؟ ديءس لسرم نسحتساو

 . هفالخ ىلع هريغ ىفو ءادئسم هليسارم رثك أ

 حلصي : بابلا عو « ضقانتلا هيف عقب م اذإ : طايتحالا امأو - هه

 فيلكستلا لصأ كالملا فوخو ؛ فومللا ةرمث طايتحالا نأل / جاجقحالل [شال“ لإ

 . كالملا فوخ هباك_:را هيف رظحلا كيلذكف

 . ةميرشلل خسأ وهف ؛ ةعيرشلاب هنع لقنلاو داقعلا كرت امأو

 « ةحح هرب ا نث : مسمع هلا ىضر ةبادعصلا نم دحاولا لوق امأو

 ةءاحبصلا نإف؛طايتحالا نم هبرثل ء ىرخأ هآرو « اذهل ةرات « احيجرت هرب ا

 ةجيح هكرن ىف طيرفتلا نمؤي الف ؛ ةعيرشلا بحاصو ةجحلا مضوب صخأ

 . ةليضنلا ىف ةحردلا هذه هل نم لوق اهسراق

 دبال ىكذااو ةيك زئلاك مءيجرتلا نأ نم انمدقام ةثيرطلا هذه ىلع ليلدلا مث - 54

 ٠ ةجب> هيف ىعدلا تابثإ ىف نكي مل نإو ؛ ةجهلا عضوم ىف نوكي نأ نم
 نميف ةحح نوكي نأ ماصيال اب حيجرتلا زاوحم نولثاقلا فاتخأو

 : ةلأسملا ىف هب ىفتكي رحآ لهادب هليلد حجر

 ةرسعأ رذعت دنع هيأإ للفتنم هن 7 جيتحا و (« اعطقتم هلعج نم مهمش

 . عاطقنا لاقتنالاو ؟ ةضرامملا الول « هب أدتبا ام



 سس 6 جك سس

 ةاواسم نع ىلاثاا اذهب هليلدل جرم وه لب لقتنم ريغ هنأ حيحصلاو

 نكي ل هتدابمش ىف مللا نمط عفد ىف نيا دعب دبشتسا نك وهو « هل هريغ

 . امههريغ اهاك ز نإو ء امس دامشتسالل اكرات

 نوكي ال هتداهبش لثم هل ةداهمشلاو « هليلدل ليلد ةيك زن كلذك

 . هنع القتنم الو « هل اكرات هب هبحاص

 ؟ ناسحتسالاو لاحلا باحصتتساب حيجرتلا ىف 35 وث فيك : ليق نإف - ج:7

 لصف امهابأ نمو « ىلوأ احيجرت هارب نألف ء ةحح امآر نم : ليق

 ال ةرمو ءاحيجرت ةرم باحصتسالا لم ؛ناسحتسالاو باحيمئسالا نيب

 ؛عازنلا دوجو عم ىوعدلاو بهذملا فرص ىلع ٌداعا ٌباحصتسالا : لاقو

 . لا ىوعدلاب حيجرتلاو

 لئأ الو  اعطق دبع لصأ ىلإ دنتسا هنأل : لاق احيجرت هآر نمو

 باوصلاب ”لوألاو - نيضراعتملا دحأ ةوقل نظلا بيلغت بجو نأ ند

 ؟ ىلوأ

 لهأ بهاذم ىر٠ روهشلا هب دارملا نأك نإف « ناسحتئسالا امأو

 . حيجرتلل حلصي الذ ةفوكلا

 ؛ نيسايمقلا ىوتأب لولا هز أ نم ان ايحأ هن ولوثي ام ةب دارملا ناك نإو

 ؟ احيجرتو ةجح هايأي ال ادحأ نإف
 ىمس ةلأسم نأ ىلع ثعجأ ةمآلا نأل ؛ اذه مدارم نوكي نأ دعبيو

 فلز ال مضوم ىف هنّ نف ؛ هتحىف ءاململا فلقحا : ناسحتسالاب لوقلا

 عامجإلا فلاخ لس ؛ هب لوقلا ل سم لك ىلع بحي معي هنأ ةمألا هيف



 لس مل

 حيجرتلاو ةلدألا اهيف تضراعت اذإ ةلأسملا كح ىف ل وقام : ليق نإف - 4م

 « راجلا رؤس ىف ةفوكلا لهأ لاق اك ديف اكوكشم كحل كالذ راص له

 هنأي هتساجم ىف سايقلا ناكو  هتساجنو هترابط ىف ناسايلا ضراعت ان

 اسم ناكف هرؤوس نم زارتحالا ناكمإ مم « ةتمرك ال هل لك يال

 لاف نيح هقاع ىلع مالسلا هيلع لوسرلا صن هتراهط ىفو  بلكسلا رؤسك

 : امغعب ىفو 2 ركيلع تافاوطلا نم اهنإ ةسحنب تسل اهنإ : ةرهلا ىف

 . ؟ تويبلا ىنك اس نم ىف

 <« رظحلاب ةساحنلا ةلع حيجرت ناكو راما ىف دوجوم ىنءملا اذهو

 ضرامت دنمف ؛ اهاع صن ةءيرشلا بحاص نايبو « ةرابطلا ةلء حيجرلو

 . هيف اكوكشم رؤسلا راص حيجرقلاو سايقلا

 فييايلد ىف انلوة كك « ضراعتلا مقو اذإ : حيجرتلا ىف ادلوق : ليق

 روبظ ىلع فةوتلا بجو وأ « اهريغ ةلالد وأ « حيجرت ةدايز بلط اضراعت

 < ةلدألا اهيف ًافاكتت الو « ماكحألا نع ىَرمَت ال ثداوملا نإف ؛ ةلالد

 كح اربف ةعب رش هلل : ل وفا انسأو  دبت# لك باوصي ُ نه لوق ىلع امس"

 ' 4 هناحبس هلا ماكحأ نم ركح اكوكششم هنوك وأ « ملم لكل كوكشم

 لب ؟ مهكش ىلع هناحبس هللا مك ”رصق بج و ال دابعلا نم 'كشلا لب

 تالذو هيلع اودّورتو « هيف اوكش ام هدحأ ةثداملا ىف هناحبس هللا ركع
 نمو | ليلدلا ند نيكملا هفلك 0 نأ نص و ىلاعت هللا دنع 6 وعم أىالكلإ

 ةماقإ فياكستلا ذإ ؛ ليلدلا دقف مم فيلكتلا ةلاحتسال ؛ ليلدلا ةفرعم

 ه. : هايم ء ه“ ةرامط : ق'اسنلاو 55 ةرابط : ىذمرلاو "8 ةراهط : دواد وبأ هجرخأ )١(
 . موق ع ب0 ع 55/5 لبثح نباو ؛*؟2 ١ ةرابط : ةجام نباو

 .« مله : لصألا ف(0)



 ل علا

 ناك اذإ رظنلا نمي نأ هيلإ ريصلا فلك نم لمف ؛ فلك ام ىلع ةلالدلا
 . قيفوتلا مم كلا نيبتسيو ليلدلاب رفظي هنإف « دابتجالا لهأ نم

 انرك ذ ام ىوس هناحبس هللا اهمّصن ةرهاظ ةلدأ راجلا رؤس ةرابط ىفو

 . اهرك ذ مضوم اذه سيل قيفوتلا عم داهتجالا ل غلب نم اهفداصإ

 وأ مكحلاب ؟ اذامب صقخم حيجرتلا صتخم هب ىذلا فصولاف : ليق نإف ل 55

 ؟ لدتسالاب وأ« ليلدلاب

 دحأب وأ « كسلا قاعتو ريثأت حيجرتلل نوكي نأ نم دبال : لق
 دعبف ؛ هل حيجرت ود امل احيجر“ هنوكب هصاصتخا هجو اذهف ؛ نيليلدلا

 هقبعن وأ لهلدلا بصان ف هفصن وأ ليلدلا ىف هنصن ن وكي نأ زوج اذه

 . ليلدلا ليوأت ىف نوكي

 امف لخد امتإو ؛ مطقلا و مل_ىملا بحول ام لخدي ال حيجرتلا نأ عا واد 6١"

 بلط امو « مدقتال ضراعتلا دنع هلوخد نأل ؛ ملا نود لمعلا بجوي
 ليلدلا نأ ملء ضرامتلا لصح اذإ ىتح ضراعتلا هيف لاحتسا علا هيف

 . اهريغ

 . ىلعلا هيف فاك ايف لاحم كلذو نظاا بيلختل حءيجرتلا نإف اضي و

 هيف بلطي امو « بولطملا ىلإ ةرامألا بيرقتل حيجرتلا نإف ًاًضيأو

 . بيرهّتلاب هيف ىتكمي ال مطقلا

 ؟ بهللم لع بهذم معيجر: روجن لهف : ليقف نإف) - 6١"

 كلذو لوق ىلع لوق دقت وه بهذم ىلع بهذم حيجرت : ليق

 نيلوذدلا دحأ "27 ض وذم نابتسف ' عازملا هيف مقو مك هنأل ؛ ةلالد ىفَتف

 اذإف ؛ دابتجالا لئاسمو ماعتلا لئاسم هيف ىوتسنو ةلالدلاب رخآلا توبثو

 . رخألا ىلع حجر: دقف ليلدلاب نيلوقلا دحأ ”مءص

 ( لدحلا ىف ةفضاكلا_ ؟ه) و2 لصالا ف )١( .« طوقنئم» : اصألا ف ( >> ١



 مس يب هام

 بهذم بحاص ىلع ةلاتمو بهذم بحاص حيجرت زومم لهف : ليق نإف - هه

 ؟ هفااخت ةلاثمو

 : نيهجو ىلع كلذ نوكي : ليف

 هيدتتو هبهذمو هلئاسم ليضنتب رخألا ىلع اهدحأ حيجرت : اهدحأ

 لك ىف رظنلاو مالك أ نيني اذدهو « هريغ ةلب اقم ىلع ةلدألا نع حيحصتلاب

 , ليصفتلاو صيصختلا ىلع ةلأسم

 وه : لايف ةلبجلا ىف رخآ ىلع ةلاقلا بحاص حجرت نأ : ىلاثلاو

 ةعطاق ةلالد ةماقإب الإ نوكي ال كلذو « هريغ نم ةلاتم نسحأ ةلجلا ىف

 كلذو - حجرملا ثريغ حّجرملاب طقْني ىتح ةلاقم ىلع ةلاقم اهب حّجرت

 ؛مريغو (تدا) كلامو (ت مح) ةقينح ىلأو هللا هحر(ت مه) ىسفاشلاك

 . رخألا نم ابهذمو الوق ُمصأ مدحأ نأ ةرهاظلا ةلدألاب ةلجلا ىف مطنُيف

 . هريغ نم هيلإ راص امت ىونأ ىعفاشلا نإ : انلوةك كالذو

 نه ةعألا » : لاق ثيح ةلجلا ىف هب انيلع ةعيرشلا بحاص راشأ دقو

 نوباّسنلاو ؛ ىمأتلاو ءادققالا هب عقي نم لكى ف ماع كلذو 76 شيرف
 بابرأ ىف سلوا ميلا ف ةلاحم ال مامإ وهو 6ىشرفق» ىفاشلا نأ ىلع اوقفتا

 . هريغ "76 ىشرق » ةعبرشلا عورف ىف تالافلا
 بص ىذ» ىلاوم نم ( تده) ( ايحبصأ » ناك اكلام نإف

 .(تهك)

 .(ثوع) بع ىف ىف ىلاولا نم ةفينح اأو

 نود ةيئاطحعتلا نملا نم ةلوبق مهو ( ت١ ) مشنلا نه ىعخنلاو

 . شرق

 . ةعيبر نم ىلابيش ( ت وع ) لينح نب دمحأو

 )١( 1؟5 /* لبنح نبا هحرخأ  2*ذ١ا 4 7/  . 151١ايشرق 2 : لصألا ف( ؟) « .



 سس ٌعوؤأ لس

 . نايلوم ( ت ه4 ) لوحكمو ( ت د ) ىعازوألاو
 ىنتنا ظنللا اذه ىلع ةمامإلاب « ايشرق » ةعيرشلا بحاص 0 اذإو

 ! ىلوأ ةلجلا ىف هنأ ىلع الاد اذه ناكسف ؛ هريغ نم كللذ
 . مالسلا هيلع لوسرلا رام أو ةغللاب علا مم دق هنإف  اضي أو 4ع

 . سياقلاو مهمع هللا ىذر ةباحصلا لاوقأو

 ؛ءاريغ هيلإ عمجت مل دب صقخا اذه نم ايش ىلع اذإ مهم ”لك هاريغو
 داهتجالا ىف لكي مل هيف لكي مل نمو « داهتجالا قرط وه ىعفاشلا مم امو

 . ثداوحلا ماكحأب لعلا ىف رصاقتي

 ةنم بال كالذو ؛( ت هه ) هتنلا لوصأ ىف فنص نم لوأ هنإ مث
 «طايتحالاب لوقلا»فوحلما هيفام لك ىفهيلإ عم مماكحألاو ىواقنلا ىف

 ؛دودلاو تايانجلا ماكحأو « بوصعلاو « جورفلا ءاكحأ و 2« تادايملا ىف

 دقعب مارملا جرفلا يلع مادقإلا نعو « ركسملا برش نع دملا باجيإب عدرف

  ليصنتلاو حرمشلا ىلع اهرك ذه مالكلا لوطي امم كلذ ريغو  ةراجإلا

 . هنم بانطالا نع ىنني هقفلا بتك ىف | رووم.م رهأظ كالذو |شال؛ل]

 ؛بيترتلاو لاعتسالاب ضراعتلا اهيف مقو اذإ ماكحألا ةلدأ ىف حيجرتلا امأف "ه4

 مدقتملا حسن امهيف خيراقلا مِلُع ناف امهبيترت نكمي ال نْيَّصُن ىف ناك نإف
 رخآلاو 59 اهدحأ :نأ رقلا نم ان اكو خي رأهلا اع ا نإو ؛ رخأتملاب أهيم

 رثك أ تايندملاب باتكلا خسن نأل ؛ ىلا ىلع ىندلا مدق : "ىدم

 ظ ظ . كملاب ف دملا سن نم

 . ”ىدملاب اغوسنم هنوك ىلإ برفأ ٌيكملا نألو

 ناكو خيراتلا امهيف مب ملو مالسلا هيلع ىبنلا نع راثألا نم اناك نإو



 همس ماب سس

 ةياور مدق : هنع همالسإ رخأت رخآلاو ؛ مالسإلا مدتقم نييوارلا دحأ

 هنم ممم ةنأ ب بلاغلا نألو ؛ انسان هن وك ىلإ برقأ هنأل مالسإلا رخأتم

 . ًارخآا هيلع هللا لص

 سد نم ءوضولا ىف هنع هنا ىر ةريره ىلأ ةداور انم دتتك كالذو

 ىف (ت ها) ةريره وبأ رخأت : : هنأل ىلع )تت 3 ْن : قا ةياود ىلع رك للا

 "هيف قلط نع مالسإلا

 . اهدحأب وأ امهب نوكي نأ نيب خيراتلاب لهجلا ىف قرفالو

 مالسلا هيلع ىبنلا مايأ رخآ ىف كلذز اكو اهدحأ خيرات ملع اذإ هنأ الإ

 . خسنلاب ال حيجرتلاب مدقي' هنإ ليق دقف

 : خسنلا قيرطب مدعي لاق نم مهعمو

 اواصف ًادعاق مامإلا ىلص اذإ د لاق مالسلا هيلع هنأ ىور ا” كللذو

 2و

 - مأيق مهو ةتوه ضرم ىف ًادعات هب ادصأر 0 مالسلا هيلع هنأ ى ورو

 ."9اهرحأ خيرات الو امهرات العب ؛ أ نإو

 لودعملاب كورتلا خسن لع رخآلا تكرتو امهدحأب تلمع ةمألا نأ الإ

 . عامجإلا نع

 ؛ابياعىتبي رخآلاوةداعلا نع لقني اهدحأ نكل كلذك نكي ل نإو

 . لاح لكب ىلْوُأ ةداعلا نع لقانلا : لاق نم مهم

 . "هه ةحفص مقر شماه « ركذلا سم » ىف رظنا (1)

 ثيدحلا درو دقو ؟588 ؛ 559 :5ج لق نباو ١78 ةالص : دواد وبأ هجرخأ (1)

 ٠ ىرخأ ةغيصب

 ناذىراخبلا ؟؟ 4 )ع ١ 1 لاح نبا 6١ ةالص : : ىذمرتلا محار. ميص ةدع ثردحال (*)

 هأأق نب رفاسم ؛ ممل رانيا 3 ه. مخ



 مس مث مال“ لس

 «ةداعلاىلع ىقبيو م”رحباهدحأ ناك نإف « امهيف رظن : لاق نم مهممو

 : ناه>و هيفف « ةداعلا نع لقنيو 6 رخآلا و

 ؛ اخسان هنوك ىلإ برقأ هنأل ىلوأ ةداعلا نع لقانلا نأ  اهدحأ

 . ادد اعرش دينم هز و

 .طايتحالا نمايف امل ةداعلا نع لقانلل حهبملانمىلوأ مترا نأ_ىلاغلاو

 « بيترتلا امهبف ضراعت اذإ « ني رهاظلاو « نيصنلا ىف الك هذهو

 . د>او لامتسالاو

 «قرطب لوقذم اهدحأ نأ الإ امهم لمعلا ىف ةمالا تناتخا نإ اذكهو

 رخألاو لسو هيلع نا ىلص ىنلا ظفت نم هنأ ىلع قافثالا مقو اهدحأ ناك نإو "هو

 ؛ ةياعسلاو قتعلا ف ىور مك مالسلا هيلع ىنلا ظفل نم هنوك ىف فلتع

 . ىلوأ قافتالا هيلع مقو اف

 لهأ ةيأورف فيم ركلا لدأ وأ نيم رألا لهأ ةيورد امهدحأ ناك نإو سل 584

 : ةماقإلا دارفإو ميجرتلاك مرحلا لهأ ريغ ةياور نم مدقتلاب ىلوأ مرملا

 فايخيمل رخالاو ىوارلا ةبج نم هيف ةياورلا تفلتخلاامم اهدحأ ناك نإو - هه«

 ىف نيرشعلاو ةئالا دعب فادثتسالا ىف هدع هللا ىذر ىلع ةياورك

 توبثو فائثتسالا كرت ىف ةباحصلا رئاس نم ةياورلا قافتا عمةاكزلا

 . ؟'0رارقعسالا

 ربعك رخألا 9 55 مم نأ ىص 5 هب امعرصلا تمع 7 امههدحأ ناك نإو سس "م +

 نودايف سيل هنأ ىلإ ريشي ثيدح ذرو ثاح 5/١ ١١ لغد نسأو ١ م ةاكز : قاستلا : مجاأر 30

 . ةاكز نيتئام
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 بل هو دس

 مقوام مدق : رارقتسالا ربي مهلك اوامعو ةباحصلا هب لمعي مل فانئتسالا

 . هيلع مهنم لمعلا

 داهتجالا لهأ ضعب وأ نيمصخلا دحأ هب لاق نيريلعا دحأ ناك نإو

 ناك : هنم ادي ديال ىتح هعورف ضعب ىف ةلاحمال رخآلا مصخلا هيأإ مجرو

 . ىلوأ هيلع نيمصخلا لمع قفتا ام ىلإ ريصما

 فانئتسالاب لاق نم نإف فانئتسالا ةلأسم ىفو_ هذه انياأسك كلذو

 بوجوب نيسحخو ةئام ىف ةلاعال لاق نيرشملاو ةئاللا ىلع ةدايزلا دعب

 .فانئتسالا رب نود رارةتسالاةبج نم الإ كلذ دافّتسيالو «قاقح ثالث

 « اهد_حأ كرت ىلإ ليبسالو غاسم داهتجالل نكي ملو نيصن اناك اذإ امأف

 حيجرتلا نأ نم انرك ذ امل امهدحأ ميدقت ىف حيجرتلل غاسمال هنأ حيحصلاف

 امهمف دبالو خي سألا حوجرتلاب نيبتبال هنأو داهئجاال انهاهو ( داهجالا دعب

 ميدقتلا هجو اذه ىلءف ؛ هزاجأ نم مهممو حيجرتلاب لاحم كلذو خسنلا نم

 . ةلمدت ملا رهاوألا ىف هوجحولا نم هأثم دقأم دحأ اهدحأ ىف

 امههدحأل دب ,ثيو نيرهاظلا ىف بيترتلاو لامعتسالا ضراعتي دقو س +«

 : مالساا هياع هلوق لثم : رخآلا ىلع ظافلألا ةداهبشب مّنُق هكح ىف ظافلأ / [ىا/لهل]

 .كاذ نإف أو ردك ذ اذإ اءاصيلف أهممس وأ ةالص نع مأن نه )

 . 3« ابنقو

 . اهمف ةالصلا نم ىبن ىتلا تاقوألا ىف تاولصلا نع ةيئم هضراع

 ند تامومءو رهأوذظ 6 . . . ةالص ْنَع مان نم )» هلوق دضاع دقو

 : ةنسلاو باتكلا

 )١( هنع هللا ىضر ديعس يلإأ نع 7695 مقر ثيدح  نيملا ناكلا رظنا ,



 لا 126 ا

 هريضشغو [ * | 4م ةيألا نم | 6 ء.6 ةالّصلا اوُمِيقَأَو » هلوف لثم

 . ميدقتلا ةضراعملا هذه سدوأ

 .ءدقتلا نأ ىف ءاوقفلا ريغ نم هلوثب ةريعال نمو ةيّفتلا ضب أطخأ دقو - د4

 . زوال رهاوظلا نم هدضاع ام ةرثكي

 نم غل يأ ةب ؛وقنالو نيض ا دحأ كب : وهنأ بج رتلا نأ أانيب ديفقو

 نأبف جاجتحالا هب عا الف ؟'بولطملا ابد عقو اذإ ةيوقتلا نآلو . ازه

 . ىلوأ جاجتحالا هب عقب

 رخألا ىلع ” اههدحأ مدقيال نأ اضراعت اذإ نيسايقلا ف اذه لثع ألطذأ دقو - هجم

 مدقي لاق هب لمعلاو انرك ذام هداسف ليلدو هل هنبب الإ هدضاع 0 نود

 نأ هيلع رهاواثلا ىف نأل ةضقانم هذهو هل رهاظ هدضاعع "7نيسايقلا دحأ

 لحأ مدهيو سايقلل احيحرت اهلاءج 9 ايجر# ن وكت الف جحح رهاوألا

 سايقا انلاخ رخألا ناكاذإ هسنج ىف لوصألا سايق ةتفاوع نيلامعتسالا

 دنع ةيعيرفلا رييغل ىلع ةيليم ةاكلا ذأ فاناتسالا ةلأسم ىف نب رياك هساد

 صاقوألا ىلاوتو صاقوألا ىلاو: بجو الإ و دحاو ةدايزب صقولا فانت

 . تاوكزلا لوصأل فلان
 ثيدح انمدتتكر خآلا ىلع دب مدقيف اهدحأ عسم طايقحالا نوكي دقو ل 5ع

 هيلع هتالص ىف رع نبا ةياور ىلع عاقرلات اذ موي ةالص ىف ريبج نب تاخ

 هيفو فصلا ىلإ عوجرلا لسبق ضرفلا ةزايح اهيف نأل اهب © ءالسلا

 . انئمثأام ومن ىلع نوكي نأ انحردقو لصألاب رداظ ريغ نيسوقاا نيبام )١(
 )١( انتبثأ امو ىلع نوكي نأ انححر دقو : لصألاب رهاظ ريغ نيسوقلا نيبام .

 .« سايقلا » : لسألا ىف (0)

 .اهذ ةأالص ىذمرتلاو ع الهو : ةالص : دواد وبأ : مجار (4)



 سس 65 ل

 . ريثكلا لمعلاو ىثملا كرو ةلبقلا نع ضارعإلا كرتب ةالمعلل طايتحالا

 ىغنلا ف نكي مل ادإ ىننلا ىلع هب مدقيذ تابئالل اهدحأ نوكي دقو
 مم” ىلصو تيبلا لخد مالسلا هيلع هنأ ىور اك تايثإلا نم ىلوأ وه ام

 . ””لصي ملو هلخد "هنأ
 هسأر مفر نيحو عوكرلا ىف نيديلا مفر مالسلا هيلع هنأ ىور اكو

 : ""”نيتلاخلا نيتاه ىف هيدي مفرب مل هنأ ىور ام ىلع مدقم وهف عوكرلا نم

 توبثلا قيرط ىف ايواستو انارق رخآلاو ةنس نيرهاظلا دحأ نوكي دقو بهو

 .ةرتاوتملاةنسلاب نآرقلا خسن ىريال نم لصأ ىلعامس ؛ ةنسلا ىلع نآرقلا مل

 . نيهحو ىلع ةنسلاب هخسن ىأر نم فاتخاو

 باتك-لا رهاظ نوكي نأب لقنلا ةوتب نيرهاظملا د>أل حييجرتلا مقي دقو - جه

 . ةرتاوثملا ةنسلا رهاظ رخألاو

 ةنس نراق اذإ ةرورض ملا بحوي ىذلا رتاوتلا نإ موق لاق دقو

 تايآلا رثك أ نأل لشلا ةوق ثيح نم ةيآلا هيلع مدققت مل ةلّصنم ةنيعم

 رتاو” قيرطب ال عامجإلا قيرطب ليصنتلاو نييعتلا ىلع اهداحآ ىف لقنلا

 عامجإلاب تف امم ىوفأ ةرورض ملعلا هلكت بجوأ امو . ةرورض معلا بمحو

 . ًالالدتسا علا بج وملا

 . ميدقتلا هب مقيف ربطا ىف ةاورلا ةرثكب لقنلا ةوق نوكتن دقو

 .ربأنأ ىف كالذ رثؤيال اهيف ددعلا: رثك ةداهشلاك و ه:لاق نمسانلا نمو

 . « هنإ ام عم :لصألاىف(١)
 < 7565 ةالص ىذمرئلا اضأو ء و6 ع١ جح ام ملع غ١ ناعإ ىراخبلا محار 0

 2(! 201561 ال(2 ١1ه 46١ ةمأقإ ةحام نباو !١ وبس ىاسنلاو « ٠" جحو 244 ١ ١٠١

 8848/١" 514+ 5/5 ١42862556 لبنح نياو 4١ ؛ "؟ ةالص يرادلاو ءال؟

 4 ١١1611١ : ةرابط دواد وبأو « 5 وهس.5١ « "6 ةالصلا ىف لمعلا : ىراخبلا : مجار (©)

 .ام؟ءاالال اا 1544 1 5 الل ا واح



 هيسيسسم ماي ل

 طلغ اذهو داحأ لئن وبف رئاوتلا رب ىف اولخدي ملام مهمأب جتحأو

 ع مطق لب هب حجرت هنأ ال هلب اني اه طقس رتا وتلا دح ىف لخد اذإ هنأ

 . هيف ىوارلا ورس ىلع وأ هلب أهي أم مخاستنا

 . رتاوجلا نم هيرقل ةلقنلا ةرثكي ادحجر او

 ىلوأ ناكف للا ىلإ برقأو رتاوتلا ضعب وه اك حوات حيجرتلاو

 ىذلا ىنءملل ددعلا ارمف ىعور اعإ هن ل ؛ 0-5 ةداوشلا م ملعلا نع لع م

 . نيلئنلا دحأ انححر هب

 امها د تك دف امهادحإ لضت نأ م : لاق ىلامت هنأ كلذو

 .| ؟ | مع ةيآلا نم | « ىرخألا

 . دوهْشلا نع دميأ مب ةرثكلاي ةيوقتلا ىف انماعو

 نينثالا ترعو دحاولا مم ناطيشلا » : مالسلا هيلع لاق كلذكو
00" 

 ( *”ةعاجلا عم هللا دي » : مالسلا هيلع لاقو

 ةثيرط نكي اذإ ةدابشلا ىف رك ىوتتي ال ىذلا عضو أل نإف ًاضيأو ب ظلال

 تءوقن ةياور ةدابشلا فداص اذإ ىىح سا هقبرط نوكي لب لفنلا

 .ةرثكلاب

 . عاججإلاب "'”ةيوقت مو ةرثكلا عرشلا دوهش نأ ىرت الأ

 باسنألاو ثيراوأا / ىلع ةداهشلا ىف "9 ةيوقن ةرثكلا نإف ًاضيأو [ شامه ل]

 . ةثراوتملا كالمألاو

 لكشم ليوأت باتك اضيأ رظنا  ىرخأ ةئيصب ثيدحلا درو دقو ا/ نتف : ىذمرتلا هحرشأ )١(
 , صا؟ أ ثآرثلا

 عال نإ : ىذمرتلا هأور هو كوس - هائثشأ أاموه تاوصأأو 1 ةعامجلا ىلع هللا ىلإ 9 ٠ لصألا )00

 .5 مير : ىناستلا

 . 6« ةيروقم# لصألا ل 0



 لسع # مترخا مس

 .( تةمزدشلا ١2 .ا  ًاضيأو

 ها .  ء.ا . .2 .2 .ةركؤم ريغ ةعيرشلا ريدقت ىلع

 5 : , . . ٠ ءاململا نم ريثك عم انإف اضأ و

 8 : , . . فالتخالا دنع

 ) اال ( ىعف الا نعل وكلا لحأ ىلع 1 وفلتحا اذإ 1 اصلا

 مدع م اننأ رخألا

 . تدرفني لف هن أل افاللخ دحاولا فالخ لعج كالذلو

 3 5 : . . . مالسلا ةيلع لوسرألا راثآ نم هريع

 . ةرثكب بهذم ىلع بهذم مدقتي ل كلزإف اهبايرأ

 0 ٠ . . . . . صل ىلإ ريصملا ذإ

 3 5 ف و معجرا ن َْن أ زاؤ غلب ,أ ةءاجلا لاح نفلا ناسححو نكسأ

 . مفر ثيدح انمدق اذهلو لاكشإلا

 ( ت ٠٠١ ) رمع نبا ةيوري جرفلا سم نم ءوضولا ىف هتياور نإف *'ةرسب

 رباجو ( ت ١٠؟) ةريره وبأو صاعلا نب ورمع ن ( ت ١+١ ) هلل دعو

 ديربو ( ت ٠١6 ةشناعو ( ت ٠١4 ) ىراصنألا بويأ وبأو (ت'رث١)

1 
 ٠ ( ت )٠١9 ىلع نب قلطو ( ت ١٠م) ةمامأ وبأ الإ هيوري ال « كنم

 )1١-١( رهأظ تسلا ىلا تاملكلا ضع تتكلا 1 ءاينيمحت بهضإ © رهاظ 7 رطسأ ةدع أنه كلدوت -

 ىف ىنيوجلا ىأر تابثإ ىلع تقولا سفا ىف صرت انئأ ريغ ٍسنلا بيك رتل اماركحا روطسلا ىف اهمرئرت بح

 ةيرصملا بت :كلا راد  هقف لوصأ "ك١ +4 | « هقفلا لوصأ ىف ناهربأا » هباتك نم هانقتسا دقو ةلأسملا

 هذه ىف هنع ىنيوجلا هدروأ ام بسح ى هفاشلا ىأر زارنإ ىلع صرع 1 ١ س ؟ 45 ص ؟ ج ةرهاقلاب

 . ةلأسلا



 بس 5 ج8 كسل

 ةدابع ثيدح مدقت ىلع( ت ٠١١ ) « ةلاسرلا ٠» ىف ىعفاشلا صن دقو

 ةعاج هيورب ةدابع ثيدحنألات ١١؟)ةماسأ ثيدح ىلع ايرلا ف(ت111)

 ديعس ىلأو (ت ١١١ه) ةريره ىنأو (تا4١1) نامعو (ت ١١ ) رمع لثم

 . (تا10/)ةماسأ ثيدح ىف تلذ دجو, مو (ت 5١1)ىردلا

 ثيدخلا ىوار نم لدعأ نب ريذا دحأ ىوار نوكي نأب م«يجرتلا عقب لفو ل 57

 سببلتلاو ةمهلا نع هنأل هريغ ةياورهيلع انمدقو (ت )١1١4 روعألا ثراح

 عدن ال » هنع هللا ىضر رمع لاق اذملو . نكسأ هعياور ىلإ سفنلاو دعبأ

 . "26 ثيسن وأ تمهو ايلعل ةأرما لوثل انيبن ةنسو انبر باتك

 ىلع هغواب لاح ىف مم“ نم ثديدح نيلامئسالا ىواسأ دنع معجر» لقو

 . هرغص لاح ىف ةمممس نم ثيدح

 وهو ةنوميم كن مالسلا ةملع هنأ( تا15) مفار ىلأ نع ىوراك

 حكن مالسلا هيلع هنأ(ت ١٠١ ) سابع نبا ةياور ىلع هانم دف لالح

 عمس ل اميف هب ثّدحول لاح ىف هعمس غلابلا ريغ نأل "”ءارح وهو ةئوميم

 . ىبصلا نود عمس ام لقعي غلابلا نألو هفالم غلابلأو هنم

 [؟ هلثع ةدابشلا ىف اولوقم : ليق نإف

 ضقتني مل ميدقتلا ىفاةيرط هداهتجاب ماكلا ضعب هلعج ول : ليق

 . هكحو هداهحجا

 أمقرافم زاجف خسنلاو ليديتلا اهيف موتي ل تبث اذإ ةداهشلا نإ مث

 . مدقتلاو حيجرتلا هوجو رثك [ ىف امل اهتقرافك اذه ىف رابخألل

 6٠4 ةحضفص نم ” يقر شماه رظنا(١) 0
 4 حاكل هدام ندأ : محأر .٠ مرخ وهو ( ةنومع ) حكت سو هيلع هللأ ىلص ىنلا نأ درو )0

 .8"هك يل اال اما 5غ 2 51١/١ لبثح نباو



 سس جا

 أمف نواوكي نايبصلاو عتب و عمسإ ايف ةيانملا ديدش ريبكسلا نألو

 . مهمف 2 لع نوءءسي ام لعو عبطلا نم روفن ىلع نوناعتي

 . هيف هنع عجأرت نم ىلع ظفحلا ىف مدقأ و» نه ثيدح حجروو

 نبديءس ىلع (ت١١؟؟) ماش»و(تا؟١1) ةبعش ثيدح ىنفاشلا مدق 3

 لفنلا فدامعالا نأل“'”ءامستسالاو ةيارسلا ربخ ىف (ثا9+) ةورع ىلأ ن

 . ىلوأ هيلع دامعالا ىف ظفملا ىوتف ظفحلا لم

 نع (تا؟4 ) عفان : لثم مامإلا نع مامإلاو ةالا ثد دح مدقيو

 (تا177) سابع نبا نع (ت1؟5) ةمركعو (تا؟ه) رمع نا

 . مريغ ىلع هريغو 1 مهمحر

 هنأل اهنع ىبنجأ وه نم ىلع ثيدحلا ةءنصب صتخا نم ثيدح مدقيو

 طلغلا نع دعبأ نوكيفةلتنلا لاوحأ و فطاعلاو اءاوزلا لع ةظفاحلا ىف غلبأ

 . ةياورلا ىف هيلع سيباتلاو

 ثيدحلا لهأ ضعب لاق ىتح مامإلا نع مامإلا ثيدح انمدق اذهلو

 لبق هتلب اقم ىف هريغ طقسُيو هريغ خسن هب مقيف ملا بجوب مامإلا ربخ نإ

 . حيجرتلا

 ثيدح انمدق اك هريغ ىلع هاور الل ًارشابم ىوارلا نوكب مدقيو

 ثيدح ىلع هيف اليكو ناكو ( تا؟9 ) عفار ىبأ ةياورب (ت؟2) ةنوميم
 . 5 تااعو / سابع نبا

 ه قتع ىراخبلا « دعلا ىمستسا ه8 بابو ؛ !١41 دابج دواد وبأ : ةيرمسلا ىف باب مجاو (6)

 شئارف ىرادلاو 7 قتع ةجام نباو ه قانع دواد وبأ 45 ناك 4 « * قتع : ملسمو 4 ؛ ه ةكرش
 . ل! 2 2556 ”ه لح نباو ه١

 , 155 ةحفص نم ؟ مقر شماه رظنا (؟)



 د جن

 هنأ اهريغ ةياور ىلع رولطلا هنأو ءارتلا ىف ( تل*1 ) ةشئاع ثيدحو
 , 90 نمملا

 فلسلا ضعي ةياور ىلع ضي لماحلا نأ اهنعهللا ىضر ةشئاع ثيدحو
 نكسأ هيلإ سندلاف هريغنم اهم فرعأ ةبصقلا بحاص نأل 2 ضيم ال اهنأ

 ةشئاع ةياور ىلإ نيناهلعا ءاقتلا ىف مهْع هللا ىضر ةءاحبملا تعجر كلذلو

 لله لئاسلاب تلاحأ نيفحلا لع حسملا نع تلئس نيحو . "9 اهنع هللا ىضذر
2 

 رفاسي ناك هنإف الع / اولس تلاقف هنع هللا ىفر (ت ٠١ ) "ىلع [ىا”ل]

 هنأ (تاوامع )رمع نيا ثيدح انمدق اذهو (2 ل هل لص هنأ لوسر معد

 هياءللا ىلص هللا لوسر ةقان تحم ثنك : لاق هنأل جملا درْأ مالسلا.هيلع

 ىهتممو ةعداملا م فرعأ هةرادحو أآده نم نوكيف "اعل ىلع ليعد

 . فوراو عم أم

 - ءاهةتسأ مابأو ثد ددعأل ًاقاسم نسحأ نيوارأا لمحأ نوكي مدقدلا مهو لس "54

 رئاس نم هريغو '”جإلا دارفإ ىف( ت 14 ) رباج ثيدح انعدتتك

 لوسرلا لاوحأل هصاصتقأو هءاصتتسأ نذل هريغ بد لح ىلع جملا ماكحأ

 )١( ةراهط : دواد وبأ : ثيداحأ ةدع ءرقلا ف تدرو ١١7 ةرابط ال4 قالط ىئاسلا  6"٠ع
 ةرابط ةحام نبأ 4 ضيح ١١68 لبنح نبأو 5/45١ 2 25854

 ؛هحام نبأ ١” موص ىذمرللا 44 حاكل . ٠* قالط ىراخبلا : ىرخأ ةئيصب درو (؟)
 58 قالطا6١١ ٠٠١ ةرابط ًأطوم كلام ء 1١١ ١8 قالط ء ى1 ءوصو : ىمرادلاو ١١ مايص
 . "ال لبثح نبأ ه : خودح

 « 78 لسغ : ىراخبلا 88 ضيح ملسم هجرخأ « ©« لسغلا بجوف ناتخلا ناتلا سم » درو (©)
 : ىمرادلا « ١١١ ةراهط هجام نبا ١١م ةراهط ىتاسنلل ه١ ةرابط ىذمرتلا « ه8 ةراهط دواد وبأو
 :4ال/"” ااه / ها اطالغل/ * لبثح نبال ده ءال* ءالآ ةرابط: أطولا ىف كلام امله ءوضو

 ” ال 7 فنلا 2 تي اللا 0 لا ا يا ال ل ا

 . ءوضو : ىراخبلا مجار (4)
 ٠١ , "4 2, + جح « م : ناعم :؛ ىراخبلا (5)

 . ةعياصلا سفل نم ؟ مقر شماه رافنا (1)



 سل يال دل

 دمتعملا وه اذهو . هلالقتساو هتبثتو هطبض نسح ىلع لدي جملا ىف هلاعفأو

 . ىلوأ ميدقتلاب ناك هيف غلبأ ناك نف لقنلا "نم

 أنم لف ظ كالذلو ةباحصلا ندم ماللسلا هيلع ىنلأب صخألا و لعألا ةباور مدقتو - 55

 . مراذص ىلع ةباحصلا نم رابكلا ةياور

 "2, « ىهملاو مالحألا ولوأ مكتم ىفيليل » مالسلا هيلع لاق كلذلو

 عاصلاو ناذألا ىف ةفوكلا لهأ ىلع ةئيدملا لهأ ةياور انمدق اذهلو

 نيدلا سيسأعا نودهاشملا مو ةعيرشلا ترقتسا مهيف نأل فقولاو

 0م امج ىف دقي ال مهريغ فالخ نإ » نولثاق لاق ىتح ةعيرشلا بيترتو

 . ثداوحلا ماكحأب صخأو تاياورلاب فرعأ اوناكن

 . باجمحلا ءارو مم نم ةيؤرىلع ةدهاشما ىلع اعامس ىور نم ةياور مدقتاو س

 ةرارإ نأ ةشئاع ةيأور هيف أخمدق اير (ت ١٠١ه )ثيدح ىف انلق 1

 ناك اذإ طلخلا نم دسعنأ هأل د وسألا يي لح ىلع رح هج ورو تقنعأ

 ةءهْلاو سيبلتلا هلخديف باجيلا ءارو ناك اذإو ةدهاشلا ىلع عامسلا

 | عامسلا ىق طاغلاو

 . نتلا ىف هظفل برطضا نم ةياور ىلع هظمل برطضي مل نم ةياور مدقتو - 5/1

 نم ىلوأ هنأ : نيديلا مفر ىف ( ث 1) رمع نبا ثيدح ىف انلق ام

 (ت 1؟) ىليا ىبأ نب نمحراادبع نع دايز ىلأ نبا(ت 1/)ديزب ثيدح
 مفر ةالصلا حقتفا اذإ ناك مالسلا هيلع هنأ (ت 1مو) بزاع نب ءاربلا نع

 . ةمامإ « ه4 ةالص ىلاسنلا : 50 ةالص : دواد وبأ ءا١١؟6 ١7 ةالص : ىلسم هجرخأ (؟)

 . :١/4 ١ م1 / ١ لينح نبا ٠ ه١ « ةالص ىمرادلا « 48 ةماقإ : هجام نبا ؟5 ع ؟*

 ١5 5١٠١ قالط دواد وبا ١١ قالط ىماردلا "5 قالط هجام نبا ؛ ىرخا غيصب درو (؟)

 : ًاطوملا ىف كلامو ١١6 قالط ىمرادلاو 7 عاضر:ىذمرتا' : « جوز الو قتعت ةأرأا » باب اضيأ مجار

 . ؟5 قالط



 د عم

١ - ُ 0 

 اذ» ىوري (ت ١4١)دايز ىلأ نب ديزن ناك ( ت ١4٠ ) نايفس لاق

 دايزىلأ نا ديرب تيأر ةفوكلا تلخد اناف «دوعبأل 2 رك ذيالو ثيدحلا

 : نقلتف ل لف نآكو « دوعب ال 9 » هيف داز دقو هيورب

 ءوس ىلع لدي ىوارلا ىلع ثيدحلا ظفل بارطضا نأل كلذ انلق اعإو

 . هتلافغو ةلظفح

 لوبق ىف سفنلا برطضت مل ةياوراا ىف ةفصلا هذه نع هتلاح تبرع نف

 . هئيدح ىتلت ىلإ تنكسو هتيأور

 هئنع تناعذأ نم ىلع ةياورلا هنع فلتخم ل نه ثيدح أانمدق أذهلو

 لا ىذر ىلع ثيدح ىلع هانمدق (ت 45١)سنأ ثيدح ىف ادلق اك ةياورلا

 ضرامتلاب طقستف ةياورلا هنع ضرامتت هنأل ةدضإ رفلا فانئكتسا ىف "0 هع 2

 . ةياورلا هنع فلت ل نم ثيدح ةضراعلا نع درفنيو

 ةياورب مرمع ا ىفر ةباحصلارثاسو نامعو رمعو ركب وأ لمع اذهلو

 . هريغ ةيأور نود سنأ

 .ىغمايف حيجرتلا هوجو د حأ نيضراعتملادحأب ةباحيبعلا لمع انلعج دقو

 فالتخال هلامفأ ىلع مالسلا هيلع ىبنلا لاوقأ انمدق اذه نم بيزقيو
 ظ . هلاوقأ نود ةجحح هلمف نوك ىف سانلا

 محيكتي ال» لاق مالسلا هيلعهنأي هنع هللا ىضر ناممع ةياور انمدق كالذلو
 ىضر ( ت ١54 ) سابع نباو ( ت 14 ) ةثئاع ثيدح ىلع « مرا

 ءل؟5 411911١176116 ةالصء 1؟١ ةرابط : دواد وبأ « 15 #2 ىراخبلا مجلر )١(
 ن3نككعلب مم اعملك عال ع" :ةالص : ىلمرلا وال١5 [5 ع ١6 عا(, علاه

 ١/ لينح نبأ 74١ "5698. م5668 2١ ةالص : ىمرادلا 1١-١5 . ةماقإ : ةحام نبأ
 115 ( "م18

 ٠ ىنعملا مةقسيل ان دنع نم ةدايز (؟)



 بس يا

 . (0نا ةئوموم كن هنأ اميمع ا

 اهمع هللا ىضر ةنوميم ثيدح ىف تفلتخا ةياورلا نأ انركذ دقو

 نم رْخآ اهجو هانلمجف نالالد اهو ايحك_ز مالسلا هيلع هنأ ةرم تو 7

 . حيهجرتلا

 نكي نم فيك ةالصلا تيقاوم مالسلا هيلع نيب لعفلاب سيلأ : ليق نإف - بو

 ىنع اوذخ » لاقو (« مكسكس انم ىنع اوذخ » لاق ىتح لوقلا نم دك

 1 ىنع اوذخ

 . 0 ىلصأ ىومتبأر اك اولص د لاقو

 هلوطل هل هطبض لقو سبللا هيف عم أسلل مفو رثك و لاط اذإ لولا نأو

 . لمفلا لكشي الو هترثكو

 « انعم ىلصت نأ كمنمب ام » ةالصلا ناكرأ نع لئاسال لاق كلذلو

 ؟ هلامفأ ىف ءادتقالا دنع لمفلاب لعتلا ىلعأ هيف

 ةجح مالسلا هيلع ىبنلا لاعفأ لمجي نم اهب لدتسإ هوجو هذه : ليف

 . اهرك ذ عضوم اذه سبل ةلدألا هوجو نم هيف فقوتي هنإ لاق نلو

 .فشكي لوتلاو مكملا ةفرعم ىف لولا نم ىلوأ لعفلا نوكي فيكو

 مكسحلا ةفرعم ىف لوتلا ركح نع فشكي ال / لمفلاو لامفألا كح نع [ شالهل]

 . مكسحلا نع ءىنيو فرعي هسفنب

 سو هيلع هللا ىلص جاتحا امل لمفلا سفنب ةمقاو ةيافكلا تناكولو

 ١١ ىمرادلا ,« ٠" حاكت ىراخبلا « مرحلا حاكت ىف » باب مجار )١(

 ىذورتلاو 78 : دودح : دوادوبأو ١9 ١82 دودح 2 هجرأ ثيدح نم ءز> (؟)

 ب : دودح هحأم نبأو ب مث مه خذودح

 . ةحفصلا ةسفن نم ؟ شماه رظنا .قباسلا ثيدحلا ةلك: ()



 ب معاكم لس

 *'6”7ىنع اوذخو » « ىلصأ ىومتيأر اكاولص » مالسلا هيلع هلوق ىلإ

 هلوقبو 4 لصن مل كنإ) لص » : ةالصلا ءاسأ ىرمل لاق كلذلو

 .لوقلابةالصاا لاعف أ تافصهلفصوف ؟لصأ فيك لاق نأ ىلإ "26 كارئال

 دك ١ لوثلاب نايبلانأ ىلعءاماعلا رثك أف ؟لعثلاب نايبلا ديك أت امأو

 . لمفألاب هئم

 نيرهألاب نييبتلا متي اهنإف مالكلا لمحل ان اهب ناك نإ لعفلا نإف - ًاضيأو

 . قباسلا لوقلا عم لمفلاب

 ى لوقلاو هلآق وأ هلامب الإ مكح هنم فرعي مل لعفلا درج اذإ امأت

 . هريغ نع نايبلا ىف لئتس رثكأ

 افوقومو السره ةرم : ىوري ام لع ًادنسم دل ىوري ال نأ مدقتو

 نم فلقحاف ًادئسم الإ ىوري الام قبرط نع ةبعشلا ءافتنال أدنسم ةرمو

 : نيلب اقتملا دحأل هب حي ججرتلا عوقو ىف لسرملاب لقي م

 . حيجرتلا هب مقي ال لاق نم مهنف

 حيجرتلا هب مني لاق نم مهلمو

 لسرمامأف « (تاإ 4ه) بيسملا ني دهعس ريغ لسرمىف فالتخالا اذهو

 . حعيجرتلا هب مقي هنأ روظ ألاف ليس

 .هيف فالخال نأ نم هانلق ام ربشألا نأ ريغ « فالح هيف : ليق دقو

 دهعس ىلأو (ت4١) فوع نب نورلا دبع ثيدح ائمدق لسرملابو

 تت ١ 2, / ىروهزلا ةباورب مالاسلا ليف ويسلا د ودم 7 (تا 57 ىردخلا

 "5 ةدعوؤص نم ين عام مقر شماه رظنا 600

 . « كارث » : لسألا ىف )١(

 ( لدحلا ف ةفاكأا ل ا 0)



 دم هبا سس

 ىل لحب سو ةيلع هل ىلص هلا لوسر نم نرمألارخآ ناك : لاق نيح

 . ””ءالسلا لبق وهسلا

 جوز مالسلا هلع هنأ ىور نم هبا ور هب ائم دم لمع دس لس رد امأ و

 .مرخ وهو اهجوزت هنأ ىور نم ةياور ىلع لال وهو ةنوموم

 ص ىوارلا لبق رو سيل هنأ فلتخ نب ربذلا لحأ نوكي نأ مدن: و 1-0

 (ت )١45 كيبن نب رشب ىور ام ىلع ىوارلا لت نم نإ هيف ليق ام

 17 قتعأ نم » : لاق مالسلا هيلع هنأ (ثاده٠) ةرا ره ىلأ نع

 ىعستسي مث لدع ةءيق كولملا موق لام نكي مل نإ و هيفاب هيلع موا دبع ىف

 ءالسلا هيلع هنأ رع نبا ةياور هيلع مدقيف 96 هيلع قوتشم ريغ دبملا

 نإف « لام هل ناك اذإ هيلع 2 كولمم نم هل اعل قتعأ نم » : لاق

 . "96 قر ام هئم فرو قتع أم هنم قتع دقق لام هل نكي مل

 يور و ةياورلا كالت 56 كوعس ثيم ظنرأ اه ماهو 0 نأ

 . ىلؤوأ لاك_شإلا اذه ةيف سيل اف ةياعسلا

 ةقثلا نع ةدايزلاو « ةث(تاهز ) :داتق نإ : لاقي نأ حيحصلاو

 ةدأتق نم الهو دك ١(ت ١ هن ةيعشو )تت 6٠؟) اماه نأ ريغ ةأ وبكم

 . ةداتق ةياور ىلع امهظذح دك أتل امهتياور مدنف

 هنإ ىتح هلجأل مردقتلا عقي مل "'”نإ ةلوبقم ةئثلا نع ىهف ةدايزلا امأف

 . هاحأل لاوأ هريق نآك ذدئنيح ىوأارلا لبق نم هنأ حص وأ

 ؟؟4 ةحفص نم ؟ مقر شماه محار )١(

 ؛ ققاتع : دواد وأ ه نام[ ملسم -4 قتع : ىراخسلا : رظنا .ىرخأأ خغيصإ ثيدحلا درو 000

 مه قتع : هحام نباو ١١ قاتع ؛ ىذمرألا : اًميأ رظنا

 ه4 62 5“ : نأكإ ء؟" قتع: لسمو ١4 ؛ » ةكرعشش ىراخبلا : مجار ٠ ىرخأ غيصب درو (؟)

 بال / 4 ع 2 ال5: ؟5/؟ لبتح نباو ال قتع هحام ساو ١4 ماكح |: ىذمرتلاو ه قاتع؛دواد وبأو

 . ءىش ىأ راصةخا دوصمملالعلو « نتملاب ةقحلم لصألا شماه نم اذك شإ : لصألا ىف تناك (؛)

 . هانتيثا ام رهو . مالكلا قايسو قفتي ام وهو 6 نإ ) : ن وك: نأ انيأر ل انك نإو



 بسم الب سس

 لوق فاتخا نإو حيجرقلا هب عقي ىلاحمصلا لسرم نأ ىف اوفلتخي لو

 . هب جاجتحالا ىف لسرملا فن نم

 مهبفو هب حيجرتلا ةحص ىف هلوق ىلع ةريش الف ةجح لسرأا ىأر نم لوق امأف - ب4

 ؛ دنسأا ىلع همادق دنسملا ةضراع اذإف دتسملا نم دك 1 لسرملا ؛ لوقي نم

 : لوقلا نم ذاش اذهو

 . لاح لكب لسرملا نم ىلوأ دنسلا نأ ىلع ءاملءلا نم "ءاهدلاو

 نوكي نأ امإ هنأل حيجرتلا ىف هانمدق امنِإف ىلاحصلا لسرم امأو

 مهنع هللا ىضر ةياحصلا ضعب نع وأ مالسلا هيلع ىنلا نع هنم ًاءامس

 : م.اسأا هيلع ىنلا نع ةءاحصلا ضعبو

 لمي ال هنأ حيحصلا ناك نإ و « ةجح سادلا ضعب هلعج ىنملل اذملو

 لسرم نوكي نأ مز ةدعح هلعح ةب امعصلا نم ةمع هن ناك و هنا ةدعدح

 . ةحح ىبباتلا

 ؟ ىلاحعلا نم ال رخآ ىعبأات نم هممس دق ىباعتلا ن وكي نأ ز وحي ليق نإف - دبه

 ةيحصلاب فردإ مل نمم هعمس ىباحصلا نوكي نأ زو كلذكو : ليق
 . بارغألا ضعب نم وأ

 بارغألا ضعب نم وأ نبترهاظلا دحأ مهلعف وأ ةمألا لوقب ءدقتو

 ريك هنأ مالسلا هيلع ىنلا نع اهنع شا ىغر ةثئاع ثيدح ىف انلق ا

 . ؟9ةيناثلا ىف اسخو ىلوألا ىف ميس نديعلا ىف

 (تاههز ىبيللا دوأو ىلأو مت )١٠64 بسك نب 2 نع فدر هائمو

 . « ةيرثك ألا » : انه « ءاعدلا » ب دارملا (0)

 سو كسانم ىرادأاو مَا كسائنم ةحام نباو ١ ” ؟ كسالئم ىاسنااو ١ غ1 جح ملسم : محار (؟)

 .؛4"/ 256056357[ 2 ؛:؟ 9/54 لح نباو



 00 ا

 هيلع هنأ "ةنيذح ( ث 154 ) ثيدح ىلع نيقيرطااب ةياورلا هذه انمدنت

 ءافالعأ لمعب ةءارقلا دمب ةيناثلا فو امالث ةءارقلا لبق ىلوألا ىف ربك ءالسلا

 ْ . ةعبرألا

 ن دشارلا ءانللطلا ةنسو قلد مك. » : مالسلا هيلع لاق دقو

 , 96 ىدمب نم

 لمعلاب هيلع مدني الف مالسإلا راعش نم نيديعلا ىف ريبكستلا نألو

 . داهشألاو رابطألا ىلع ءانلياو املا

 . مالسا| ةيلع ىنلا نع لصأ هل سيلو

 ريصيف ةعيرشلا ىف الصأ ريصي نيداسما دبشمب هيلع اومدقأ امنألو 2[ىالالل]

 . ىلؤأ ميدقتلاب وهف لوسرلا نيد ةنأ ىلع عوطقملاك

 رمعو ركب وب | هيلع لمع ةءعب رأ هنأ ةزانملا ةالص تاريثكت هلثمو

 . مهنع هللا ىضر ىلعو نامعو

 ةنئاطلا لوتيو فلسلا ند نيرثكألا لوتب حجر نم انباصأ نمو

 لهي نم ددعو ىعفاشال ميدقلا لوقلا ىلع هيف ةيبشال اذهو مامإ اهيف ىلا

 , ةحرح ىلاعلا لوق

 . حيجرت هنأ ربظألاو حيجرتلا ىف اوذلتخا دن ةّجح هرب ل نم امأذ

 لوق اودءتعي ل اوفلتخا نيح مبنأل ؛ هب حجرب ال لاق نم مهنمو

 . حيجرتلا ىف الو جاحتحالا ىف آل مهسفنأ

 رهاوظك ةدألا عاونأ نم هب جاجتحالا حصام لك نأ كشالو
 ةالص : دواد وبأو ؛ لسمو 4 فودك 21١17686 ١١8  م؟ ناذأ ىراخبلا : مجار )١(

 . م 2,54١ حاتتفا قلاسللاو ( ءاصقتسا ١59

 + ةمدقم: ةحام نباو ه ةئس دواد وبأو « ١١ :ىلع ىذمرتلاو 474 ء " لبنح نبا هجرخأ (؟) '
 .ا١؟ا! 41١5 6 ( > لشح لباو ١5 ةمدقم : دواد وبااصياو



 عود

 هب حجرت نيلب اقتملا دحأب نرتقا اذإ اهريغو ةسيقألا عاون أوةنسلاو باتكتلا

 : ىلامت هلوق لثع تقولا لوأ ليصفت ىف ربخلا انمدق اذهو

 . | 8مم ةيآلا نم ] ( 'مكتيو نو قرفنم ىلإ اوعِراَسَو )
 : ١ 3 | للا ةيآلا نم ١ 4 تاّياصلا َط اوفا 1 : هلوتبو

 ٠[١[ عرملاخ م م0 ع :تارآلا نم |[ 14 ةالصلا اوميقأ 9 ىلاعت هلوقبو

 هس رق ُْف الو هع 1 مسا ىلع سد 2 مالاسلا ةاع هلوق لثع ةاك لا قو

 . 00 15 لص

 ضرامعلا 71 مقو أم اهانححر قل رهأولظلاو ةلدآلا ند كالد ريع ىلإ

 . ظافلألا ن م لب امدلا ُر

 مضوم ىف نييعتلاو ليصنتلا ىلع ًادراو نيظفللا دحأ نوكي نأب مدني و
 . ةحاملا

 . 2و رت م روش تق مالسلا ةياع نأ يور 3

 الأ رومشلا - تونقلا ءارت مالسلا ةملع هنأ وز أم ص ألو انمدقف

 ع امئدلأ قراف نأ ىلإ تزف لزب ا هن | حبصلا ةالص ف

 اذإ ىتح ةجاملا مضوم ىف ةربشلاو لاكشإلا لازأ ليصفتلا اذه نأل

 نع درفنا ام ىلع هانهدق ىوارلا نم نايبو ليصفتب انورتم اهدحأ ناك

 . ىوأرلا نايب

 - لاق مالسلا هيلع هنأ رذ أد نع فور غم لدم كالدو

 قا , مقر ثيدح يملا زيكللا  ةريره ىلأ نع لب دس نبأ هجرخأ ( ١(

 لشح نباو ٠ رثؤو دواد وبآو 4 "١ ماصتعأ « ا“ رتو ع« ١41١ زثانح ىراخاا ؛ مجار (؟)

 ,9866 899 دجاسم : لسصو 6 0 يي يل م.
 ؟5١ ةالص ىنرادلاو ؛ ١١١ ةماقإ : ةحام ننأو ؛ 55 قييبلعت ' ىثاسدلاو

 . ةحفصلا هله نم ؟ ملر شماه رانا (؟)



 سل جا

 ىذلا ىلإ مجرتال اهاطعي ىذلل هنإف«هبقملو هل ىرمع رمعأ لجر اعأ د

 . ثيراوملا هيف تعّقو ءاطع ىطعأ هنأل ؛ "36 اهاطعأ

 هللا لص هللا لوسر اهزاجأ ىِتلا ىرمعلا انإ » : لاق هنأ رباج نع ىور مث - د“

 اهنإف «تشعام كال ىع لاق اذإ امأف كبقعلو كلل ىه : لوقت نأ لسو هيلع

 0 ابمحاص ىلإ عج َر

 هلبق رياعا ىف مالسلا هياع ىنلا نع ةياورلا ىف هتلطأ ام ىلع مدقم اذه

 . مالسلا هيلع لوسرلا هئاطأ امل هنايبو هليصفت لجأل

 ىوارأانيب واعم امهعمج نكمال نب رهأ لمتحا اذإ ظفالا ىف انلق اذهو

 رمت نءاثيدح ىف انأف اك ادا ره ىناثلان وكي نأ طّئسو نيم دارملاب اهددأ

 نايبلا اذه لجأل انلمخ « مجر مث اليلق ىثم اعيب بجوي نأ دارأ اذإ هنأ

 هنأ لوئلاب قرفتلا نود « ناكل نع ندبلاب قرفتلا ىلع ©« قيرفتلا » فل

 . هريغ نع هيورب أم لعأ

 ىلع اصنو اظنل مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ انانعم ناك ام نيربألا نم مدقيو - ىال#

 . اطابنتساو الالدتسا هيلإ فيضأ أم

 : لاقو دالوألا تاممأ نع ىهن مالسلا هيلع هنأ ىور امف انلق اك

 تام اذإو هكلادب ام اهديس اهم مئامتسإ ناروي الو نيهوي الو نعبيال »

 0 رح ىهل

 ب 7١ جاك :دواد وبأو 4؟ 4 ١" : حاككن : ىرادلا : رظنا . ىرخأ ميص ثيدحلل )١(
 < ٠١ ماكحأ ىذءرتلاو ءى5 ء ؟4ء؟9ء ال١٠٠١ تابهذ : ملسو ؛ 87 عويبو « ؟4 قالط
 مب”  ليئس نباو ؛ + ةضقأ : ًأطوما ىف كلامو , ا” تاه : ةحامنباو ع« 4 : ىرمم ىناسنلاو

 / .؟ؤف و "ما "66 “119 سس
 ه9 ج لبثح نباو ءعوبب دواد وبأو « ؟١ تايه ؛ لم رظلا ٠ . ىرخأ غوص ثيدحنا (؟)

 )١( قثع : أطوملا : كلام هجرخأ : ىرخأ منيص ثيدحلل : 1



 بس معاي

 . امهنع هللا ىذر (ت 158) رمع نع (تاها/) رانيد نب هللا دبع هاور

 :لاق ثيح (تاهذ) ىردألا ديءسوبأ هاورام ىلع ةياورلا هذه مدقق

 6 7 و هيلع "1 ىلص نا ل وسر دهع ىلع دال وألا تابمأ عدهب انك

 . أطخعا ناكمإ هيلع صنو هب ظفل هنأل انمدق امنإو

 . الالدةسا هيلإ فاضي ايف لخدبو

 . هريغ نم داهتجا لالدتسالاو هلوق هصن نألو

 . هريغ لالدتسا نم ىلؤأ مالسلا هيلع هلوقو

 انورثم ناك ام ىلع ةفصلأب انورقم هيف مك ناك ام نب ربا نم مدعي و ام

 . مسالا

 ا واتئاف هئيد لدن نم » : مالسلا هيلع لاق أك

 ليدبتي مكمل قلع هنأل ناداولاو ءاسنلا لتق نع هيرن ىلع اذه مدق

 . مكسحلا ىنعم كالدو نئدلا

 مكحلا ىف ةرثؤم ٌةلء تراصف ةأرللاو لجرلا ىف ةدوجوم ةفص كالذو

 .رؤرال مسالا و

 . نيهجوب هياع لولدم ةلعلاب نورقملا نألو

 . هليلعت رخآلاو « عرشلا بحاص ظفل امدحأ

 . دحاو ليلد نم ىلؤأ كالذو

 ظذالا ف فخ ىذلا رمألا ةقيقح نع فشك ىنعلا ىلإ ةراشإلا نألو

 . ليدمقلارهاظ ىلع مدقيف رمألا نم ىناعا رهظي حرجلاك وهف فشكلاب رهظف

 )١( ةحفص نم مقر شماه رلظاي  47١ةلضفلا ةئيصلا وه قيس اف .
 مقر ثيدح : نيعلا زيكلا رظنا . ليئح نباو ىراخبلا هحرخأ (؟) 35011 .



 بسم 01/5 دس

 ىور ام لثم كالذو لمذلاب انورقم هيف لوقلا ناك ام نيربخلا نم مدقيو - هالو

 : لاق مث الوأ ةورلاو افصلا نيب ىعس مالسلا هيلع هنأ

 . "76 ىعسلا ركيلع بتك ىلاعت هللا نإف اومسا »

 . 7« ةفرع جحلا » : مالسلا هيلع هلوق ىلع (اذه انمدتف [شام/ل]

 : حيجرتلا نع هج وأ ةثالث هيفو

 هرابخإ رخألاو « ءادتقالا هيف بحتو «هلعف رخآلاو « هلوق اهدحأ

 .41ذرعجمطا» :هلوق در نم ىلؤأ وهذ ءانيلع الذ هن احبس هللا باحنإ نع

 ؟تابثإلاو ىننلاب رخألا ىلع امهمدقأل حيجرتلا مقي له نياباتتلا ف اوفلعخاو س هم

 . لاعلا نود ظافلألا ىف ىفنلا نم ىلْؤأ تابثإلا : لاق نم مهنف

 . ىنئلا نم ىلؤأ اعيمج امويف تابثإلا : لاق نم مهنمو

 . تابثإلا نم ىلؤأ ميلا ىف ىننلا : لاق نم مهنمو

 ؛ ةيفثي نم ىلع أطعا ند دعأ ةئأل : لاق ىلاوأ ىغنلا : لاق نف

 نألو ؛ تابثثإلا هيضنتي ام طئارشلاو فاصوألا نم ىمَتْني ال ىننلا نأل

 نيةيلاو ماعقلا ىلإ كلذو « لوقعلا ىذقتم وه ىذلا لصألاب ىوقتي ىندلا

 . برقأ

 .لصألا اذه قئال ىننلاو «ليهستلاو فيئدتلا ىلع انعرش ىنبم نألو

 تابثالا نأب قرف : للملا نود ىلوأ ظافلألا ىف ثابثإلا : لاق نمو - ه١

 دك أتي ال لصألاو ؛ اطوصأ للملاو ءاهجتاتن كللذو « اهماكحأ لاعلا ىف

 . قرثلا نابف ؛ اهسفنأ اهماكحأ ظافلألا ىفو « هعرشب

 راصنألا بئانمو م١٠ ىراخبلا : « ةورأاو اهدلا نيب ىعسلا » باب ىف ةدراولا ثيداحألا محار (1)
 ليثح نبأ ه٠ جح : أطوملا : كلام , ال/ ؛ 95 كسانم : ىمرادلا ؛ 54 « "9 ححلا : ىذمزنلاو ١"

 0/15 ١١١.
 ( 559 ؛ ؟ ةرو بس ريسفل : ىذه رثلا زآفلا « تافرع جحلا :  ىذمرتلا دنع ثيدخلا درو 69

 هه" . 6| كسانم : هةحام ناو . 4 كسانم : دواد وأ



 د ثنا د

 ىغنلا نأل : لاه : - حيجرتلا هب متي اعيمج امهيف تابثإلا : لاق نمو - مع

 اَذإ تابمإلاف ؛ ةعيرشلا لبق لصاح هنإف ؟ اهملع هب لاحم ةجح ىضتقي ال

 | ؟ ةلدألاو ججملا ىلإ جاتحم ابلجألو « ةعيرشلا وه

 ؛ هيلمي مل هنأ ىفانلا هنع ربخأ ام ىلع هنأ نع ربخ تابثإلا نإف ًاضيأو

 ؟ ! ىننلا نود تابثإلا ىلع ةدابشلا انعمس اذهلو

 ةلدألا نه ىنشي ال مكح ال نأو ماكحألا ةلدألا لثر# ىغتبل نألو

 لوصألا ضعب ىف كح هنوك ذش نإو ةنيرقو ركع ال نأ نيرق ىننلاو

 تابئإلا نم هنأ نت اما عضا ولأ ضعب ىف ل ىئننلا نق اذإ يح

 ! ؟ طق امكح تبني الف ىننلا فرص امأف

 اولاق ثيح :  ةعبرشلا ةلدأو تاداهشلا نيب مبق'ف انلطبأ اذهبو

 نأل ؛ءاوس اه : انلتف ؟ ةدابشلا ىف كح هل سيلو « ةعيرشلا ىف كح ىننلل

 هل سلف « تايثإلا نم ابرضض وأ تابثإلا نمضتي ال ىذلا فرّصلا ىننلا

 ناك اذإ ةدابشلا نإ ىتح ؛ فرصاا ىننلا ىلع ةداهشلاك ةعيرشلا ىف مقود

 «نيدلاءاضتب ةداهشلاك ةعب رشلا ىف مقوم اهلذ ايفن ناك نإ و تابثإلاب انمضتم

 . .اربالاب ةمذلا ة:ءاربو

 .قرفلا طقس :  هوجولا لك نم ال «هجو نم ةداهشلاب هانهتش انإ مث

 ضرع ىف وهو هب أد وبعمم نب رهاظلا دحأ ىف عا زيلا عض وم ْن وكي نأ مدقيو -

 4غ / هين [ هز ( نوظفاح 'مهجورفل 7 نذااَو) : هلوقك ب رخألا

 . نيت ألا نيب عما 9 رن هنأ هيلع مدني

 : مالسلا هناع هلو هيلع ماد ا عابسلا دوأج شارتفا د هيهم هلدمو



 سس تاب سس

 ريغ هلبق رباعا فو دوصقملاب حيرصت اعبف : 06 هروبط مدألا غابد »

 ضي أغايدلا دعب وهو :  فرشلاو ءاليلعادجو ىلع هب عافتنالا نم مندل هنأل ؛ دوصتم

 | هع ميكاب

 داوم عيب نع هيونك صخأ تن اك اذإ باكا ىلع ةدسلا مدقتو

 حلصي هنأل [ ؟ ا مبه ةيأآلا نم | 4 يملا 421 لح ) : ىلاعت هلوق عم

 , باتكمال انايب

 .[ ؛ /مةيألا نم] (اودكسن اإل :هن احبس هلو عم راقشلا نع هيمن هلثمو

 : ةنسلا نم معألا ىلع مدقي صخأ باتك-لا ناك اذإ امأف - ه4

 ىلع| 4 / مع ةيألا نم | 4 7 وثبت اكف ) ةناحبمس هلوق انعدقتك

 . ررغلا نع هيبم

 ىلع| ٠ ا اء ع / مس تايآلا ند ]('موت13 ) هن احيس هلوفو

 ادد سم ىرعأا لام لحال » : هلوق

 ةنلاغا بجوي فصوب نورةم ريغ ماعلا ضعب صاخلا ناك مو

 بائتكلا نإ انلق دتف ءاوس اناك اذإ ىح ىفانتلا دتنا امهنيب مما بجو

 )١( مقر ثيدح نيملا زيكا راثلإ .لسمو لبنح نبا هحرخأ ١1755 .

 : ملسمو 4 مىلس ١ ةاقاسم هم ةاكز -ة* مه ه8 مال عويب : ىراخبلا مجار (؟)
 ب ؟”؟ عويب : دواد وأ ؛ ١٠١ ةاقاسمو 2 ل4 882م5 41١610 ه4 م“ ء4ؤ5 : عرب
 . “8 عوب 46 ناعإ ىاينلا

 ١5 حا: هحام أك. حاكن ماسم ١5 ؛ ١٠١ ليثح نبا ٠١ حاك_ : ىتايتلا مجار (9)

 ع( 55 ع الت 4 انو عملك 4: 5 / "اا ١51ه 1461 عا“ م ل ؟ لبس نا

 .14؟« 4غ ١

 : ةماسق : لسم 5 تايد : ىراخبلا  ؟؟ ةاكز : ىاسنلا هجرخأ : ىرخأ غيص ثيدحنل (؛4)
 :ىمرادلا ١5 ١١1ه مر ىلامثلا ١6 مودع ىذمرثاانا : دودح : دواد وبأ ”6 , 6

 ة560 - 1:55 - 5ث! م5 "١59 ا/لءاستكمف ل 561١-59 : لبنح نبأ - 1١١ ريس

 .؟54١ م5١1١ ح



 ند برأ نأ رذلاب ةئسلا معسل انلف نأب ءأ وس مه لاق نم لوف انلطبأو ىلوأ

 ؟ ] ةئسلا ةدسن

 «قايتال 5 صخام ع عازملا ىلع هيف صيوصختلا نوكي نيمومعلا دحأ مدقو عع يه

 [ىالحل]

 صخ | 4 / م” ةيآلا نم ] 4 0ك (منأ تكلمام وأ ) : هناحبس هلوقك

 | اقافتا عاضرلاب نيتخألا نيب عملا يرحت هنم
 [ < / 0 ةيآلا نم ] ( نْيَتْحَأْلا َنْيِب اوم “ أَو )ل : هلوق ىف لهو

 نوكيف؛لايتحالا نع دعب أ هن ال؛ىلوأ اذه ناك_ف « فالحللا ىلع؟ صيصخم

 نع وبف ؛ هاضتقم هب درب مل هنأ صخ اه لع هنألو « برقأ صنلا ىلإ

 ! ازا صييمختلاب راص هنإ : موق لاق ىتح ؛ دعنأ لامتسالا

 ؟ قابلا ىف المح راص صيصختلاب هنأ : نورخأ دارأو

 هنأل ؛ ىلوأ ناك ىلوأ اهدحأ ىف صيصختلا ناك الك اذه لمف

 . صنلا ىلإ برقأ
 عم امهنأل ؛ رهاظلا ىلع اكرتي' م امهنأل ؛ ءاوس امينإ : لاق نم طلغو

 هيأإ مخ عرفلا و ةمالا لامتسا ىف هنآلو ؛ صنلا ىلإ ب رك اههدحأ اذه

 : هلوق عم "76 تزخأ ام ديلا ىلع » : هلوق لثم ىف كلذو : لخدأ

 الإ لاملا نم ءرمأل سيا » : هلوقو ١ « الإ اسم ءىرمأ لام لال »

 هلذ ةنحب هيلع هل ليتل لتق نم » : هلوك عم د همامإ سفن هب ثياط ام

 , 06 هبلس

 نكي ل ةماع له ول بيسلا مول هم اههدحأ ناك اذإ انب احصأ فاعحاو

 . 1١11١" مقر ثيدح نيملا نئكسلا رظأأ ليثح نبا هحرخأ )010

 . غال * ةحفص نم ؛ مار شماه رظنا (؟)

 1١١. / ه ء 4؟*/* لبنح نبا : محار (©)

 . 788 مقر ثيدح نيعلا زئكلا راغنا دواد وبأو ىدمرتلا هحرخأ (41)



 دل جا/

 © ؟روبط ءاملا قاخ » : هلوتك هل ببس الام هيلع مدقي له  ةجح هيف
 مل نيتلق ءاملا غلب اذإ » : هلوق هضراع « اهؤام رثك رب ىف هدورو انماع

 #2 اثي> لمح

 سبسلا نود اندنع ظفللاب ةريملا نأل ؛ ءاوس اه : لاق نم مهنم

 ضرامتلا دنع نللا باني ةزأل ؛ هل بيس الام هيلع مدي هنأ حصألا و

 لع اهدحأب ,ضارتعالا ريغ نم امهم لوق هنألو « ريثكلا ءامل ىف هدورو

 نه نيهجورو نيك ىلع نيرهاطلا نم دحاو لكل اليزن# نوكيف رخآلا

 دابتجالا هيف لق ام نأل ؛ ىلوأ ناكف ؛ داهبتجا الو امببف صيصخ ريغ

 باجتإ نم ؟"2ىلوأ كلذو ؛ ضرامتلا طاقسإ هيف نألو ؛ أطمخلا زاوج لق

 ضراعتلا دنع امأف « دارثنالا دنع ظذللا ربتمن امن انألو : امبف ضرامتلا

 مكسملاب دصق ام انمدق كلذلو ؛ هيلع هلمح بجاو ببسلا ىلع .دايعلا لم

 .ءاوس دارقنالا دنع اناك نإو «ضراع هيف مكسحلا ام ىلع

 0 «؟روهط ءاملا قلخ»:هلوق ىلع نيتلتلا ربخ ىعفاشلا مدق سيلأ : ليق نإف - ههك

 ؟ بلطلا مذوب صخأ هنأل

 هنيد لادب نم » : هلوق هلثمو : حيجرتلا نم رخأ هجو وهو : ليق

 نينح مويثاتق ةيبر+ ةأرما ىأر نيح ءاسنلا لقق نع هيهن مم "76 هولتقاف

 ؛ ةيبرأا ةأراا ىهو ببس ىلع ىبنلا اذهو ؟ مكح ءادتبال ل وألا ريخلاف

 ؟ ! ببس ىلع جراخلا نم لأ أدتيلاو

 "5 ةاك زو مخ ةراهطو ١" م وص : دواد وبأو ؟ا 8 ص ١ ح ىلدح- نبأ هحرخأ ()

 *« ١.6 ءوبضو !١ مأدص ىمرادلأو 9 مأيص هام نبأو ١ هأيم ىنامللاو

 . ١5م9 مكر ثب لوح نبغأا رضاك رفا : ليثح نبأ هاور (؟)

 . « الوأ » ؛ لصألا ىف (0)
 . 099 ةحفصلا نم ١ مقر شماه راظ'أ.هحبب رش قيس (4)
 . 55 مقر بِإ لوس نبملا ريكلا رأظاأ . سأبع ناإأ نع ىراذخبلاو لوم نبأ هآور 0 ه)



 سم ا

 باجيإ نم ىلزأ كلذف لامتسالاب ضراعتلا طاقسإ نكمأ ىتمو

 ؟ضراعتلاو ىواستلا

 ؛اونوةي ىتح سافلا لئاقأ نأ ترمأ 8 : مالسلا هيلع هلوق لثم كلذو

 ءاع دب مهرمأ ادي ثمن اذإ ناك هنأ : ىورام مما 0+ نا الإ هل ال

 ©0؟! لات وأ « ةيزج وأ « مالسإ نم : ثالم ىدحإ ىلإ رفاكتلا

 . نايدألا لهأ ىف مومعلا ىلع هانبرجأ لوألا ربذلاف

 . باقاكلا لهأ ىف هموع ىلع ىلاثلاو

 . باتكلا لهأ ىف ضرامتلا ىلع امبعمج نم ىلْوأ اذهو

 ؟سوجملا نم ةيزجلا ذخأ ىف مهنع هللا ىضر ةباحصلا فلتخا اذهلو

 ! ؟ ال وأ باتكلا لهأ نم مهنأ ىف :  اوفلتخا ىتح

 ةنسلا صخم الو ةئسلاب نآرألا صخي نأ ضراعتلا دنع نكمأ ىتمو

 . خسنلا ىف لوقن ام فال "2ىلؤأ كلذف نآرثلاب

 ةب صخم ا و ك1 ؟ ىل'اقلا ثرب ال » : مالسلا هيلع هلوق انماق اذهو

 تايألا كاتب نيلتافلا ضعب ثيروت ىف اولدتسا ىّتح « ثيراوملا تانآ

 ىلع ثيراوملا ثايآ ادلمح ؟ ىل-هقلا ىف ةمهلا ةلحْذب لئاق ىلع ربخلا اوامحو

 «ىلوأةنسلاب نآرثلا صيصخت ناكف ؟ةمومع ىلع ريلاو « التاق نكي مل نم

 ( هيلا لون ام سانلل نيه رك دلآ كنيلإ 0لْرنَأَو )ل : هناحببس هلوثل

 )١( مقر ثيدح نيعلا ز لا راظلا .ةريره لأ نع ىور 555 .
 لبتح نبأ مجار (؟) ١ هاكرز ىذمر هلا ؟مو ع5 /ذ ١١ ةرامإ : دواد وبأو ١ ع

 ماهد 5١ :

 .[؟ لوأ 9 : لصألا ىف ()

 : دواد وبأو 4١ ضشئارف : ىمرادلا 8 ضئارف هحام نبا ١7 شئارف : ىذمرتلا هاور (4)

 . 2 / ١ + ليثح سنا ١ م تايد



 بس الكر

 فيعضلا نم ىوتال كالذو مف رلا نمضتي خسنلا نأل [ | ؛غ ةيآلا نم ]

 ليثحا ام نايبل ثوعبه مالسلا هيلع ىنلاو « نايب صيصختلاو ؟ لاحم

 ١1 نارفلا رم

 كلذك ؟ نيلئاتلا ضعب ىف ثيراوملا ةنآ ىلع ىذق دق لتنلا ربخ نألو

 قافتالا مقو امب نيلامتسالا دحأ نوكب مدقيو «عازنلامضوم ىف هيلع ىف

 ؟ ىلوأ نوكيف ! هريظن ىف هيلع

 سلو : هلوق عم 76 رشملا ءامسلا تفس امف » : هلوق لثم ىف كلذو

 . "96؟] ةقدص رهأ نم قسوأ ةس# نود امف

 نايبا 26 ؟ رشملا عبر ةقرلا » ىف هلوق نأ لع ةمألا تقفتا دقو

 , رب دقتلا

 هنأ : "76 ةتدص قرولا نم قاوأ ةسفل نود امف سيل » : هلوقو

 |! لبق نيربخعا ىف هانرك ذ ال ”ثريظن ليزنتلا اذهو ءهنم ذوخأملا ريدقتل

 ! ؟ ىلوأ كلذو ؛ صيصخختلاو ضراعتلا طّمسب ليزنت هنألو

 نود هلوبق ىلع قفتم ؟"”6 رشملا ءامسلا تقس امف » : هلوق : اولاق نإف

 . 96 [ ةقدص رْدلا عم قسوأ ةسمخل نود امف سيل » : هلوق

 ؟ ضراعتلا امهنيب انبجوأ ول مالكلا اذه 5 ان : انلق

 ء6م : ةاكز : دوادوبأ م ةأاكز : لسم هه : :ةاكز ىراخبلا هاور. ىرخأ غيص ثادحال (1)

 5١9 ةاكز : ىمرادلا 1 ١١ل : ةاكز ةحامنبا  ؟ه ةاكز ىلاسنلا ١4 : ه ةاكز ىذمرتلا-١

 ون( 61١ 1: "سو ١486:1١22 : لشح نسا« : ةاكز  ًالموملا ىف كلام

 نيملا رثك-لا رظنا  ىرخأ غيص ثيددتأل و , ديعدس ىلأ نع لبنح نباو ىعفاشلاو كلام هاور (؟)
 51١841 مقر ثيدح

 . 38  ةاكز : أطوملا ف كلام ه ؛ ةاكز : دوادوبأ هاور (©)
 . ةحفصلا هذه ند ” شماه رظنا ٠ ةععب را قيم 5

 ١. شماحل درب (ه)

 4 2« ” شماحل درب (5)



 سا جا/ي

 رخآلا ىف فالت>الاو امهدأ ىف قافتالاف اميمج امهب انلق اذإ امأف

 صيصخم هند لامئساللا كلذ انمدق اءأ : أني اهصأ صعب لاق لوو . رسميا

 ؟ | دام صخأ وه 11 ماعلل

 اذإ رشيعلا ءامسلا ثفس مف 07 5 تاياورأا شعت 1 ىور هنأ وأ

 ١ لوألا 1 مدعي ا/ هدو هأ ًاضيأ أهو 1 0 4 قسوأ دس مدس غلب

 دسقف سمشلا علطت نأ لبق حبصلا نم ةمكر كردأ نم » :  هلثمو

 :_هلوق عم ؟ سمشلا بورغ لبق ةالصعلا نع هيه عم ©0؟ « حبصلا كردأ

 ل رصملا كردأ لل و سءوشلا برغتنأ لوف رصعلا نية مر كاردأ نه )

 نمو ؛ ماطقلا ىلع (مولعم ١ نيلامتسالا دحا ىف رمألا نوكب مدتيو [شالدلإ

 تنو لك ىف تئاونلا ءاضق زاوج ىف انلوتك عازنلاو كشلا ىلع رخآلا

 نإف اهرك ذ اذإ اهاصياف اهيسن وأ ةالص نع مان نم»:مالسلا هيلع هلوقب العم

 ىهنلا انلمط : ثالغعلا تاق وألا ىف ةالبعلا نع ةيبم مم 0( امهدو كاد

 مولعمو : تاقوألا هزه ربع ع ءابضقلا ربح اوامحو - 7 تسال ةالص ىلع

 ١ داسؤلا ىعقت لَه ىكنلاو 8 هل اع ١ هزاوح ىعتن ء ايعتإ أي رمألا نأ امطق

 ؟ ! عزادتملا وأ كوكسشاا نم ىل وأ مولعملا ناك ؛ ةبمشلاو عازنلا ىلع

 هياع هلوةك « رخآلا نود عازنلا مضو. ىف نيلامتسالا دحأ نوكب مدقيو ب

 )١( 7م ةحفص نم ه « ١شماحل درب (

 ؟ه 1 ٠ مقر ثيددح نيغلا زاكسلا رظأأ ١ ةريره ىبَأ نع ىور (")

 / ؟ > ليثح نبأ ؟ ةالص ؛ هجام نبأ ه ةالص ىذعءرتلا 29ه توقو:؛ المول ق كلام ءاور ()

 , ,5٠١" ؟خ5؟

 ٠١ ةالص هجام نبا  ه* تيقاوم ىلاسنلا - ١5 ةالص : ىذمرتلا ءاور (4)



 تل ير #

 نم أبسفنب قحأ مألا :  هلوق عم 04 ىلوب الإ حاكنال » : مالسلا

 | دّقملا نود نذإلاب قحأ اهنإ : انلق 1( اهمأو

 ؛ىلوأ هانلق ام ناكف ؛ةمألا وأ «ةنونحلاو ةريخصلا ىلع ىهنلا اولمحو

 ؟ عازنلا عضوم ىف ةدئافلا مضوم ىلع لم هنأل

 ؟ ] ديد - ىلع ال هنم دافتسملا عامجإلا عضوم ىلع مهلمحو

 ةيلع مكحلا قولعل معصإ ببسإ أنو رقم نيلالدوسالا دحأ ْْن وكي نأب م.اقبو ل 84

 كحل قولعلا نكمأ اش ؛ هيلع مكلا قٌقيلعل معصب ال بيس رخألاو

 | ىلوأ هيلع

 درف تهركف لبث ىهو اهوبأ اهجوز ءاسنخ ثيدح لثم ىف كلذو

 اهجوز ركب ةيراج حاكن در هنأ ىورام عم« "”اهحاكن مالسلا هيلع

 ِ نكس ةب ايثاأبو ؛ نكمل ةراكبلاب درلا قيلعتو 01 راك ىهو أه وبأ

 ؟ | ةراكبلا نود درال ةلع ةبايثلا لعحم نأ نك هنأل ؛ ىلوأ ناك

 . ليلدك : ماع قطن هلباق اذإ باطلا ليلدب نولئاقلا فلتخاو - ههه

 ماملا قا » : هلياق 06 اح لمح م نيتلق ءانأأ لب اذإ » : هلوق

002 
 . ")0 ًاروبط

 ثيدحنرولا نئكرلا رافنا « ئيدهاشو » : لففاب ىمو. ىلأ نع ريبكلاامجسلا ىف ىناربطلا هاور )١(
 . 117 مر

 ىهرادلا ١١ جاك هسام نبأ 4 حاكن ىذهرثا ١6 حاكن : دواد وبأ هأآور (؟)
 م46 م4 551 54 14 ١1ج لبنح نبا ؛ حاكن :ًاطوملا ىف كلام ١؟ حاكن
0 . 

 ؟م١ ةحفص نم ؛ مقر شمءأه رظنا (؟)

 م حاك_ : ىراخبلا هجرخأ (4)
 07١ ةحفص نم ؟ مقر شماه رظلا .هجيرخم قبس (5)
 ( 0 ةعفص نم ١ مقر شداه رظنا .هجيير قيس (5)



 ل

 ب ؤإ

 ل عملو

 ظفالا ليلدو ؛ ظفل هل هاضتقم نأل ؛ هنم ىلوأ مومملا لاق نم مهنف

 هليلدو هب دوصعتم ظنالا ىضتتم نألو :هفالخ هاضضتتم ظمللا نأل ؛ هل ظفل ال
 ؟ ! هيف ضراعلاك

 فصولا صخ هلجألو ؛ هنم صخأ هنأل ؛ ىلوأ ليلدلا لاق نم مهنمو

 هلب اق امو «لاعتحالا ريغ نم هب لوقلا عم هتوبم نم دبال هنألو ؛ ماعلا هقطن

 « ىننلاك هنأل ؛ رخآ ظلك ظفالا ليلد نألو ؟ لاهت>الا ىلع مومعلا نم

 م « مومعلا ىذتتقم نم ضعب هلباق اب هلك مفربال رخآ ظفلو تاب الإو

 . هب مومعلا ضعب هتلب ادم ف صن مفررال

 ةماس ىف » : هلوق ليلد هب طقس ةاك ز ةفواعمل ف صنلا درو ول ليق نإف

 , 2ع ؟ةاكز منخلا

 ىلع مو.علا ضعب و لام>الا ريغ ىلع تبث ليادلا داضي صن هنأل : ليف
 |! هتوبث نم دب الام هب مفر الف صني سيل لاهحالا

 : مالسلا هيلع هلوةك صيصختلاب قانلا سفن ىلع داع اذإ هيف اونلتخاو

 ةميقااب ذخأت ملام درت الأ هل_يلد : ؟'26 درت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع »

 دراا بوحو ىف قطنلا نوكي نأ بجوي أذهو ؛ درت الف دخأت مل فاتلا كاع

 ريغ كلذ نأ حيحصااف ؛ ىوتلاو ءاقبلا عم هيف ماع كلذو ؛ نيملا ءاقب عم

 ! ؟ ظعالا ىلع دوءيال ظفالا نم دافتسملا نآل ؛ زكاج

 دوعي سايقك هنألو : طاقسإلاو ةضراعملا, هيلع دوعبال هنأ ىرت الأ
 ا لغذللا دافم نم سمن هنأ انملع داع اذإ ققح ؛؟ هب دقعي الف؛ ءاصأ ىلع

 ليلد نألو ؛ لصألا ىلاعم نم سيل هنأ انماع هلصأ ىلع داع اذإ سايقلا

 1 : ةاكز : ىمرادلا هاور(١1)

 (17 5 ةحففص نم ١ مقر شماه رنا (؟)
 ( لدمجلا ىف ةيفاكسلا ) 5١



 سم يلا

 ىلع ال «قالطإلا ىلع تبث ظفللا تبث نيحو « ظنالا توبشب تبث امتإ ظنالا

 ثبلي مل ظاالا ىلد داع اذإف ؛ هليلد بلط اتلطم هئوبث دعبف صيصختلا

 ! ! هسفن ىف طقس همفر هتوب# ىف امو « هليلد ثبأي لل هام

 ؟ ظنالاب ديرأ امع انشاك هليلد ناك اله : ليق نإف - وم

 امهب ىلعلا نم عني هئأل ؛ هب دافي“ ال ام لع ظفالاب معلا فقيال : ليق

 ؟ ١ لايغ كلذو

 امل الاثم حعص نإ ؛ ؟ 76 درت يح تذخأ ام ديلا ىلع » : هلوفو

 محصو فرع امف ليصنتلا نم انرك ذ امب تفرع ةلأسلاف الإو « هانركذ

 : لاش نه

 مكحلا فلاخ كح تبثي امههدحأ ناك اذإ « نيضرامتلا ىف اونلتخاو س هوس

 ! عرشلا لبق
 ؛ دئاز هنألو ؛ ديفي ةنأل ؛ هلبق هكح قفاو امم ىلوأ وه لاق نم مهمف

 نأ عرشلا لبق ام نكمأ نإو / هنألو ةداع عرشلا لف امو «ةدابع هنألو [ىالك ل]

 ؟ !هريغ خسانب وأ هدمب هضراع امب هخسن نكمأ هيلع ريرقتلاب اعرش ريصب

 ؟ لصألا فلاخ ام سا نكمي : ليق نإن

 هز وكب لصألا قفؤاولاو ًاييسان ْن وكي لصألل فلاخلا نأ ريغ : ليف

 رثك أ ىف ءادعبالا ىف مالسلا هيلع لوسرلا نأل ؛ ىلوأو برقأ ًاخوسنم
 ؛ راجلا م لك أو ء رجا برشك ؛ هلبق لصألا ىلع هررني ناك ةعيرشلا

 و ةميرشلا ترقتسا نأ ىلإ : اًئيشف ائيش خسنلاب هدمب هنع ميلقني مث

 ميد كل تلمك أ مالا » هناحبس هلوثل أوم نآلا هيلع ىف ام
 ”س # ةامس#”

 مك
 . [ ه | مةيآلا نم ] « تمن 'مكيلع تم

 )١( هج رت قبس ٠ ةحفص نم ؟ مقر شمأهر امنا ١م44



 بس ممم“ سل

 شا ىذر ةءرألا ءافاخلا دحأ نيربطا دحأ ىوار ناكاذإ هوف اونلتخاو ب هغ

 ها نس ميمع

 ؛لدعألاو قذوألا انمدقانأل ؟ىلوأهنإ  حيحصلاوهو  لاقنم مهن

 ؟ ! لسرلا دمب سائلا لدعأ مهنأ كش الو

 نوأقةند اعلعأ ايضيأ مف ؛مالسلا هيلع لوسرلا لعب سانلا لع مهنألو

 امس ؛ مالسلا هيلع لوسرلاب صاصتخالا مل نألو ؛ نكشسأ مهملإ سانلاو

 !؟ ماوس نم ىلوأ مهنع ذخألاب مهو ؛ مهريذل سيئ ام نيدلا رومأي قاعتي ايف

 ؟! لقنلا رادم هيلع ىذلا طبضلا ىف اضيأ مولضف قئالاا | واضف ال ههألو

 ؛ ءافلخو ةمئأ مهنأب ال ؛ مهيف اهيلإ متريشأ ©30ناعمب حيجرت اذه ليق نإف دهم

 ١ حسوج رث ا نذإ ةمامإلا تريح نم

 اوراص 7 ةيلبد لاصخ عووجتمل الإ ةمامإلاو ةفالدلا تدسبأو . ليف

 قلعتي أم لك ىف مم ل7 بمول كالذو ' مهريغ ىلع أهم اومدقو : ةعأو ةولو

 ةلب اقم ىف دوب د ابرلا مسرح ىور هنع هللا ىكر رمم سيل : ليف نإف

 ؟ مامإ هثأب هسفن

 كيلو مقإ اي بهذملاو ةياورأأ 1 هه و ند هَل هم 1 مامإلاو ليف

 عوج رأأ نع هينغي كاذو ؛ هءاعو هداهمحا ةوق ىلإ مدقتلا ىف عزفي هنكلأ

 ؟! هسفن ىلإ

 :_اهريغو ةياورلا ىف داهم>الاو لعلا ىف مهموقل اني أ نم مهانم لق انو

 . « ىلامع » ' نصألا ق(1)



 د جم ب

 ىلم 7( وأ ) ةباحبصلا رغاصأ ىلع اومدقتي نأ نم نوهزنتي مهن ىلع

 اهيدتتو مهسفنأ ةيكزت هيف امع نوجرحتي مهنأل ءاماعلا نع الضف ماوعلا

 انمدقت مهلضف ةراقوو مهمدقت قح فرعي نأ ريغلا قح نم نكل هريغ ىلع

 . مريغو سابع نبأ ةياور ىلع مهنياور مرج ال
 هيف ةعانش ال وأ ةءانشاا نع دمبأ نيدابتحالا دحأ ناك اذإ هين اونلتخاو - دحك

 :  ةعانش رخألا فو

 هنأل ؛ ىلوأ هيف ةعانش الام نإ :  حيحصلا وهو لاق نم مهنف

 نيفسااب ةتثاللا تالماعملو ةعبرشلا تايضتقم نع هدعبل اعنش راص اعإ

 , "2ىلوأ مدقتلاب اهنع لس اف اهءاكحأو ةعيرشلا ىف ةعادش ال ذإ مالسإلاو

 انلوق مدقتل اببس قارعلا ةالص نم ىرجي ام لقأ ىف ةعانشلا انلعج اذهل

 نإ » هناحيسلاق ال رفاكلا ىلع رفاك.لا ةداهش اددر اذهلو هلوق ىلع اسف

 رفاكسلاةداهش اهابق ول ذإ [ 44 / 6 ةيآلا نم ] « اونيتبتفأبأب قساف كءاج

 مالسولا ىبم ضيقن كالذو ملا ىلع هانمدقل قساأفلا ُلسْل ةدابمش انددرو

 بجو اذإف ؛ رذكب سل اع قسفلا نم مظعأ رثكلا قسف نألو ةعيرشلاو

 ؟ |! ىلوأ هنم غابأو مافعأ قسفب ناك قسف عونب ةداهشلا در

 ؟ ةعانشلا تلاز ةعبرشلا نم ةلالدلا تروظ اذإ : ليق نإف

 دابتجالاددع اهبمواستوةلدألا سابتلا دنع ةعادشلادئفب مدقتلاو : ليق

 ةةداللا ىف ةلدألا نع لائتشالا نألو ةلالدلا روهظ عم حيوجرت ال ذإ اهيف

 . اهخام للعلا عم ةمألا لوق ىلع روظحم هبشلا نم اهربغ ىلإ

 قافتاب اهب لعلا عم روظحم ةعيرشلاو نبدلا نع ضارعإلا كلذكو

 )١( انئيثأ ام ودل ىلع نوك: نأ اندحر دقو « اد : لسألا ف .
 «الوأد : لصألا ىف (؟) .



 بح هت مله د

 ةعانشلا نم نأ ريغ ةعاعشال الإ اهلك اهيف رظحلا نكي و تانايألا بابرأ

 نأ ىلإ نم أه اأممصو آٍ رلآا بوجو ىلإ غلبيو ةبقرلا بر ىلإ دق ام

 ةعانشلا ليلق بنجم بحي ل واف مالكلا ىفةنوشخ وأ مغصإ ةيف ىفتكي

 ؟ ! اهريثك ىف كللذ بجي

 ؟ 1! ةعيرشلاو ندلا ضفر كللذو

 بيثلا جوز“ ىعفاشلا ةحابإ نم مظعأو / غلبأأ ةعانش ىأو : ليق نإف [شاول]

 | ؟ هيلع هريغ حع.يجرتل هكرت الهف ءىثزلا مم

 .اهب جوزتلا كرت ىف اديجرت ةلدألا ضرامت عم ناك هنأ تبث نإ : ليق

 ناكمإلاءدع مهدلولا قاحلإ ىف انيلع ىعفاشلا م.ينشت ىف لوقن اذكه :ليق نإف - هديب

 ؟دتملا سام ىف دقاعلا وأ 1 احلا دهشمب دقعلا ولت ةقرغلاو قالطلا ناكاذإ

 ةعانشلا كالت 1 رض مل داسفلاو ضرامتلا نع ركتلدأ تربظ نإ : ليق

 ؟ ! ادبأ كالذ نوكي ال هنأ ريغ

 هيبلع هنأ ىلع لوسراا هلدبم5 نه لوآب نيضرامتملا دحأ ح وجرت ىف اونلتحاو - هوه

 :  ةعنصلا كالت ىف ةعاربلاب سو هلو

 ىواقفلا ىف ذاعممو ءاضتلا ىف ىلعو ضئارنلا ىف 56

 . ريسفتلا ف سابع نباو فكناآرتلا ىف "ىلأو

 ؟ ! نلغلا ىوقي هنأل حيجرتلا هب مقب نأ حيحصلا ىف

 ةثداحلا نيم ىف ال ةلجا ىف ىه نإو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةدامش نألو

 نم كلذ ريغ ىلإ جرعأ سايق نع الو ىوارلا ىف ةئاثو نع مجارتي "2 ال

 ٍِإ حيجرتلا 4 عم أم عاونأ

 م_كسسس 0 للبببلاب0ياع7س

 )١( لصألا ف :٠» هئالف « .



 ل عم

 نمو نيع.اتلا نم ,هريخ ىواتف ىلع ةباحصلا ىواتف انمدق اذهلو

 ٠ موجننأ اك مه مه لوسرلا ةدايشل مهل

 61|[ مدحأ 27 مخلب ام ضرألا ىفام متفنأ و م : هلوقلو

 ف قالطإلا ىلع ةالصلا ءاضتب رمألاك ىهنلا هلباق اذإ رمألا ىف اونلتخاو هع تحه

000 

 ؟ ثالثلا تاقوألا ىف اهنع ىبنلا مم تاق وألا

 فالتثخالاو رومألا ىف ءارجإلا ىلع قافتالل رمألا مدقي : لاق نم مهن

 . ىببلا ىف

 نأل ؛ ايم هنوكا ىبنلا ىلع ًارمأ هنوكب مدقي ال : لاق نم مهعمو

 مرحتتلا ىف ال داسفلا ىف وه امبإ ىهنلا ىف فالتخالا نألو ؟ ىبن رمأ لك

 . ءاوس امهف ؛ بوجولل لب اقم مرحتلاو

 ؟ *'”ىهملاب ءارجالل له رمألا نأ ىف ةيردقلا ضعب فلاخ دق هنألو

 ؟ ! هجولا اذه ىف ىبملا ىواسي الف هب دعب ال عامجإلا فالخ اذه نأ ريغ

 دجوب ملعضوم لك ىف بجاو هنأ ميحصلاف ؟طايقحالاب ميدقتلا ىف اوفلتخاو - ٠

 ةهاهقلا نم ءوضولا ىف طايتحالا كرتك هضعب ىف وأ هيف هكرن ىلع عامجإلا

 ! ؟ لسغلا ىف ةنئمضلا باجيإو فاعرلاو

 ؟ ةلدألا نم هريغ وأ ريذنا ىذققم ىف ثبث ام طايقحالا» كرتي الو

 ءوضولا ىف قاشنتسالاو ةضمضملا ىف طايتحالا قارعلا لهأ كر دقو

 ! ةالبعلا جراخ ةبقبقلا ىفو ءىقلاو مدلا ريسي ىفو

 1 انعم ءوضولا ف ةضمضاا ىف ىعازوألا عم طايتحالا كر املف

 . ريسيلاب ضقاني مل الإو هب هريغ ال هدنع فالحل مذوم ىف طايقحالا نأ لع

 )١1( ىهنلاك 2 : لصألا ىف (؟) 555 / * ج لبنح نبا هاور . ىرخأ غيص ثيدحلل « .



 سس جيل سس

 ؟ءوضولا ىف ةضءضلا ىف ىعازوألا طايتحا مك ري دقو : ليق نإف ب ا«و

 طايق>الل نأ انرك د دقو ؛ذخألا طرش دجو لف هيفانتةرهاظ ةلدألا :ليق

 طايقحالا نمهنع انرك ذايف قارعلا لهأ ضقان دقو ؛اهبم دبالف ؟"2طورش

 ضرفلا اوطتسأ اذإ ةضمضاا قو فاعرلاو ةبتبتلاو ءىتلا نع ءوضولا ىف

 لسغلا ١ هيا رطملا و لهسلا ت9 و ف ةبهمرصملا بصف لع ل ءاملا ابل رسم ابمف

 لع طايتحالاو الدثسم امو نوكي امو قلطلا ءاملا ةفص ةنع باس عن ا

 ىلع ءام ىرج امإف . هعضوم مصخلا هلمجي ىذلا عضولا ىف هبجوأ اذإ مصخلا

 وأ ةدامع وأ بحاأو لعق ىلإ لرح# ريغ ند ءانضعألا وأ نددلا
 ,قلطنمال ءأع

 ذخألا هيف موت م مضا ولا هذه نم ءىشث سلف ؟ ءامل مسا قالطإ هيلع

 نع ةد راح عضأ ود طايقحالاب لخألا لبق عضأ ولا 20ه نإ طايتحال أب

 طايئحالا هواع بم و ند لمع ةمب رشأا لبق تاداعأا نع ةدع راخ ريع ةعل رجلا

1 

 هةصوصم نأ لع - ةمالا د 4 طايتحالا هملع ةدوتب و هورك ذ 1 أممف

 ءأملاو ًاءوضو نأ ىلعو قلطم ءاع يحي وأ ةمئلا هرق 8 لسغ 1 ب اي

 : فاعر الو ء3ق الو ةءقيش نع بجي اب ةعذلا مك قاطملا

 ؟ حسملا باعيتسا ىف كلام طايتحا | متكرت سيلأ : ليق نإف - 7٠١ [ىدعل]

 طايوحالا لدح د كالأم هيف صضفائف وومسلا عم عامجإلاب كو رم هنأ . ليف

 طايتدالا نأ قوش ها ةلجلا ف طاوتحالاب لوقلا باودحو ىلع ليادلاو

 ف لصألا نأل ؛ روظعم لك رظحو بجاو لك بوجو ىف لصألا وه

 )١( لصألا ىف ةرهاظ ريغ (؟) . طورمش : لصألا ىف .



 بس م بر

 نه نءألا طايقحالا فو باقعلاو ررضضلا فوخ قفحتي تح بوجواا

 بوجدولل دئتعلاو غلب أ داقةعالا ىلإ دوسي ايف طايتحالا بوجو : ليق نإف ل نءرس

 طاقحأ دق ن وكسيف أطخ هداثتعا ن وكي نأ نمأي ال طايةحالاب رظدلل وأ

 ؟ ؟ داقيعالا كالذ صضوقت 7 ب مف لب ؛ داموعالا عص وم ريع 1

 طايت>الابذخألا لاحفو هنم غارفلادعب و داهمجالل عب ات داقتعالا :ليق

 هن أءىشلا ىف دقتعا هنإ لاقي الف ةلدألا رئاسك مكحلا ىلإ ةلص ولا بابسألا

 هنأ داقتعا ىف ائطخع نوكي نأ نمأي ال هنأل هنم مني ةنأ هب ركح مث ليلدي

 نوكي نأ نمأي ا كح لهاد نع دودعأ لق نوكيف هيأ قيرطو لواد

 بلغ وهب رطو هتيلدأو مكسحلا بلط ف ةهدع و عرف اذإ لاشي لب هربع مكلا

 فضصو نأ 3 امدءالا هةعيذن نأ بدو لاح هلمأد ْنَع 2 مطق وأ ]م ىلع

 كالذك « أهدعب كالذ نذل دحاولا ريو سايقلاب نخألا ف رو ال .اةومالا

 كعب دةةعأ اذإو . طايتحالا لعب نوكي داقتعالاب طايتحالا نع مكسحلا

 كر ىف نألو داهتجالا رهاظ ىف أطلتا نمأو « ليلالا دعب دقتعا طايتحالا

 منملا ُّف مال. سلا هعاع غلاب لق و زو رغلأأ نع يوم ثوح مالسلا هماع ىنلا ىهحو

 , هيف عقب نأ كشو ىلا لود مهر ندا لاق تم طايتحالاكر نه

 . 76 كبير ال ام ىلإ كبيربام عد » : مالسلا هيلع لاقو

 ١١( ا/ ةافأسم : ىلسم 6 " عوبب : ىراحتا هاور : ىرخأ غنيص ثيدحال ٠١ مو : قااسنلاو ١

 نئذ :هحام نباو ءه٠ ةيرشأو ١4 ؟له ال١ ه6 : 4 > : لحنناو
 مقر ثيدح نيعلا زيكا رظلا : لبنح نبا هاور (؟) ١17175 .



 بسس راي

 ©0© همراخم للا ىح نإو ىهح كللم لكل نإ > : مالسلا هيلع لاقو

 فاخم ام كرن' وأ هكر ىف فاخم ام لءفو طاقتحا اذإ هيلع ررمض ال دنألو

 ذخألاف مطفلا ىلع ةمالسلا نمأيال كرت اذإو مطقلا ىلع نمأ كالذو هلعف نم
 . كرتلا نم ىلوأ هب

 ؟ داتتعالا ىف كالذ نمأب الو : لهق نإف - ” 4

 يااليفو اكرم طايتحالا مكح هنع لاز دائتتعالا ىلإ غلب اذإ : ليق

 فوألا نم امهم ركحلا هنع لاز سايقلا وأ دحاولا ربخ نع دمتعا اذإ

 فوخال بجاولاداقتعالا لمف ىلع مادقإلاو داقتعالا كلذ بجوو نمألاو

 ريذت لبق داقتعالا باوجىضم دقو كرت وأ لمف نم بجاولل ءادأ هنأل هيف

 : هحولا اذه

 ىلع ةينم اهدحأل و نايصتلا هي قلعت اذإ دحاولا ءىشلا ىف مسج رثلا مث لوو - ا.ه

 :  قلمتلا ىف رخألا

 لامعا » : مالسلا هماع هلوقب ماحرألا ىوذ ثيروت ىف مهقلعت لثم

 ؟ 96 هل ثراو الأ نم ثراو

 نامرحف هب انقلعتو ءهنم رثك أ مهنكمي ال هجو يلع هب قلعتلا اوعداف

 - : دحاو هجو نم رثك أب مهتاريم

 اذإوهو لاخلا ثري : ربخلا رهالظب اولوةي نأ الإ مهنكمي م هنأ كلذو

 ؟ هاوس ثراو نكي مل

 فرأل لاشاا طقسي نأ بجو نيجوزاا دحأ فلخ اذإ : اهلق نحنو

 دواد وبأ ال : ةاقأآسم , لسه ب ؟ عقدا © م4 ناعا : ىراذنلا هأور ىرخأ ميد ثددحلل )١(

 , 7١81 ةحفص نم ١ مقر شوءاه رظنا .هجيرخت قبس (؟) . ١ عويب ىذمرتلا © عويب



 بسس عا ها سم

 :اولاف ممذعب و مهمغعب لوق ىلع طقس ةمع هعم ناك اذإ رخآ هحو نمو

 لحأ عم هثيروت ىف لئاقا اذه فااخ دقق :  لاملا ثلث ةمعلا مم ثري

 مو : رخآ ثراو مدع عم ائراو نوكي نأ ىضققي رمألاو - نيجوزلا
 لعدحاو هو نم رثكأب انليلد راصف ؛ رثك أو نيعضوم ىفهوثّرو

 . انيب ام ىلع دحاو هجو نم رثك أب مهنكعي الو ؛ انرك ذام

 نوكي نأب : - بجاولا رهاظلاب رخآلا ىلع قيلمتلا دل مح.يجرتلا عقي دقو ال5

 :  ىلوأ بجاولا نوكيف :  ازناج رخألاو ابجاو نيقلعتلا دحأ

 رارضالو ررض ال » : مالساا هيلع هلوقب ةبوصنملا ةحاسلا ىف مهتلمتك
 ءا هالسإلا ىف

 ؟ مني نأ بحوف ررض ملتلا ىفو : اولاق

 سفن ءانبا اهياإ / جاتحي دقو اهكلام ىلع ررض منلا فو:انلق [شه٠ل]

 ' اهمأةم موقي الم اهل دج الو

 درض قالإ بحيو ربخلا رهاظب عنج نأ بجي روصلا نم هجولا اذبف

 ؟ ! ةءيتلا وأ نيعلا در همازإإب امإ :  بصاغلاب ةلاغال

 راصف رضتسي نأ نود ماني نأ بجي هدم بوصنلا نأ ىلع انقفتا دقو

 . ىلوأ ررضقي نأ نم ديال ىذلا بصاغلا نم ررض ال هلوق م الامل

 ىف رهظأو حضوأ دحاولا رهاظلاب نيقلعتلا دح نوكي نأب مقي دقو ا
 . ىلوأ كالذإف ؛ ةذالا ةهج وأ ىنملا ةهج وأ ةياورلا ةهج نم امإ :  ةلالدلا

 ؟ :دعلا ىف ءورثلا ةيأب انقلعتو مهقلمت لثم

 ؛ نيرمالل مااص ةئللا ىف وهو :  رهطلا ادلقو - ضيحلا : اولاق



 إوج 

 ظفل تراك ض يملا هب ديرأ اذإ ةغالا ىف هنأل ؛ ىلوأ هب رمطلا ناكف

 "76 كئارقأ مايأ ةالصلا ىعد » : مالسلا هياع هلوتك_ءارقأ هيف عجل

 : هرعش ىف ىثعألا لاق اك « ءورق » هيف عنج ظفل ناك روطلا 1 ديرأ اذإو

 (تا١5) اكناسأ ءورقنم اسف عاض ال ةعفر ىملا فو الام هثروم

 ( موثق ةثالك 9 : هناحبس لاق ثيح درو ظذللا اذه نآرثلاو

 .[ ؟ / ؟؟م ةيألا نم ]

 ء[ى/1 ةيألا نم ] نوم. دعل نموفاطتإل :رم نأ أرق ىئعللا اذه ملعو

 ضيحلانو د رهطلا لاح ىف وه :  قالأعلا نم هبرر وهألا نأ انماع دقو

 ةمالا ىف هب هتوقل ىلْأ رهاعلا ىلع ءورقلا لمح نم هانلق ام ناكف ؛ قافثالاب

 اتلعت هنوكب دحاو رهاظ' نيئيلعتلا دحأ مدقيو « اعيمج ىنعلاو ةياورلاو

 قلعتلاف خيسن صدلا ىلع ةدايزلا ىوعدب وأ همويفع رخآلاو افالا موه

 :  ىلْؤأ مومعلاب

 لثقا نمو )ل : هلونب دمع لتاق ىلع ةرافك ال نأ ىف مهقلعت  هلاثم

 .[ ا ةي؟ ةيألا نم ]4 امو َةَبَقَر 0 رب رحت َ أدم وم

 . دمعلا ىف ةراغك ال نأ لد :  ةرافكتلاب أطلنا صفت : اولاق

 . خيسأ كالذو « صنلا ىلع ةدايز دمعلا ىف اهءاجمإ : اولاقو

 باوصلا اذه وه ىذلا يىلءعو وهمس و» ىذلا مقا ولا أطلعأم ومع ائقاعتو

 ىوعد وأ هموهنم نم ىوقأ ظنللا رهاظ نأل ؛ ىل'أ قاعتلا اذه ناكف

 5 فالعأ ند أعم أمهمف أم عم و خسنلا

 )١( ةراهط : دواد وبأ هاور : /! ١١ ؟ 4 ةراماص ( 4 قالط يل اسذلا . ىرخأ غيص ثيدحللو ١

 ةراهط هحام نبأ ع ضيح ١١6 ليتح نبأ >5 / 21٠ 8"45.



 ل موا

 فلت# نيتءارثلا ىدحإو « نيتءارثب دحاو رهاظ ىف قلمتلا متي دقو - 74

 . ىلؤأ انعم ىف فلعثم ل اف ؛ ىرخأألا نود اهانعم ىف
 ؟ امهحسم وأ نيلِحرلا لسغ ىف فالتخالاك كالذو

 ('كلجرأ و لس وغرب وحسماَو ) : هلوتب ثرامملا قلعت

 . بصنلاو رسكلاب [0/ ةيآلا نم ]

 لمتحي الف 6« هجولا » ىلع فطع هببعن نأ ىلع قافتالا مني دقو

 . لسغلا الإ

 | حسم كلذو ؛ سأرلا ىلع ًافطع هنوك لمتحي رسكتلاو

 سك 4 ب برخ بص رحج : ملوقك راوجلا برقل رسكتلا لمتحميو

 . ىلأ لسفلا ىلع هلمخل ؛ - « بض » ةرواحل « برخ »

 نإو باوصان المت نوكي نأب دحاو رهاظب نيئلعتلا دحأ مدقيو

 : نيب أطخ ن وكي رخآلا و « أطلع لهتحا

 فق اَلَو ) : هناحبس هلوقب فئاقلا لوةب مكملا لاطبإ ىف مهتلعتك
 .| ١ ١ مج ةيألا نم ] 7 هَ كلل سيل ام

 لمتحانإو؛ لع هب هل ام عبنا دنف ؛ اباوصدعوقو زوجي مملا اذهو

 . هريغ

 ةلاحستسال هنم ًاعن ام ةيالا صن ن وكيف ؛ أطخ متت نيّمأب دل ولا قاطإو

 . نينطي نم دحأو دلو جورخ
 :رخأتام ىلع مدقيف مهفلا ىلإ قبسأ دحاولا رهاظلاب نيقلعتلا دحأ ْن وكي لوو - قب

 نكرم قالطلأ )ل : هلوفب تاَنََّطلا مْمِب ةهارك ىف مهتلعتك
 .[ ؟ | ؟,ة ةيألا نم |



 ب مويا

 . نب روأط ىف ناث“رملا نوكلت نأ بجو : أولاف

 رهاظلاب لمعلا ىلإ مراسي دقق دحاو رهط ىف امهقرف اذإو : انلقو

 ؟ ! ىلؤأ ناكن مينلا ىلإ قبسأ كالذو

 نيئشلا دحأ ىف لالدتسالا ف لك أ رهاظلا ىف نيقلعتلا دحأ نوكي دقو سال

 : امنم ىناثلا قشلا ىف هنم ةلأسلا ىف

 نأ ىف | | م؟و.ةيآلا ند | 4 نأن رم فالاطلا ) : هلوثب مهتلعقك

 ( اقلط نإف ) : لاق هنأل ؛ تاتلط ثالث ةرهلا هتأرما نم كامي دبعلا

 . نيتئلطلا دعب ىنعب

 هتأرماأ نم كاع را نأ وهو :  رخآلا قشلا ىف ليلد اذه : انلقو

 . را وهو لك أ قشلا اذهو :  تاقلط ثالث ةّملا
 . ىلوأ هيف ةيآلا» لال دتسالاف

 فاتخا ام لكب حيجرتلا نأ ىلإ اوبهذ ءابقنلا نم ًاريثك نأ ملعاو

 : زوي ةجح هلوتب دعي / نم هلعج اذإ اليلد هنوك ىف ءاملعلا [يم١ل]

 . ناصحتسالاو لالا باحصتسا لثم

 :  ؟ ركملا ىف نانرتقي له ظفالا ىف نانرتقللاو

 نارتفاب ةاكرلا ىعنام ىف هنع هللا ىغر ركب وبأ جحا اذهبو : اولاق

 . ةاليعلاب ةاكؤلا

 ىف ىف ؛ جملا ةنيرق اهمأب :  ةرمعلا باجي ىف انحجر كلذكو

 ؟ ! اهب سأي ال ةقيرط هلهو « اممورف بوجولا



 نور شعلاو ثيلاَتن ليسا

 للعلاو ىلاعملا تاحيج رب ىف لصف

 :ضرامتاا دنع ظافلألا ىف الذ حرص اكء حي ضعب ىلع للعلا ضعب حيجرتو ١
 : ضرامتلا دفع ضعب ىلع للعلا ضعب مدقيو

 . اهسفنأ ىلإ عجرإ رمأب

 . اهوصأ ىلإ مجري رمأبو

 ' اهماكحأ لإ مدجلا رمأبو

 . اهريغ ىلإ مجرب رمأبو

 : ةلدألا اونأ نم اهيلإ فاضنت اهريغ رومأبو
 نيينعألا دحأ ن وكي دبل اضراعي ام ىلع اهدعيد َر مب در أم ب وقأف

 : - ىل+ا ىلع مدقتي ىلا مث ىلج ريغ رحألاو ايلج

 سايف ؛ ىنملا سايق رخألاو لصألا ىندم سايق امدسأ نوكي نأب
 .٠ ىنعلا سايق ىلع مدقتي لصألا ىنعم

 ثاذ ىف لصألا نم ىلوأ مكسلاب عرفلا نوكي ثيحمب ساينلا ن وكي دقو أ
 ؟ ىلوألا سايق :  كللذ ىمسإو مكمل

 حيجرتلا ىف مدقتي هتك لصألا ىنعم سايق ةلمج نم كلذ نوكيو
 , سايق لك ىلع

 : _ ىلج :  هنأب « جلا » ةيمست ىف اونلتخا دقو حالا*

 . انتدثأ أه وح ص نومك نأ انعحر دقو ةماك رادقعإ سومطم لصألا 000



 ب عةو

 ىنمم ف ىذلاو ٠ ىلوألا سايق الإ يلإ-اب ىمسني ال لاق نم مع

 ؟ صنلا ىنعم ىف وأ « لصألا

 : رهاظلاو « ىلا نأل ؛ رهاظلا سايقلل مسا :  ىلإا لاق نم مهنمو

 . دحاو :  روبظلاو « ءالحللاو

 ؟صنلا ىنعم سايق :  ىمسإ  لصألا ىنعم سايقو « ىلوألا سايقو

 ةبترنع جرخ سايقلكل مسأ :- لصألا ىنعم سايق نإ : ليق دقو

 , هيشلا سايق

 : ينذلا سايقلا امأو

 . هيشلا سايقل مسأ وه لاق نم مهنف

 سايقو ىلوألا سايف ةبتر نع لزن سايق لكل مسا لاق نم مهنمو

 . سنأأ ىنعم

 . رهاظاا سايقلا هيلع ماقةيف هبشلا سايفأ مسا هنإ لاق نف

 لصألا ىنعم سايق ةيتر نع لز/ سايف لكس 3 هنإ لاق نمو

 :  ىللوألاو

 ىلوألاو لصألا ىنوم سايقو ؛ هيلع اصوصنم ىفاعا ناكول اذه ىلعف

 ؟ ىلوأ صوصتللا لبف ؛ ةيلع صومصنم ريغ

 . ايفخ ناك نإ و « امهنم ىلوأ صوصنملا لاق نم مهنم

 ؟ هنم ىلوأ لصألا ىنعمو ىلوألا سايق لاق نم مهنمو

 : هيف اوناتخا دتف ةلعلا سايق امأو -

 .هلكب لضألا ىنمم هيف عرفلا ىف ىوقبسي سايثل مسا هنإ لاق نم مهنم

 مكسملا ىف لصألاو حرفلا ممتجا سايق لكما مسا هنإ لاق نم مهنمو



 بح يوي

 «ةيشلا سايق ىمس : حوضولا ىلع ةرابعأا هيف مقتسنت ال امو ؛ لقتسم ىثعع

 . هبشلا سايق ىلع مدقم ادبأ لقتسلاو

 ةلعلا سايق نم ىلوأ وه : لاقف هبشلا سايق ىف طلغ نم مهمهو

 لك ىنامع لصألاو عرذلا نب. عمجم نأ نكح ىذلا سايقلا هنأ بسدو

 هابشألاةرثكب سايق وه لب ؛ طلغ اذهبو « هئاذب لقتسم « هسأ رب ةلع دءاو

 كرتشي نأ ةلعلا سايق نأل ؟ ىلؤأ ةلعلا سايق نم كلذو « هّبعلا ةبلغو

 | مكحلل دحاو ىنعم ىف لصألاو عرفلا

 ةريثك ؟2هاعم ىف عرقلاو لصألا ممتجم نأ هابشألا ةبلخ سايقو

 . رخآ هجو نم هيف طاغ نم ؟”نييلوصألا نمو

 فاصوأب لصألا عرفلا هبشي نأ هابشألا ةيلخ سايق نأ ىظ هنأ كلذو

 . نينثا وأ دحاو فصوب ةلعلأ سايق ىلع همدق 9 ؛ ةدحاو َةلع امعومج

 لصألا نه عرفلا دعب: ةدحاو ةلع ىف فاصوألا ةرثك نأ طلخا هحوو

 ناعمتجال : ةدحاولا ةلعال فاصوألا كلت ميمج ممتحت مل اذإ ىتح هبشلا ىف

 . كلا 7

 نم دحاو لك ناكر 29 غن لصألا هبش عرفلا ناك اذإو

 فاصوأب ةنلتحم هوجوب امهنيب هبشلا نوكيف مكحلا ىف ةببشإ للعلا كلت

 . دعيلا ىلع فاصوأت دحأو هجو ههمشي ةدحاو ةلعل

 ةيسنجلا باطل فاصوألا عامتاب تايلقملا ىف نالثما لئامت امنإو

 ؟ سايفلل ال

 . « ناعم » : لصألا ىف (1)

 . انتيثأ ام و“ ىلع نوكت: نأ انججر دقو ةملك رادقت سومطم لصألا ؛؟)
 ٠ ةفباسلا ةظحالملا سفن (؟)
 . « لكب ناكف » : لصألا ف ( 4 - 4 )



 ل عوبال #

 ,ىتح رخآلا ”سنج اهدحأ ناك ف اصوألا لكب اهشأ اذإ امهنأ / ىرت الأ [شه1 ل]
 . هجو لكب افلقخا : "'"ةدحاو ةفص'“ ىف انيابت ولو « وه هنأك

 فاصوألا نم دحاو لكب مكسحلا ىف نيكرتشم عرشلا ىف اناك اذإو
 هفصو لك ناك ؛للعلا كلت نم دحأو لك رخآلا وه دحاو لك ناك

 هلعممال امم , مدقتلاب ىلوأ كلذو ؛ لصألا ساج نم عرفلا لممي هدارقنإب
 ؟ ةعمتحم فاصوأب الإ لصألا سنج نم

 ,ىضتقي ةدحاولا ةلعلا عومش نم فصو لك نأ : كلذ حضوب
 ديشحلا لع طاغلا زاوح رثك ف ؛فاصوألا ددعتب داهتجالا ددعتيف ؛ ًاداهتجا

 باط ىف داو داهتجا هيفكيو « ةريثكلا تادابتجالاب مكمل باط ىف

 مدقتلاب أطلنا نع دعب اف ؛ هب مجلا نكمأ اذإ دحاو فصوي ركحلا
 . لأ

 لكس ةلثمألاب حوجرتلا هوجو باب ىف هلم ا هذه ليصنت ىلع ىلا دسو
 هللا ءاش نإ ثالذ نه ةيقبلا ىلإ لصووا ليصنتلاو نييعتلا ىلع اهنم دحاو
 . لجو ذع

 لوقو ةئسااو باتكلا نم ةضراعتملا رهاوظلا هب انحجر ام لكف
 .قافتالاب ةدح هانلمج امو ةحح هنوك ىف فالخلا هيفامو لسرااو ةباحصلا

 ةساحلاو ظيلختلاو فيدضتلاو ةداعلا نع لقنلاو رظملاو ىلاعملاو عامجإلا نيب

 . نيلقان ناضرامتملا ناك اذإ نيلقنلا برقأو

 صضةانيال هنأ نيليبسلا ددأ نم ردانلا 93 راكدعا ىف كللذ لوق : لثم

 | ؟ لقن كلذو « ةالصلا ةحس ىلإ ىدؤ هنأب ححر ثيح « ءوضولا

 . اذكه ل فرح ةئاثلاو ( ط ) فرح نيسوقلا انك مب لوألا ملكا وأس ( ( ١

0 

 .« ةدحأو ةفص >

 )  ”9لدا ىف ةيفاكلا 4



 ل خو

 باميإ نأل ؛ هلقن نم برقأ ”لقن وهو « ءوضولا ضقني هنإ : ادلقو

 ؛« ةرابطلا كالت ىلإ ةالصلا نم اهلبق ةضوقنملا ةرامطلا ىلإ برفأ ةرابطلا

 كالذ ريغ ىلإ

 . اهتداعإ نع ةلجلا هذه ىنذت « ضراعتلا دنع رلعلا تاحيجرت ىهف

 نية راعتلا نيتلعلا ىدحإ ىلإ هلع ةفاضإب للعلا ميج رب اضن | رونو

 ىرخألا ةلءال نيتلملا ىدحإ ىلإ ق'و ةماضإبو

 هنأ ؛ ةعي رشأأ بحاص ”ليلعت اي وكب ثيأمعلا ىدح] منبج را ْن وكي لقو  ا/مإه

 . ليلعتلا ىف هريغ ىلع زئاج وه ىذلا وبلا و أطخلا نومأم

 لود ةلعو رْمْلاب بط لا ىف اب رلا ةلعو ةرها رؤس ةلعىلع هصصن : لثم

 هنم ةضمصملاك مئاصلا ةلبق ةلعو نئ دلك هنأو جحلا ىف ةباينلا

 قباطم هنأل ؛ ةنسلا وأ باتكلا مومعنم ةقتشم ةلعلا نوكب حيجرتو

 كلذ ىنمم و» لب ؛ لالتعالا نود نم ةلأسملا سفن هب ثيثت ىذلا ظفلل

 ؛ صنلاب جتلاك هبحاص نألو ؛ ظللا جتحلاك هبحاص نوكيف ظمالا

 طظفالا ”سفن لمتحا نإو ء لمتحمال ظفالا ىعمو ؛ ظفللا هانم دش هبأل

 مدقي دقو « ماعطلاب مامطلا ىهم ىنعم وهو ء رمطلاب ربلا انليلعتك كللذو

 نم ىرخألاو .باتك وأ« رتاوت نم ًاذو>أمن وكي نأ وح اهبلصأ ةوقب

 لمتحم ظل ص ىرحألاو « لمتحمال صن نم ًادوءأ» نوكي وأ داحآ
 قافو ىرخألاو ةمالا ةفاك نم هيلع عجب لصأ نه ًاذوخأم نوكي وأ

 نالو ؟ هتوف ىودهو هلصأب لالتعءالا عج رم نأل ؛ دابمح اب وأ : نيمصخا

 :نب ريك فل احم ةرمشب هيف نوعطم فاتخلاو « هيف نوعطم ريغ قفتملا لصألا

 . نيفلتخلا ؟صعب رحالا لبو ةمالا ”ةفاك امدحأ لبق



 بس عوول اس

 . اهانعم كلدك" :  امهتم ىوقألا مد نالصألا لباقت ول هنألو

 . هوجو نمفلتخلا ىفو « دحاو هجو نءىوقألا ىف أطخللا زاوج نألو

 . عامجإلا» هتو.ث ماتم ماق ليلدلا رخآلا لصألا تبث اذإ :  ليق نإف اباد

 مطق هنأل ؛ ةمألا لك دارتجا ىزاويال ةمألا داحلآ داهتجا :  ليق

 ! دحاولا نود ةقاك_لا باوص ىلع

 نم هوجوب مهلا كلذ ىف هلياعت نكي لصأ نم نوكب نأب :  ححريو - +٠

 . هيف تالذ نكمي ال لصأ ىذ ىلع مدقيف ؛ هذه قفو ىلع لاعلا

 | هريغب هنم لصألا ادم. هبشأ عرفلا نأ نم : ابرك ذل

 لوصألا ةدضاعم نأل؛ هنع رخآلا دارفنأو اهدحأ لوصأ ةرثكب :  حجربو ب 1+

 ! ى وأ كلذو ؛ ةلدألا ةدضاعك

 نيب هبشلا ةرثكب الو عقبال لوصألا ةرثكب حبجرتلا نإ : ليق دقو
 اني دقو  ددعلا ةرثكب تاداهشلا ىف ثالذ عقيال ا  عردلاو لصألا

 ىف حيجرتلا باب دس دقو فيك  ثدا وما ماكحأ ةلدأل تاداهشلا ةقرادم

 مني م دوهشلا ىف تاعصب حيجرتلا عقي الف ةيلك !اب ضراعتلا نأ تاداهشلا

 رابخألا نوتم ىف تافصب

 امامإ ىوارلا نوكيو تادايشلا نود رابخألا ىف ليسأ راو :  حجربو ب لاو

 ريقعي له تادوشلا ىف رثأ اد نم ءىثا سلو  ةمنصلا كلتب ماع وأ

 ؟ حيحرتلاو م دقتلا باب ىف رخآلا. امددأ

 ةلعب ةلءل حيحرتلا ؛ لاه اير :  لوصألا ةرثكب حيحرتلا : لاق نمو

 اذإف ؟ ةنسلاو ب ةكلاك ةلدألا دحأ / سايبلا نأل ؟ هيف طلعو ؟ منبال [ىدعل]

 طايقحالا نع محأ رثتال ةلعلا نآلو ؛ سايتلاب ب الدك « ةلدألا رثاسا مقو



 مس شيال

 لس © 6 نأ مس

 اب مقو اذإف ؛ لاملا باحصتسا وأ مامإلا هاور ول مامإلا لوق نعو

 مقي نأبف ؛ ةلدأ اهنوك ىف فاتخم وأ « ةلدأب تسيل اهنأ عم « حيجرتلا

 | ىلوأ ةلالد هن وك ىف هرومظ عم سايقلاب

 ىلوأ اهب رختآ درط نارئقاف ؛ اهب سكملا نارئقاب حجرتت ةلملا نألو

 دراملاو « الياد نوكي ال  درطلا نع درفنا ول سكملا نأل ؛ اهديك أت ىف

 . اليلد نأك هرفنا اذإ

 موتي نأ نع جرخ للعلا نم هنئارق وأ هلوصأ ربك اذإ ساهفلا نألو

 لاعلا نم هريغ نع وأ دحاو لصأب درفنا اذإ و« صاصتخالاو دارفنالا هيف

 نم ريثك هيف لاق ىزلا « لوصألا نم ًاعوزنم هنوكو دارقنالا هيف هوت

 . هيلع سأقيال هنإ : نيسفاقلا

 هىلعلا نم بيرقتلاو نظلا ةباغ لوصح : عرشلا للع نم ىغقبملا نآلو

 . للعلا نم هتئارقو هلوصأ رثك امف رهظأ كلذو

 لاعلاو لوصألا ةرثكب بيلغتلاو ةيلخااو « بيلغت : حيجرتلا نألو

 . ىلوأ معيج.رتلاب ناك ؛ غابأ

 هياعدريلو سكملا نع درفنا ام ىلع ًاسكمنم رطم هنوكبي سايفلا محجرتيو

 مكحلا قلعت ىف رهظأ كلذو ؛ تايلقملاك كلذب ريصي هنأل ؛ رخآ هجوب

 مكحلا رص هنألو ؛ دعبأ أطلخا نع نوكيف ؛ هبلط ىف داهجالا لئيف هب

 . اهالع نم غلب أ ةعيرشلا دودحو ؛ منيو عمجو دودخلاك ريصيف

 . مكسحلا لع مطقلا نم برقي هنألو

 . هيلع ًاروصتتم مكسلا نوك نم ب رقأ هنألو

 / مكمل ةتكتب هبشأ هنألو



 سس ©وؤ سس

 فاللخ ف هفالخم اهلياهت ردعقد هدو ىلع ةثداحلا لولعت ىلع ةئدب هنألو

 1 رذدعتد وأ هةضرأعم لفيف 1

 هنم ذخأ ام ظفلل ائاوم لالتعالا ظنل نوكب حييجرتلا مقي لهو
 ني ذْلا » هناحبس هلوقل قفاوم لك ألاف ؛ ليكلا وأ لك لاب امرلا ليلعتك

 .[ ؟ | مابه ةيآلا نم |؟ ؛ بلا َنواك أي

 ؟ ليكب اليك الإ : ليكلا ىف هلوقو

 ذوخألا مسالل اقفاوم امرأ ناك اذإ ىتح هب مدقم لاق نم مهنف

 :  هذم

 : , هريب لت كلّئقْلاك « هعيب زاك ؟ ربا 1 ْ لياعتلا لثم

 اةفاومن وكي ام ىلع مدقيف ؛ ربدلل عيب سأب ال :  هلودل ٌقئاوم وهو

 ؛ هيلع سيقلا لصألا مسالل

 ؟ دلولا ماك هتومع قتمي هنإ : - مللوق لثم

 , "96 هئم ربد نع ققعت » :  دلولا أ ىف مالسلا ةيبلع لاقو

 _هعضوم ىف هيلع ص وصنملاك هن ال ؛ هانمدق امبإ و :  لئاثلا اذه لاق

 لامعتسالاب ىلوأ كلا ىلع صنلاو ؛هءضوم ريغ ىفهيلع صوصنملاك رخآلاو

 | هشيم كح ىلع صنلا نم

 ؟ ةلع لمجي فيكف ؛ مسا ارب دم هنوك ؛ لوق نإف

 هن وك مث ؛ ليصحتتلا لدأ نم ريثك هزاوجم لاق دقو فالخ هيف : ليق
 لهلعمت هيبه قتشا ىدم مسا لهاعتلا وواركا دعا أله وكفيق ةفص نع ربح اريدم

 )١( مس ليثح نبا 2 ”م عويب ؛ ىمرادلا ؟ قتع : ةحام نبأ هاور . ىرخأ غيص ثيدحلل ١

 #٠" "اا ع 35١ . ١
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 «ليصحتاا لها دنع هيف قرفال ءهملعب ليلعت ملاع هنأب ليلتلاك «ةفصلا سفنب

 ؟ هداوسب هل ليلعت : دوسأ هنأب ليلعتلا : لكلا دنعو

 ؟ ةلع ةلأسأا سفنل لمج وه : ليق نإف

 : انتلأسم ىف انلق انأ عم ؛ءاماعلا نم ريثك دنع زئاج كلذو : ليق

 | لاؤسلا لاز كلذ انلق ىتمو « ةفصلا سنن نع ريخ هنإ

 ةالبعلا درك لكلا ىلإ ضعبلاو ؛« سنجلا ىلإ درلاب مدقتلا ىف اونلتخاو

 «موصلا ىلإ موصلاوةراهطلا ىلإ ةراهطلا و «ةالصلا ىلإ اهعورفو اهماكحأ ىف

 . كلذ ريغو ؛ ةبدلا لك ىلإ ةيدلا ضعبو «ة رامكسلا ىلإ ةرافكلاو

 ؟دحاولا ركسملا للع فاتخم دق هنأل ؛ ءاوس هريغو وه :لاق نم مهنف

 مكحلا ىف عرالاو لصألا نيب مماجلا نألو ؛ ةقفتمو ةفلتخم ر ومأب تبثتف

 ؛اهريغو ةيسنجلاب ال ركدعلل بجوملاب هيف ةربعلا نآلو ؛سنجلاك هيف امهريصي

 . هءاروام عقني الو ”رضي الف ؛ ةربعلا هبام لصح بجوملا دجو اذإف

 .قئتن اهنأ ءاكحألا ىف تااغلا نآل ؛ ميدقملا هب عقب ؛ لاق ند مهعمو

 . ةميرشلا ىف مك سايقلل تبث كاذلو ؛ دحاولا سنجلا ىف

 صخأ لع لفملا للع ىف دائءالا رثكأ نإذ ؛ تايلقملاك هنألو

 . هكمحم قيلأو ؛ هفصوب صحأ سنجلا ىلإ برقألاو « فاصوألا

 طقاس ءىثلاو « روك ذللو مولءملاك فاصوألا مأب ليلعتلا نألو

 برقأ ناكسف ؛ هسنح فالخ عرفلا ساقني فاص وألا مومعبو قافتالاب

 < سنجلا سايق ريغ زوجي نأو « هب سايقلل ةميرشلا هنم تعم ام ىلإ

 ١ ميا كلذل لعحيف ريظأ و برأ هل وك نم منعرال

 ةينلا باحماك ةيقابلا ةطقسما ىلع ةبجوم ةلءلا نوكب مدنتلا ىف اوفلتخاو

 : كلذ ريغو ةراوطلا ىف اهمفنو
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 بسس © جاك دس

 لصألاو ؛اهتجيقنو ةل.لا ركح نم باجيإلا نأل: لاقو « همنم نم ممف

 ةدعيتذاأب فى ودتي ال

 . ةحمملا مدقتتال ىوعدلابو « ىوعدلا لحم ىف ةلملا ركح نألو

لاو لفانلا | ىلع ءائمأأب هزاحأ نم مهعمو
 طظافإ لاو رايخألا 7 ىلبا ؛ار

 كلدك للعلا ىف ومف ؛ ىلوأ

 تناك املف ؛ اهكح ىلإ ال اهسفن ىلإ دوعن ةفصل ةبجوم انوك نألو

 .لوقن ا" اهتفص فالخ ىفام ىلع تمدقت ةبحوم تناك اماجأل ةعص ىلع

 ىلوأ تناك عضولا ىف تافص ىلع اهنوكل ةبجوم تناك اذإ ظافلأألا ىف

 . ةطقملا نم

 . مكمل ف ةنصا ميدقت كلذو ؛ بجاو طايقحالاب مدقتلا نألو

 ابماحجإ ناك نإو 1 ةبجوما ةلدالا ىف كلذ عشك 1 ء ل سفنب لب

 اذإإ قحأ راص ةلجلا ىف ىلوأ لقدلا نأب لولا ىلع باميإلا نألو

 . ىلوأ كلذل ناك قيلأ ةديرشلاب وه امل ةرمثم ةلملا تناك

 ناكف ىفن وه ام صتخم لب ؛ مءيال تايانءلا ىف لقنلا ليلعن نألو

 : قيدوتلا هلفابو - 4 رهو 5 ةمد رشا ف ووش الاب رصقأ

 صصخخي ام ىلعءاهعرذ كسل م؛املصأ مكسحل ةيفوتسم ةلعلانوكب مدقت دقو

 : املصأ ىغتنتم
8 0 

 دحاو لك للا نوكيف ؛ لصألا مكح نع ةنشاكلا ىهتراص هتصخ اذإو

ليح كلذو 6 رخألا لع افوفوم أموسم
 ٠ أعم امبمف رعم 

 لدي مام دك نم قا اذاف لص الاي ليهلعتلا ف هن اديلا نآلو



 بس مو هه مدح

 ىلإ هنم ىدعتلا رذعتف ؛ ليلعتلاب لصألا لكي هنأ :. هلولعت ق

 . هاوسام

 ةرورسذلا ىلإ دوءي ىلتعو«لوقءملا ف سوسحغل اك ة مي رشلا فظفللا نأألو

 . هلثم ةعيرشلا ىف اذكف ؛ هل كحال :  اهضعب وأ

 نف « رخخا دابحا ىلإ جاتحم : ظفللا نم ليلعتلاب جرخأ امف نآلو

 . دعبأ أطلتا نع هنآل « ىلوأ هليلعت ىف هداهتجا لبق

 نم عضولاب لد اذإف « هبحاص دارم بلط ظفللا ىف داهتجالا نأالو

 . هاضتقم فالخت هسفن نم لالدتسالاب لمجي نأ زجي مل هدارم ىلع ظفالا

 مل ةفلتخملا سانج الا ركذب مكسملا ىف ظفللا بحاص غلاب اذإ هز الو

 ؟ ةلعلا ذخأب اهماكحأ ضيقنب ةغلابملا كالت ةيبضق ن وكي نأ 5

 نم عنم لصألا صيصخم ىفو ؛ بجاو صوصنملا سنجلا لولعت نألو

 |! لصألا سنج ليلعت

 مءاصي ال نذل ؛ هنم ذذأ ام كح لكل ةلع ن وكي نأ معصيال أم نذل و

 | ؟ ىلوأ هريغ -

 صاوخم لال_ةءالاو ؛ ليكتلا نم صوصنلاب صخأ ملا ّنألو

 . ىلْزأ فاصوألا

 ؟ بلحأ عرفلا ناك معأ ناك اذإ : ليق نإف - مع

 . هسفن ىف هئيدحم لبق هعورأب ةقيوقت لاحم : ليق

 ةدحاو هتلع امو « ةدحاو لوصألا هذه ىف عامجإلاب ةلعلا نألو
 : ةنم وه أم ضع هع جر مع دب دحستللا لاوععو م لو دجال 5



 لس

 اس جوه دس

 طقس ضاعبألا ليلعت طقس اذإف ؛ ضامبألاب لاكلا ليلعت نألو

 . لاوككلا ليلعت

 !هتامحو هلك لهاعت طقس : هئزجو ءىّشلا ضعب ليلعت طقس هب اع نآلو

 ىلع ناك ةلجلا ليلعت نكمي هب اع ضاعبألا ليلعت نكمأ اذإ هنألو

 تطقس ضاعبألا نع ناكمإلا عم ةلعلا كال: تطقس اذان ؛ هب قياي ال ام

 . ةلبجا نع

 طقس اهضاعبأ نع ىمفتلاب جلا مكح نع ىصغتلا نكمأ اذإ هنألو

 ! ؟ هلا ىف دبعتلاو فيلكدلا طاقسإ ىف هيلإ قرطتي هب ام

 داهحجا هدعب قبب ام ىلع مكسحلا مضاوم ميمج لوانة, ام مدقتىف اونلتخاو

 ؟ هنم بناوج ىف دهمىلا ىلع

 ملف م زوجم ال كلذو ؛ عورفلا ةرثكب مدقت وه : لاق نم : مق

 . ايرلا ةلع ىف

 ةقننلاو © قتعلا ىف انلوق لدم ىف وهو - دئاج كلذ نأ حيحبصلاو

 . ةبارقلاب مرح محر وذ هنأ : موف مم ةداهشلا لوبقم هنإ : ةبارقلاب

 ابني ثسبلو ؛ ءألا ىلع تبلاو « 7 ىلع قتءي نبالا نأ مدنعو

 ! ةعمر

 ؛ هيف صخلا انطاةسإ ىف لقني ام ىلع لقني ال ام انسايق :  هلثمو

 ؛ مكحلا كلذ ضيعبت زي مك ةلع تبث اذإ ةلملا نأل كللذ زاج امنإو

 . ليجلا أ طخ م َضعبَت ذا

 -- رخآآ داهعجاي ىرخأ لع ىل هلع ىلإ م ىلا كلذ ض.ءايف جيقحأ اذإ هنألَو

 ! ؟ ةّيرط * 0 أمم نك ال ١ هيف هطوقس نكمأ و « هيلع قيرطلا لاط



 - يوء.5ظ دل

 ف طوةسلاب كلذو « أطخعا زاوج رركست داهتجالا رركست ىف نألو

 قوتسن اهنأل ابرلا ىف انتلع انمدق ادهو ؛ ىل'وأ هيف كلذ سلام ةلباقم

 :  هدعب داهمجالا بوجو ماقنيف ضعبتي الو « لصألا ىف مك عيج

 ؛ لال_دعالا نع جرخي / امم عورفلل لصأ ىف ىتلا قولا عضاوم انبهو [ىد#ل

 . لالقعالا هلثع طقسف

 دهمجلا ىلع ىتبأ ام ىلوأ فالملاا مضاوم لالتعالا نم مَع ام نأ نابف

 . ةذحاو ةثداح ىف دابتجالا دعب دابجحالا فانئتسا ةناكم

 :دوصقم ريغ اضراع نوكيام ىلع رك للاو مكمل ابد وصقم اينوكي مل ود الي“

 لك يام ىلع سايقلاب لاكي ال ناك نإ و« لكي ا مف موعطملا ىف لك لاك
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 م

 «(بكلا اولك نال: هناحبس لاقث ب عورزاا ىلع سايقلا نم 20ىلوأ لاكيو

 .[ "1 ةيالا نم ]

 . دوصقلا اذهو « لك لا ىلع هرعت ابرا نم عنملا ىفف

 دصق ىلإ مجري ًادوصتم هنوك نأل ؟ حيجرتلا هب عقبال : لاق نم :  مهلمو اا

 . ةيف ةفص كالذ سياو « فياكسلا لهأ

 مكحلا ىف تالوك ألا مج نم رهاظلا نأل ؛ ه مدقي هنأ حيحصلاو

 مجرت ةنصل هيف لك ألا ىنأي نألو « ثبث 29ةلوكأم اسوكل هنأ

 ؟ فيلكا لهأ دق قامت اهم و هئيع ىلإ

 هياع صوصنملاىرجم ىرج ةلعلمج اذإ مك-حلاو رك ذلاب دوصقلا نألو

 . صنلا مضوم ىف هدوصقم انماع انأل ؛ تدجو اهيأ كحال ةلع هنأ ىف

 ةصيصختب راص لك آلا نوك دصقنم الوك أم هنوك ناك نإو هنألو

 )١( الوأ » : لسألا ىف «.

 نوك ام » : اذكه لصألا ف (؟) «.



 نو نفت
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 سل ع هايف بلس

 | ىلزأ لالتعالاب صنلا ىنعمو « عرشلا بحاصل ًادوصتم ًاضيأ ّصنلاب
 اب رلأ ىف كالام ةلمك هئوق ىفو هيف الخاد هلباقي ام نوكب مدققلا مقي لهو

 ؟ اهل اضع ْن وكتل ىعفاشلا ةلع ىف لخدت

 رخألا ىف لخدي اهدحأ نيرهاظك ىلوأ نوكي : لاق نم : س مهنف

 . ىلوأ مدنتلا ىف معألا و « هضعب نوكيو

 اهني نأل ؛ ىلوأ كلذب ريصيال هنأ :  حيحصلا وهو_لاق نم :  مهنمو
 -. اميمج . امهم ليقف ؟ ىفانت ال نيرهاظلا ىفو  عامجإلا ثيح نم 00 ياي

 مدقن نأب سيلو ؛ ىفانتلا عم رخآلا مكح ديزبو اههددأ مكح صقني انبهو

 ىعفاشلا ةلع انمدق اإو ؟ ناصقنلا لج"ال رخآلا نم ىلوأ ةدايزلا لجأل
 نم وهو - حللا نال ؛ فوتبال توقلاو « صوصنملا ميمج ىفوتسن امم ال

 ! هنع جرم صوصنلا

 ناكرخألا نم صخأ اهدحأو املامتسا نكمي ملو ايفانت اذإ امهمالو

 ! ىلوأ صخ الاي ءاضتلاف ؛ صخأ اههدحأ ايفانت نيرهاظ ةلزغع

 معألا هيلع مدقيال نأ نم لقأالف ىلوأ صخألا نكي مل نإ ةلعلا فو
 هيلع مقوام عيجلل هقارذتسا نم انرك ذ اب مقو معلا مدقت نأ نابف

 . صوصنملا ضعب هنع جرخام ىلع صنلا

 قيفوتلا هللابو

 ؟لص أ لع مكمل رو.عتم نيتلعلا ىدحإ نوك مدئتلا "يهني لهو

 مكح ةدايزا ديفم هز ال ؛ ىلوأ مكحلا روصتم ريغ :لاق نم :  مهنف

 . هيلإ ةجاح الف ؟ صنلاب هكح دافتس م مك-لا روصتمو « صنلا ىلع

 ء©6 قانت 00 لصألا ل 040(

 . « مقي » نوكست نأ ىلإ برقأ : لصألا ىف (0)



 مس خمر ل

 ةماقإ تدك الو 6 هلع هن وكي معلا هديل ل هرنع 7 لحود / اذإ هذاالو

 هةهصض وم ريغ ملاح هل بجواالو ةلعلأ وه هز أ ىلع صن نكي اذإ هيلع هللا

 ميمجلا ناك اذإ فرو لصألا فاصوأ رثاس ناإدو هنا نوكي ال هئألو

 ١ ءأ وس ةدد لصألا 7 كحل دودو ف

 ناك اعإو هحولا اذه هع ةهردغ مدقيالو منيدعص وده : لآف نه. مهعمو

 ريغ ىف اهدوجوبال « اهياع ةلالدلا مايقب ةلع ريصت امنإ ةلعلا نأل كلذك

 . اهمف اهريغ طارتشا لطب ةلالدلاب تح اذإف ؛ اهعضوم

 ١ رخآ عدوم ف دداوب هَل عرف ىلع افوقوم ناك و اهدوجو نألو

 . دسأف كلذو ؛ هتوب“ منع كلذو ؛ هيلع وهأم ىلع ظوقوم ناكسا

 منت ال صدلأبو هب أموأعم مكسحلا نوك وهو 157 لصألا ىف هدو>و نألو

 رثك أ طق - ىف ثبفث امل الا كلذ ناك ول ذإ ؛ نيليلد كحل دوجو

 : دحأو لعاد ند

 رخذلا كد نأ م هرينع ف هدم نأ وذو رخل هدو ند 5 هنألو

 . هكح فالخ ىلع

 ىدغ 0. نأ هن هأ دعم ال نها لصألا مك 1 نأ ص اذإ هزألو

 ا هأ دعت هي

 ةرات للعلا ىلإ ةجاحلاو « هلصأب صتخم كحل نأ ىلع اهمبنت هيف نألو

 ميجا نإف ؛ تابث الل ةرانو « ىننلل ةراتو « ةدايزلا نم عنملل ةراتو « ةدايزال

 . ةعل رشلا ماكحأ

 كلذ انل زاك . صخلأب ةلع هلءج نأ ةعبرشلا بحاص ند زا اج هلو

 ظ | ؟ طاينتسالا



 سس 8 ثء اها

 فاصوأ نم هعضوم ريغ ف دجويام مدقت نم مني ىذلا امو : ليق نإف الس

 ؟ هيلع لصألا

 هريغ ىف ةحصلاو مدقتلا بابسأ تدجو اذإ عنام هنم عنمبال : ليق

 ؟! هانيب الأ ملقىذلادجولا اذهب هيلع امدقتم هريغ ىف نوكي نأ لبق#ن انكسا

 ةفص ةيضعبلا : اناوقك وهو « مزاي ال ام ىلع ةمزاللا دقت ىف اوفلتذاو ل 7و

 ! ؟ دالوألاو ءابألا ىف ةمزال

 تناك اهنيك تافصلل ريثأتال ذإ ؛ءاوس اه : لاق نم : مهنف

 ةرامأ زئاجلا فصولا لمج / ىتث ؛ لعاج لمحت الإ عرشلا ماكحأ ىف [شم*ل]

 عرشلا ىف مكدحلا طقاس مزإللا لعج اذإ ىت> ؛ مالكلأك راص مكسملا

 ! ب 7 اهددحأل نكي ا و طقس

 ؟لدبتلاو بقامتلاو لاوزلا ضرعب ةسوسحملاو ةمزاللا تافصلا نألو

 ؟ ! برقأ موزالاو توبثلا ىلإ ىعف « ماكحألا ىف خسنلا انيبأ دقو

 ناك لالتعالل تحلص اذإ اهنأل ؛ مدنتلا هب مقي : لاق نم : مهمو ل 7م

 . ادوجو برقأ

 . تايلقعلاب هيشأ هنألو

 . ةزئاجلا تافصلا لوصأ ىف ةمزاللا تافصملا نألو

 نوكي ال امو ©« سوس هدو>و نإف دعا أملا نع هيحأص نألو

 داهنجالا هيف رثكيف دابتحالاب ثبث كلذو؛ مكسحلا قيرط نم هتوبم امزال

 . لتي ةمزاللا ىفو

 اهفاصوأ تأق اذإ ةلءاا نأ ىلع اوةفتا نأشلا اذبب ليصحتلا لهأ نألو
/ 7 ِ 
 : نيفصو تاذ ىرخالاو فصو تاذ اهادحإ تناك نأ ىلوأ تناك



 ب م19 ل

 فاصوأ ؟17همالغتاذ تءاك اذإ ىنح ؛ ةجردب نيفص ولا تاذ ىلع تءدقت

 . ًادبأ كلذ ىلعو « نيتجردب نينصولا تاذ اهباع تم دقت

 نوكيف « لقأ هيف دابتجالا نأل ؟ ىلوأ فصولا ليلق ناك امإو
 ؟ دسبأ أطلغا نع

 ! ىلوأ ناكسف « تملا للعو دودحلاب هبشأ فصولا لياق نألو

 دمنأ اذإ تح « هيلإ برفأو ء« سكملا ف ىفوأ فصولا ليلق نألو

 | ايسكع قمم اينصو

 لصألا يشأ هنّ ىلإ أ فصولا ريثك نأ اومظ موق أطح أنيكح دقو

 : كلد.بك سيلو ؟ هوجوب

 دعبل فاض وألا ةرثك ىلإ ملا ىف جاقحا امإو ؛دحاو هجو عيجلا نذل

 . رحألا نع اهدحأ

 | دا رمزالا ىلع فض , لك ماقتسا اذإ كلذ امإو

 صنقلاب ايندلا هيلع تدان دحاو اممم مرا اذإ فصولا ريثكو

 . داسملاو

 ىلاطو ؟ كل دك تايلنما' ىف راكل ؛هبشلا ةرثك ١. كلذ ىاك ول هنالو

 . ل ط إلاو درمل افي رط : دودحلا نع ناصنت دحلا ىف ةدايزلا ؛ ليف

 بامياإلا ف شا م ىلع اد لصألا 3 قافو ىلع ابموكب مدقت دقو

 ؟ ةرهلا نينج ىلع ةمألا نينج انسايق؟ :  لصألا كحل

 ؟ ةرخأ نينج نم ذوحأم ةءألا نيج ىف مكحلا رأ ىلع انقمتا دقو

 . « ثالث » . لصألا فا(1)



 - ا/*خع

 ب الو

 هد م11 ل

 لصألا ةنلاخم ىلع كلذ و؟ثانإلاو روك ذلا نيب ةفلاخلاب جوي هسفنب نينجلا

 | سايقلا لصأ لمح ىزا

 لصألا لب ةءأ اونمال اي هب وسلا ساونلا نال ١- م هع دقذ بمادعاو اعإو

 اهرك نب لواعي أله ريغ حيجرتلا نه هوجو ةلأسملا هله فو . عرفلاو

 هقفلا 0 أدم ايهضومو 5 بايكلا

 ىلع حسملا سايتك : - صوصخلا ىلع صوصخلا ريغ ىلع سايقلا مدقيو

 :نيديلاو هجولأ ىلع ىسايثلا 5 هس هما فق هبل مدعي فخم ىلع حسم 7 أملا

 ؟ سايقلا اذه لشم زوج نم لوف ىلع لع

 -حيج تلا ىلإ غلي ال دسأف عونمت هيلع سايقلا : لاق هنم عنم نم امأف

 ضد ىف هرييغلا نك وأ « ةبوستا بلط هيف لوسي امت ةلعلا تناك ىّىهو

 ام اهريغ ناك هب لتعمل مك فالح ريصيف ٠ ناصقن وأ ةدايزب هفاصوأ

 هد َْىل أ هيف كلذ ىف أمي ال

 كالذو «لصأالا ىف هنم ىوقأ عرفلا ىف اهمنوكب مدقتي هنأ ان ك5 ذ دقو

 هجرخأ تح 6 صخلأ ىرل الد ىرو هم ىل ألا سايق هن | اماق ىذلا وضو

 : صنلأ نم هن | : اوأافو 6 سايفلا بأب نع قيندعتلا لهأ نم ريثك

 . هيباتلا بأي نم هنإ : اوأو موفو

 زر

يه نم ملأ اه ىلع عامجإ وأصن نم ًاداهتسم 4 وب مل دوو
 رهاظ وأ سأ

 مدقلو ب سايقلا ةوف ف رو لصألا هو نأو 6« تالذ ان رك دود لمتعغ

 ا أهم 9 الام ىلع و ادعرعلا صم ةصر اهم نع أهمره الأ سد



 دب م11”

 رع ميظملا عمت و« نيرتك الإ نإف « ءاماعلا رووجج هتقفاول مدي وو ا اي“

 . دعبأ أطلع

 خستنا امم ذوخألا ىلع ةعيرشلا ىف رقتسم لصأ نم ةذوخأم اهنوكب مدقيو -س المال

 لصألا عافترا نال هيلع سايقلا عم ءاروشاع ريغ موص ىف ساينلاك « اهبف

 : عرفلا عافت رأ ىف لااغلا وه

 ؟ ةحماسملاو ةلهاسلل نيليادلا دحأ ن وكب حيجرتلا مقي لهو

 ةةياضملا ىلع اهلك تادابعلا تسيل ذإ ؛ ءاوس امه : لاق نم :  مهنم

 | ؟ ضعبو ضعب لب ؟ ةلهاسملاو ةعغاسملا ىلع الو « ةقشملاو

 لوقلا ىلع ءانب : فخألا ند ىلوأ قشألا » : لاق نم : - مهنمو

 | 574 هراكملاب ةنجلا تفح » : هلوق ىلعو ب طايتحالاب

 ةبجولل ةلعلاك | مكحلا بحاص تافص نم اهنوكي مدقي دقو - ”مب [ىدغل]

 ؛« ماكحألا اهعبتت ىتلا ىه تافصلا نأل ؛ لاجرلاب قالطلا ددع رابتعال

 ! ؟ ىلوأ كالذل راص رابتعالاب مكملا بحاص تافصف

 ! لاحرلا نود ءاسنلا ثتانص ةدعلا ىف انمدق اذهو

 ةنص ىلع اينبم نوكي كثرأ نود ءىثلا لوصأ ىلع ةيابم اهنوكب مدقيو ل ا/عو

 « لمفلا لصأ لقثلاف « لّثتملاب دّوقلا باممإ ىف انتاعارك « ءىشلا كلذ

 ىلوأ ناك ءىشلا لصأ ىلع ءانبلا نكمأ اذإو ؛ لمتلا ةنصل مهتاعارمو

 « لصألا عم عرفلاكىعف ؟ ل وصالل ةمب ات تافصلا نأل ؛ هتنصىع ءانبلا نم

 ؟ ! قحأو ىلوأ مدقتلاب لصألاو

 عازنلا مضوم ىلإ لصوتي هب ام ىلع عازنلا لصأب ةصيخم اهنوكب مدقيو -- ٠
 .,ىلوق ىضتقم ىله عرفلا اذه ثبث اذإ : لئاقلا لوقك هل عرفو ةطساوب

 )١( مقر ثيدح نيعلا ناكلا رظنا . ىذمرتلاو لسمو لبتح نبا هاور ١119 .
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 سس م1 # سل

 عرذلا ركح نآل عازنلا مضوم ىف ىلوق فالذي "2لوقي « دعب لئاق الف

 هلصأو عرفلا كللذ 0 ةداضم ىلع تابثإلاب هدصق نف ؛ لصألا توبث دعب

 . اعم نارمألا "'( تبث ا 0

 أملا دقف نعو « زارتحالا ركذل امنوك نع ةميلس اهفاصوأ نوكي هدَنَدو

 . هنم مسإ لام ىلع

 ,ىف رؤي الام ىلع اهضراعي ام عجل ةقرفم اهنوكب مدقت كالذكو

 . اهعمح قي رقت

 ةاك ذلا دلج سايقك -ىنعمو امسا  ءاوس لصألاو عرفلا ىف اهنوكب م و

 قولأ هنأل ؛ دهذلا ىلع هسايق ىلع مدقي : هنم ةئيلا دلج ىلع بلكسلا ن

 . امضعب ىف هملا نع هزه هوجولا عيد نم هقفأ وم 7

 هالو لياد ىلإ هنايب ىف جاتحبام ىلع اهدوجو ىلع ًاقنتم اهنوكب مدقتو

 مامقلا ىلإ و لقأ هيف داهتجالا هوجوو ءدمبأ أطحلا نع ةنأآل ؛ هذوجو ٍسإ مل

 . برقأ هياع

 دحاو هجو ىلع مهّصاخو مساع هيف كرشأ اذإ مقي نيماسلا فرعب حيجرتلاو

 الف ةعيرسشلا بادأل نياقثتسملا لاهجلا ضعب نواهت نم كلذ ناك ادإ امأف

 دوجيسلاو ةَررذَملاو نيقرملا ميبب ةقوسلاو تاداوسلا لهأ نواهتك :هب ةربع
 ميا رك ل الاقثتسا ةاطاعملاو « ريفاصملاو ماجلا نوؤزو رويطلا قرد ىلع

 سآنال ىتلا تاناويملنا اهيلع ثدرو ىتلا تامئاملا نم لوانتلاو « ءارشلاو

 صاولملا ىلع بجي لب ؟ ةعيرش مهعم كال وفصن الف : اعف توملا دعب امل

 هللا رمأ ىذلا ركسشلا نم كلذو ؟ هنم مهعنمو « هيلع مادقإلا نع مرجز

 )١( لوقيبو » : لسألا ىف «6

 نيئتملك رادقع سودطم لصألا (؟ -ك؟) ٠ انئيثأ ام ومع ىلع انوكي نأ انححر دقو .
 ( لدحلا ىف ةيفاح-ل!لا _ ” )



 دس 61 ه5 مس

 ؛ هب رمألا هناحبس هللا رمأ ىذلا فورعملا نم هكرتو « هند ىهنلاب ىلاعت

 ه كذ أمعوس هن نيهأ رب هر ىوغو . داهتجالا مضاوم هو حجرا نأ نع هلضق

 ايوةسا نآف أمم دحأو لكب كيس هل اعرف نالصأ بذا ىدو

 5 نم طخحلا ريش ول "يركع / نأ اهدحأ 3 دقت هن رثلا ”تياط هيأ ف

 . عرفلا كلذ ىلع نيلصألا نم دحاو

 هم ' مءيتلا نيبو ةساجنلا ةلازإ نيب مك ةينلا ىف ءوضولا : لثم

 ىلع دحاو م ىف نكي ل هيف اهءاوتسا انرّدت ول انأ ريغ ؛ رثكأ مميقلاب

 نيكح ىف الإ كلذ نوكي الو « نيلصألا نم هيلع قيفوتلا : دحاو هحو

 . رثك وأ

 رارحألا مح هانيطعأو رللا ىلإ و ”نفلا ىلإ عزمت بتاكسلا : لثم

 . اهريغ ىف ديملا محو :ءايشأ ىف

 ؟ ار دع ةمصاخأل نإ و ةيود أ ناب اهم دع صضقنت ١ ىلا ةءاقخلا : لهف نإف تسع اي//ك 5 8ع

 لسرمو قالاعلا ةيانك اهتحايال نمو « ةيمجرلاب ارايتعا مررسصلل قالطلا

 . - دع ترعقنأ نه رايتعأ معص قالطلا

 دحاو كلام نم هتفص فلت الف « دحا و 5 قتالطلا نأ : اءدحأ

 ةيانكسلا هل سيل نم حيرصلا قالطلا لءحي نأ زوحي الف ؛ داو صخش ىف

 . لاسرإلاو
 اهقالط انعنم انكل ؛ كلذ ىذتتي ثبث نإ هبشلا ىح نأ : ىلاثلاو

 ىلإ جاتحم امثإو ؛ هبشلا اذه نم ىوقأ ىه ةلدألا نم هوجوا؛ علب | دمب



 بس عامه

 . اهضراعتو ةلدألا ىواست دعب هبشلا ق> ريفوت ةاعارم

 جاقممي ؟'2الف ةلدألا نم ىوق ام ةلباقم ىف ةلالد نظيام طوقس عم امأف

 ؟ ! هبشلا قح ربفوت ةاعارم ىلإ الو حيجرتلا ىلإ

 نيبي الو « امهضراعت دنع نيتلعلا ىدحال بلطي حيجرتلا نأ لعاو

 لصأ ىف اهسكع نكمي امم امبنم ةدحاو لك نوكستو الإ امههضرامت

 اسولصأ نيب مج :  قرفلاو عجلا امهنم ةدحاو لك نمضتتف ىرخألا
 قئحم اذه دحو اذإف ؛ ايعرفو اءلصأ نيب اهضراعي امف قرفو  ابعرفو

 طق ءادتبا حيجرتلاو  اهدحأ مدقتل حيجرتلا بلط ذئايح امني ضرامعتلا

 . وتلا ىلع الإ بجيال

 برضب نائورتم امهو الإ نيتقرتنم نيتعماج ناتلعلا نوك:الو

 رخآلا هلمأتي لو نيمصخلا دحأ هلمأت اذإ قرفلاو / محلا ىوس حيجرتلا نم [ش

 : لوب نأ هنكمي امرخم دحاو لك نأ وه كاذو ! اميلم لمأتللا بلغ

 ؟ كالذ لمفت ل تنأو هريظنو هسنجم ءىثلا تقم

 -: هئيع) هذحو هسفن هلع ىف هلثم بلطو مصخا لمأت أذإف

 وهف ثدحلا نع بح ةرايط : انباحصأ لوقي « ءوضولا ةين ىف : هلاثم

 ةساجتنلا ةلازإف ؟ ةساجنلا ةلازإك ىهذ ءالأب ةراهط : نولوقيف  مميتلاك

 ءاسأا ريغب ةراهط هنأل : لوقيف ؟ مهيتلا ىف هياء سكمتف « مميتلا سكع

 ةراسبط ةساجنلا ةلازإ : 'دباحصأ لوةيف  ةساجنلا ةلازإ سكع مميتلاو

 ثدحلاب بجمنام وأ ؛« ثدحلاب لطبياه نم انقملأف ؛ ثدحلاب لطبتال

 نأل ةسنل. هوقحلت ا متنأ و 2« ثدحلاب لطبب هن ال ؛ مميتلا وهو  هساجل

 ؟ ثدحلاب لطبت ال ةساجتلا ةلازإ



 هل تاه ل

 هسنم ءاسأاي ةراماعلا انقل انأل ؛ 4 اني هانتاحأو : ن وأوثيف

 وذو ب هسنج ريذب ءاملاب ةرابطلا رقما من و ؛ ءاملاب ةرابطلا وهو

 لثم نأ ريغ « حيجرتا نم عونلا اذه ىف نايواستيف ؛ ءاللا ريغب ةرارلملا
 اذإ طايتحالاب هيلع تبثلا ىلع مجر : تادابعلا ىف نآكن إو اذه

 ليلتلاب اوبجوب مل ثيح + فاعرلاو ءىتلا ىف 'يبضقانك هيف ضقان نكي مل

 | ًاسأر طايتحالا اولطبأف « هنم

 | طايق>الا هيف اوكرت ةل>ارلا ىلع رثولا اوزوج ام كلذكو

 . طايت>الا هيف اوكرن ىنلا ىف كرفلا اوزوج انو

 ؟ هدر نع ىنغأف لبق كلذ انرك ذو

 هلالتعا سفن نم ىرب نأ هنكميف هلثم هلالتعا ىف لئاسلا هضراع مو س 47

 | كالذ هل ناك :  هلالتءاو همالك هب حجر رختآ لصأ نم اسكع

 هرابظ حم هف الأم معص نم نأب : ىمذلا رابط ىف للعي نأ :- لكم

 . هقالط حبصي مل هراهظ حصي مل امل : ىبصلا هسكعو لملاك

 هقالط حصي مل اا ىمصلاو : لوقن نأ بحي ::سكملا ىف ليق دقو

 ؛ ىلوأ لوألاو  هرابظ حصي م

 ًاردؤم كح رابظلاو ء افصوو امدَتم قالطلا ناك امل درطلا ىف نأل

 قالاملاو رك ذلا ىف امدقم رابلظلا ن وكي نأ لا ىثأ ىف هسكع نآك : هنع

 . هيف سكملا مسا قيق# حصي ىتح :  هنع أرخؤم امكح

 ىلإ سكعلا نم تدع اذإف ء تركذ ام سكملا ىف تلمف اذإ كنألو

 ؟ دراعلا ىلإ كنم ًادوع ناك : هسكع

 ؟ هقالط حصي مل هرابظ سمي ملامل ىصلا : تلق ان كنأ ىرتالأ



 بس ا/ةره

 سس ةناار دع

 كسكع ناكف ؛ هرابظ حص هفالط حص ال ىنألا غلابلا ىبصلا سكعو

 ؛ ىبصلا ىف كسكع نوكحي ةلأسلا ىف كدرطو « ةلأسلا ىف كدرط : ىمصال

 ؟ هسكسب هبحاص ىلع امهنم دحأو لك رودي

 ؟ ! كمصخ كلالتعا لصأب كنم داهشتسا اذهو

 ةلع لصأ وه ىمصلا نأل مضاولا رثك أ ىف كمصخ هلثم نم نكمتيو

 نك-مو فصولا نم فيدرو "وقم ةلعلا بوقت تدرأ اذإ اذهف ؛ مما

 . ةيسحلا نود « ةيكحملا فاصوألا ىف كلذ

 قالطلا حص امل : سكءلا دعب لوق: فصولا نم ةدايزلا تدرأ اذإف

 :مرحتلا ىف وهو  هنم رابظلا حصي نلف ؟ هيف مرحتلا ةوق عم ىذلا نم

 ! ؟ فصولا نم رخآ فيدر اذقف ؛ ىلوأ

 نم ىلوأ مركملا اذهب ىدذلا : لوقت لصألا نم اهدر تدرأ اذإو

 هيلع رمألا ظلغ ؛ رمألا فيفختل بيس همالسإ نأ مم للا نألا لا

 ىلع رمألا كلذب ظافي نآلف « هيلع ةرافكلا باجنإو « هراهظ داقعناب هيف

 ؟ ! قحأو ىلوأ : هيلع رمألا ظيلذقل بجوملا هرقك عم هيف رفاكلا

 ة ىف قالطلا نم رخآآ اكك>- ثبلط هوجولا هذه ىلع ةدايز تدرأ نإو

 :  رخآ مكح ىف نيتفت» نيب قيفلت نع'ىني اذه ىلالتعا : لوقتف رابظلا

 اهدحأ نأب مالعإ و هقيللا اله يف 6 رايطلا ةدعرمأ هلع فالطلا وص تمد ىأل

 ! ! ءاوس هيف امبف ؛ حاكلا صئاصخ نم امهنإف ؟ رخألاك

 ىلأكسف :   قالطلاو راعافلا ىف امهنيي تيوس نيح ىلأ قر هنأكو

 وذ أم تذمتعأ و 6 ماكنا صن اصخ ند همف نأب وكسإ مو أمهمدب اسف وس

 . ىوقع ؛ لصألا ىف 69



 سس جاره دل

 ىلع امهنم دحاو لكل يحن ام وأ هبحاص نم امهنم دحاو لك نم لوقعلا

 | ؟ ةيحاص ىلإ اميبم دحاو لك ر يسي ام وأ « هيحاص

 هنإف ليلعتلا سفن نه اهبلط بحي حيجرتلا نم هوجو هذه نوكستف

 حييجرتلا بلط ىف زواجتي نأ جاتحي الف « للعلا رثك أ ىف اهنم نكمتي

 ؟ هريذ ىلإ وعد ةرورض نع الإ هب لدتسا اع

 نود مصب ةضواعم دقع نوأاوقي ؛ ةراجإلا ىف طرشلا راي ىف مذ هللدمو ل ا.

 ؟ ميبلاك طرشلا راهخ ليقف « ساحلا ىف ضبقلا

 كاردعسا وهو ءرايطا تبثي هلام ىلإ ريشي ىنعلا اذهو / نولوتي مث [ىدعل]

 مالساا هيلع لوسرألا هيلع هبن ىذلا عيبلا ىف نبغلا نم هقحعاي امو « ةماللفلا

 ميبأا ىف نيذأ لجر ىلإ مالسلا هيلع لوسرال لاق امل ذقنُم نب ناّيح ىف
 ط رتشاو ؛ةبالخال : لتف ثيرتشا اذإ :مالسلا هيلع هل لافف ؟ هنع ربصأ الو

 ؟ اثالغ رايخلا

 ةراجإلا ىف دووم مالسلا هيلع لوسرلا هيلع هبن ىذلا ىنعلا اذهو

 ؟ ةساكمو ةنباغم ادقع امهنأ ف عيبلاك اهل

 «ةسياكلاو ةدباغأا هيف بلاعب هنإف؛قادصلاب دسفي اذهو :مطل ليق اذإف

 ؟ طرشلاب رايخلا هيف ثبلي الو

 ! قالطإلا ىلع ةضواعع سبيل قادصلا نأب : اوباجأ

 هيام صوصنم انتلع هيلإ ت راشأ ىذلا ىنعملا نأي :| وا اجأ أاعرو

 «ةعب رشلا بحاص ظذلل صيصخمنأل ؛ اهدسني ال ةصوصنملا ةلملا ىلع ضقنلاو
 ! :ماح كللذو

 قف ال بيرقت حيجرتلاو « حيجرتلا اندروأ انأب : اوباجأ اميرو

 ! ؟ ضقنلا هيف لبكي الف



 هس جا # د

 < لاجرلا ربتخت مل ركب اهنإ : انلق ثيح ةغلابلا زكيلا رابجإ ىف انل هلثمو ل ال٠

 ؟ ةريخصلا ركبااك ىهف

 ةراكبلا نأل ؛ ةلأسملا هذه ىف بايلا ةدمع ىلإ ريشي اذ»و : لوقن مث

 عضاوم ىلإ و « ال ظح ال نأ ىلإ « اهيدبت ىتاا ةربأتا اهيف مدع اهنأ ةرامأ

 ىلإ لالا ىف هيدهم ةربخ هل نكي مل اذإ لاملا ىف يصلاك ومف ؛ دشرلاو رظنلا

 هل دب الف ؛ هسفنب لاما ىف هنا رصت تعنتما : رظنلاو ظحلاو دشرلا مضاوم

 ؟ ركبلا حاكسن ىف كالذكسف ؛ هلامو هسفن ىف هيلع هتقفش لمكي نم

 رظدلا لاكو دشرلا مضوم مع هنأل ؛ اه روم ءايل وألا را اسأ نكي ا و

 ؟دللاو بألا ةقفش نء مهئةنش ناصتنل اهامو اهعضب ىف مهفرصتو مرهم ىف

 لثمي هنع فشك سايقلا نم هزرمُ امب ةثداحلا ىف 1-0 قاع نيب مل ىتمو - الها

 ةلع درط دعب ةلأسلا ىف ةقكدلا ىلإ دوعي ا حيجرتلا نم هوجولا هذ

 ؟ ةلأسلا ىف

 هب أدتبا ام ابب ىدوتيو ةتكدلا كلت ىلإ ةبقافملا نايب لني لاز الو

 هتإف ؛ ةتكدلا لع رهاظ ساوق ريدقت ىف طاتحيو « سايقلا رهاظ نم

 ضقئون اذإ و « لالدتسالا ليبس ىلع اهم قلمتلا نوكي امر ةتكنلاب أدتبا و

 ةربخ ال سيل : لاق ول ركبلا ىف انركذ اك « زارتحالا ةيلع رذعتي اه

 « ءايلوألا رئاسب ضقون اجر :  اهدشر مضوم فرعت ال اهنأو « اهيدهن

 م هنكمأ « ةيدرط ةاع اذه : ليق ىرج اذإو «ةمالكط لتغو برطضيف

 . ةضقانت ىلع لسيف « اهيلإ ةقفشلا لاك

 قيرط ىلع ةتكلاب . قاعتلا نإ : قيقحتلا لهأ ضع لاق نإو

 طايتءالا نك! ؟ هداريإ دعب ضقنلا مفدي ام ةفاضإ زوجي لالدتسالا



 دع 8

 سمس جابو اسس

 نع هقفلا نم اهملاوح امو ةتكسلاب فشكي نأ ىلؤألا نأ نم هانركذ ام
 4 ةمالك نسحيف : ةبراجلا ةاملا نم هب أدقبا أم م دقت ليبس ىلع ةلأسملا

 ( ةهئافلا قيرط ةهقفتلاو نب رضاحلا ديفيو « كلذ دنع ملا بلق فعضبو

 هوجو نم ةنكنلاب قلمتي امع فشكي نأ :  ةلأسما هقذ هب نبيب ام رثكأو

 . لجو زء هلا ءاش نإ « هيلع ةظفاحلا ىف رقي الف ؛ حيجرتلا

 ؟درطلا نع درقتم سكسي هتلع حيجر: نيمصخلا دحأ دارأ نإف

 : ةنوكسلا لهأل ًافالخ « زوحيال ءادتبا هب جاجتحالا نأ انركذ دقف

 . هداسف ىلع انللدو

 ؟ ال مأ هب نيضرامتلا دحأ حيجرت زوجي لهو

 ؟ هب جاحتحالا زوجي مل نف

 07 معيجرتلا ىف اوفلتخا

 ةلعلا نم هب حجر ام سكع نكي مل هنأل ؛ زوجي لاق نم - مهن

 ل ةحّحرم تناك ةلجلا ىف سكع اهنراق اذإ ةلعلاو « ةلأسملا ف ىسكع وبف

 ؟ اهنراق ول اي

 : _ نيئيرطل زوجي ال لاق نم  مهعمو

 ؟ حيجرتلل حلصي ال جاجتحالل حلصي ال ام نأ ىلع ءانبلا - اهدحأ

 « ةلعلا مك ضيفن ىلع وهف درط هل نكي مل اذإ سكملا نأ - ىناثلاو

 ؟ لاحم اهم اًملعتم نكي مل اذإ اههضيقنب ةلملا ةيونتو

 هل ًاسيجرت نوكي ام قفو ىلع نوكي نأب مي امنإ حيجرتلا نألو
 , هبضقت ةيونت ىف رؤي مل هجو لكب هضيقن ىلع نوكي نأ امإف « ام هجو ىلع

 لك ناك لب ؛ هب صتخي مل لامي هل قلعت الال ًاسيجرت لعجول هنألو



 - مامإ ل

 روك ذمو مولعم لكو تاداجلاو مدعلا ىتح هل ًاحيجرت هب هل قلعت ال ام

 ؟ هياإ ىدأ ام دسفف ؛ دساف كلذو « هل احيجرت نوكي نأ ءزاي

 لهأ ضعب هب حجرو « زوج ال انلق وأ « زئاج هب حيجرتلا انلق نإف

 ؟ هدر لئاسال نكي مل :  هلصأ ىلع هانبو  الوثسم ناكو ةف وكلا

 ؟ كلذ لمأتي نأ : هيف لئاسلا ةليح هجو نكن

 نم هدروم ىلع ةب جاجتحالا نم ,صخلا نكمتيو الإ سكع نمام نإف / [شدم ل]

 در وم هدروأ نإ ؛ حعيجرتلا ىف هل ةضراعم هحولا كلذ لمحجيف « رخآ هحو

 : هب جاجتحالا دروم هدروأ نإ جاجتحالا ُْف وأ )0 محيجرتلا

 تبجو وأ اهنإ : ةرمعلا بودو أ ىف وكلا لوي نأ : هلاثم

 اذه ىلإ ممخلا دصتيف ؛ هريغو جلا نم ةيندبلا تادابعلا مهمك تيقوتل

 ريغو تقوم : ناعون ةهندبلا تادابعلا : لوقيو « هعونتو مالكا

 ريغ ىف هلثم بجو بجاو ريغو بجحاو ىلإ عاونت اهعم تقوملاف : تقوم

 . ةرمعلا ىف هلثم بجو بجاو ريغو بجاو ىلإ جحلا عونن' اذإف « تقوم

 نمضت مل ةمفنملا تنعض ول : نولوقي بصغلا, ةعفنملا ناهُم ىف هلثمو

 ؟ لمعلا

 نومضم هذخأي : نيهجو ىلع ريغلا لام نم هذخأي ام : لئاسلا لوقيف

 نيعلا نومضم ريغ هذخأ مف ناك اذإف ؛ نيعلا ن ومبعم ريغو « نيمعلا

 ةتءفنم نمضيام نيعلا نومضم هذخأي مف نوكي نأ بجو هتعفنم نمضيام

 . لالدتسالا هر عي سكع لك ىف ةيراج ةقيرط هذيف

 . هل ةلباكمو ًاباوج لمي نأ نكم ىرخأ ةّي رط هيفو

 ةراجإلا ىف نأ اك ؛ ةعفنملا نمبطت ملنيعلا تنمض اب : اولوقي نأ : لغم

 0 نيعلا نمضن ةعفنملا 0 1



 ؟ امءنانم نمضُن مل اذإ اهنيع ةيراعلا نمضن نأ بجوي اذه : لوقيف

 | ةنامأ امنإ : ةيراعلا ىف اولاق مهر

 نمضنال اهنيع نمضي ام نإ : انلق انأل ؛ انلق ام سكع اذه : اولاق اذإف

 . انلق ام سكع ىهن ؛ ةعئننأا الو نيعلا نومضم ريغ ةيراملاو « اهتعفنم

 ؟ سكملاب لبوة ء سكع ًاضيأ هب متلدتسا ام : لوق

 نإف ؛ ةمفنملا نامط ىلع ًامَلَع نيملا نامذ نوكي نأ زوجمال : ليقو
 1 ا ةعفئملا 31 ومصم نكست ُ و كدنع نيعلا 1 ووصم ريع د رأعلا

 هفصولا ةمالع نوكي ا تيفأتلا نإ : ةرمعلا 1 لوقت : هلدمو

 ١ ةيحأ وم ثسيأ و 41:9 هم ردعفلا تعكر

 <« تتقأتل ةرمعلا ثبجو ول : اناق انأل ؛ انمالك سكع اذه : اولاق اذإف

 : ثتبجو تفوت لك لكل و

[. : , 
 نال ؛ ىردحأ ىلوالا ةقيرطلاو ؛ سك ءلاو سك.لا ةلباقم اذه : ليق

 ؛؟ مصخطا لالدتسا فالخ ىلع سكسلاب ةلأسأا كالت ىف الالدةسا نوكيف

 : دجوب ال اعرو لود امر كزذو

 ! هب لوآلا بجاوذ "”اوجتحت مل امأذ ًاجاجتحا هب لوقن انسل

 لوصالا لعجتف «للعلا لوصأ ىف رافناف حيجرتلاباب كيلعؤاضىتمو

 «قورفلاو للعلا كيلع لشتف « الوصأ اهضعب ىف فاصوألاو ءافاصوأ
 مج رتلا يال لص نأ كنكم و 4 ا موج رثلا بأ وبأ كيلع من
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 : لوصالا فاصوأ ُْق رظنلاب

 . لصألا ىف ةحشاو ريغ (1)



 د اع

 ا هلل

 ى رخآلا و ل وصألا هَل ىلإ ةسام م نيكلمعلا ىد»إ ْن وكت نأ : لدم

 نم ذاشلا نكي مل اذإ ىلوأ لوصألا "ةبحاص تناك اهنم ذاش ىلإ سايقلاب
 لاومألا رئاس ىلع اسايق هلام ىف دبعلا ةميق ىلاجلا مازلإ ىف انلق 5 سنجلا

 ؟ ةيدلا ىلع سايقلاب, ةلقاعلا مازإإ نود

 نإ اذه نم ىلوأ لاومألا سايتف ء«سنجلا نه سيل ذاش لصأ اذهو

 : هساح وأ هضعب ذاشلا نكي

 ةلمج ىلع ساهنلا يرد ىلوأ هنإ : حيحصلا وهو : لاق نم مهنف
' 
 ؟ لوصألا

 : ءاوس امهنإ : لاق نم مهنمو

 نودو ةحضوأ نودام ُشارأ ةلفاعلا ليدي نم انرك ذام : هلاثمو

 ىلع هانسقو « تاَهَلْمما رئاس ىلع هوسانف ثالامو ةفينح ىلأل افالخ ؛ ثاثلا
 ؟ ىلوأ ناكف ؛ هسنجو ةيدلا لاك ”رضعب شرألا ليلقو « ةيدلا

 صنلا ظل لالتعالا ظنل نوكي نأ لصألا فاصوأ نوك-: دقو
 :  ىلوأ كاذف ء كلذك رخألا نوكي الو هدم ذخأ ىذلا

 « هقسفل هتدايش تدرف , قساف هنإ : ىذلا ةدامش در ىف اناوق : لثم

 :ةيآلا نم ] 4 اونمَبتَم ابنِ قرأ م ءاَج نإ )ل :ىلاعت هلوق نم ذخأ دقو

6]. 

 ؟ لملاك لاملاو حاكسنلا ةيالو ممل نأب هوساق مو

 ؟ صنلاك هنأل ؟ ىلوأ هانلق اف

 ىلوأ كللذف ديقملا ريبدقلا عيب ىلع ريدلل ”ميب انسايق : سنجلا سايق نمو

 ؟ لصألا ةفصب هع دقت أذهو ! هفالخ ىلع هسايف نم



 سمسم هاج

 هسأمقف نيلصألا لح أ ةئابصا عرفلا نوكي نأ ه لصألا فاصوأ ندد

 رييدقتك (ضقانت هليصقت عيال اع ضفقانت هليعفت ىف نكي مل اذإ ىلوأ هيأع [ىدكلا

 ب 8

 بح 8

 نم ىلوأ كالذف ؛ هقيدب را فارطأ رابتعا ىلع ًاسايق هتميقب دبعلا فرط

 . را ةفصب دبعلا نأل ؛ لاومألا لع هسايق

 أطخ لوتثلا دبعلا ةميق ةلقاعلا مهليمحتك  ضقانت هليصفت ىف مقي امو

 اوضقان مهنأل ؛ ىلوأ هانلعجو « لاومألا ىلع هانسقو « رملا ىلع سايقلاب

 . ةلقاعلا اهثورأ اوامحت لف فارطألا ىف

 ”رخآلاو رثك لا سايق سايقلا نوكي نأ لصألا تافص نم نوكي دقو

 | ىلوأ رثك ألا ساوتف ؛ لفألا سايق

 عاونأ رئاسو « مقريلا ىلعو نيزاَْلا ىلع ءانسق ةمايعلا ىلع عسملاك

 وهو لقألا سأيف ىردم ىلوأ كاز '] ءوضولا مضاأوم هب ىطغأم

 ! ؟ طتف فما

 لصألا كلذعم كنكمي لصأ ىلع سيقت نأ « لصألا تافصنم نوكي دقو

 ؟ سايقلا نم كءمصخ هيف كثالباقي ام لمعت نأ

 بألاوأ مألاو بألا نم ةوخإلا طقسبال دما نأ ىف انسايف :  لثم

 | مواعقسإ ال لملاف ؛ مهمأ وخأ ْن ويصعإ مهب نينذبلا 3 مم

 . بألا ىلع هوساق - مهو

 . نيتئبلا مكحو بألا مك دجللا ىلع انرفو نمو

 ؛ بألا م. انلمع اك « سدسلا نع هصقنن ملو « لامي طتسي مل نإف

 )١( لصألا ىف سومطم ظفالا ٠ انتيثأ أم وحن ىلع نوكي نأ انححو دقو .
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 دجلا ىلع انرفوو « *'”تانبلا عم اهانيصع اك تخألا دجلا عم انيصعو

 . ىلؤأ سايقلاب انكف « نيلصألا كح

 هقلعو جاجالاو بصغلا جرت هجرخأ اَذإ ؟2رذنلا ىف انلمع اذه لثمو

 نيب هانريفن « أضيأ رذنلا هبشأو « نيعلا هبشأ هجولا اذه نُف ؟ هسنن لعفب

 ظ . هيلع نيلصألا مك ًاريفوت نب رمألا

 ةمذقدملا نوكست نأ « ةلعلأ ىلع مدقت:ت ةلعلا نأ ىلإ  سانلا ضعب بهذو ل ا/مهذ

 |١ ىرخألا نود ةروصلا ساوق

 ذئنيح ناكرتيف ةروصلا ىف زصألاو عرفلا كرتشي نأ ةروصلا سايقو

 . كسلا ف

 «ةروصأا سايق ناك اذإ أ اسارف نوكي امي سايقلا نأي مبضعي دأز ىتح

 : لاق عضوملا اذه ىفو ء(تاكؤ ) « ممألا » لوق وهو

 ناتسلج امهمأل ؟ ىلوالا ةسلجلاك ةبجاو ريغ ةالمعلا ىف ةيناثثا ةساجلا

 0 . دحأو هجو ىلع

 ةريبكشلاك بجيت ال ةالصلا ىف ىلوألا ةريبكستلا نإ - اًضيأ لاق هنمو
 . ةيناثلا

 .ةءألا| ةئا اع ىلا ال نم وهو ؛ ألا عامجإ نع جورخو رغك اذهو

 . ةيردقلا ةلدج نم ضارعألا ىف ىذلا وهو « ةعئشلاو : راجإلا ٌدر دقو

 هتةيقح الو رك 'ذ ام سايقلا طرش سل اندنعو

 ءاوس ىلو أ ناك هلصأب اعرف هيشأ نيسأيفلا دحأ ناك اذإ - ا شو

 . ةروصلاب وأ مكحلاب وأ ىنمملاب هبشاا نم ةرثكسلل كلذ ناك

 ]م :

 . « تانبلا » : !ًذكه ( ط ) فرح ظفالا اذه قوف دحوي )١(

 . ةقباسلا ةلفحالملا سفن (؟)
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 هلوق نالطب ىلع ةمآلا عامجإ : -؛ مسألا » لوق داسف ىف ىنكيو
 . ةلدّألا غلب أ كلذو

 اهادحإ تناك اذإ ىرخلألا ىلع نيتلعلا ىدحإل متي امنإ حيجرتلا موق لاقو - اه
 . ماكحألا ميمج ىف هلصأ ىلع عرفلا كراشت

 . كارتشالا اذه سايقلا طرش نم نأب لئانلا اذه بكرامرو
 . حيجرتلا رمأ بوكرلا اذه ىلع ىنب مث

 ؟ هتسفو هيراش ةداهش در ىف رمخما ىلع ذيبنلا سايق اًضيأ هيلع ىنبو
 لحسم ريفكست بجو اك « ذ_يبنلا برش ةلدتسم ريثكت همزليو

 . رك ذ ام سايقلا طرش ناك اذإ رنا برش

 | هنالطب و هدر ىلع عامجإلا لوصح : لوقلا اذه داسف ىف ىنكيو

 . اهم ىلع صنلا لد اذإ حجرتت ةلعلا نإ - موق لاقو

 صن اذإ ىت> صنلا وه ةلعلا ةحص ىلع لدي ىذلا نأ ىلع اذه ىنب امبرو
 لكو ”رم لك مارح ةئضوتل لحل مرح ىلع وأ ؛ هترارل رخل مرح ىلع

 . اًسايق ضمهاح

 . لطاب اًضيأ اذهو

 .هدر نع ىنذي امي هتحىلع لدي ىذألا ءىشلاو لبق ةلعلا ةح ىلع انللذو
 مكملا دجوي ةسكمنم ةدرطم اهنوكي حجرتت ةلملا نإ : موق لاقو - له

 . اهعافترأب مفتر اهدوجو

 1 سكسعلا ود رالا وه ةلملا ةدك ىلع لدي ىذلا نأ ىلع اذه ىبب اعرو

 . مضاولا ضعب ىف ةريره ىبأ نبا هب لاق دقو
 : لقتلاب بحي لتثلا نأ انييو « لوقلا اذه داسف ىلع اًضيأ انللد دقو

 . لققلا مفت رم
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 . ةدرلاب بيو ىلز نوكي ال مث ىتزلاب بجيو

 . مقتري مث ضيملاب ءطولا يرحم بحيو
 . مودلاب مرحيو مارحإلا مفتريو مارحإلاب مرحيف

 . ليك الو مط نوكي ال مث ليكلاو ماعلا ايرلا مرحي

 . ةضفلاو ىهذلا ىف ايرلا مرو

 مرحتلاو موصلاب ميرحتلا وه سيل ضيملاب ىرحتلا لئاقلا اذه لاق اعرو ل بوه

 . ضيخلاب م رحتلا وه سيل مارحإلاب

 . صاصقلاب لعتلا وه سيل / ىنزلاب لقتلاو [شه5ل]

 : هب لادتشالا بجي ال مالكلا نم كيكر اذهو

 ةيناذلا فاصوألا نه ةينبم تناك اذإ ةلءلاب عقي حيجرتلا نإ : موق لاقو - ٠

 . ةيعرشلا ماكحألا نم ةينبم تناك اذإ ةلعلا ىلع

 : ةلع نوكت ال ماكحألا نم ةينبملا ةلعاا نإ : لئاقلا اذه لاق امبرو

 نآل عاجإلا فالخ اذسهو :  ءاهتفلا نم نيرخأتلا ضعب لاق دقو

 للع ىلل : ءاهتفلا نم مهابق ندو مهعع للا ىضر كلامو ىمفاشلاو ةئينح ابأ

 ؟ ماكحألا نم ةينبم

 « ءوضولا ضني هنأل « س# لجرلا م : لاق ةنينح ابأ نأ ىرتالأ

 . مكح ءوضولا ضقنو

 ةبقر ىلع 1ماع] بوجو ىف راهاثلا ةبقر اوساق هباحصأ عم ىعفاشلاو

 . قتعلاب ةرافك هنأ ةلعب قتلا ةرافك

 الماك الْوَح اباصت كلي لسم رح هنأل : ىبصلا لام ةاكز ىف لاقو

 . غلابلاك



 بس 8 رؤس

 .هقالطحص هنأل ؛ هراهظ ص :ىعذلا راماظ ىفءهباحسأ ىف ىعفاشلا لاقو

 . ةئهر حص ةعيد حض أم : لاقو

 مس مركبا نا ٠ ضقحّشم سو

 [ةحرحتيألا نم] ( اونيبقم ابني وسأف "كا نإ ] : هناحبس لاقو

 1 ماكحألا هل نم قسفلا و هَل وف 2 7 هلع قسنلا لمد

 2_0 ىع نأ نم رك أ كلذو ماكحأ 7 هلع فرأا لهح كالذكو

 ٠ هم ليبسال تكلاذو ءاماعلا ةناك عامج| 2 ىل ذو هز

 ؟ اهنود ةلعلا تبنتال ةلع ىف اط رش لعج اذإ ءىشلا ىف اونادخاو لس ابي

 ىقح ةلملا سفن نم وهف عرشلا نم ةلع ىف طرشام : لاق نم مهنف

 . ةلع عيبا نك

 فزااي مجرلا بوجو ىف طرش : ناصحإلاك

 نأ حيحصلاف ؛ ليكلا وأ معطلاب ابرلا توبث ىف طرشت : ةيسنجلاكو

 . ةلع ميلا

 . اهطرشو امم نامهحإلاو ىلإلا ىه ةأملا : لاق نم مهم ١

 اهلحم سنجلا وأ ليكدلا وأ معطلا ىه اومزا امف ةلملا كلذكو

 . اهطرشو

 ف وكلا لهأ لاق ةبو

 : ىناثبابلا ليكولا نن صنح وبأ : انياصأ نم بهذ هيلإو

 ىزلاو ىلإلا دنع ناصحإلا وه مجرلا ىف ةلعلا نإ : موق لاقو

 . دعا ةلع

 . اهرك ذ عضوم اذه سبل «تاداهعشلا لئاسم فالحل اذه ىلع ىنبنيو



 مدخل
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 نوريشعلاو منار المضفلا

 لدحلا تادا ُْق لصف

 .باطو 4 أدرس ا ىلإ برت للرصد نأ رظانلا لع رم كونف ءىس لوأف

 ىقنأأو فورعملاب رهألا ند 4 رمأ مف هز اميوس هرمأ لاثتما ُْق ةتاضرم

 هتقاط ردق غلابيو « هيف ربخ امهو لطابلا نع قحلا ىلإ ءاعدلاو ؛ ركسنما نع

 . لطايلا قيحمو قالا قي نع فشكلاو نايبلا ىف
 رق 4 7 ١

 4 ةأارامأاو بسك هلا وءةاحلا بلاطو ةأه املا هرظني دصقب نأ هنن قبو

 . هناحبس هلا باّتع ملأ رذحمو ! ءاي”رلاو ؛ كدملاو

 بأد نم هنإف ؛ريقلاو ةبلغلاب رورسلاو مصخعاب رفظلا هدصق نكي الو

 ؛هلوسرىلع ةالصلاو ءهل ءانثلاو هللا دمحت 'ىدتبي مالكلا ىف عرشينأ لبقو

 لطابلا نع ةنآبإلا ىف قيفوتلاو « قالا بلط 27ىلع كلدب نيعتسيف
 ناوضر حلاصلا فلسلا ةريس هنإف ؛ هتحو باوصلا نع فشكلاو «هلوُمُبو

 . مييلع هللا

 . رس ةسفن ى هلوقيف « ناسالاب هركذ هل قفقيال ناك نإو

 ةادللا ثروي هنإف ؛ ةجاحلا را هم ىلع (دئاز رج توعلا مفر ُنذحيو - ب4

 6"/ا_ 

 9 روعضلاو

 هل 1 : - نق

 نآك نإو « ةدالبلا تروب هنإذ ؛ ةدحلاو رحيصلا بايسأ نه بدحتيو

 : رْط اذعاو معلا ةدام مطقيو ؛ ةداللو هموت

 )١(فىالأصل:»فقى«.
  4١لدحلا ىف ةيفاكللا_ «



 دس عا“ اسس

 نم ةلهح نم نوكيف ؛ قلل دايقنالا دصتمو « عضاوتلاو ) عوشملا مزايو - الثح

 مهنإف [كه / 1م ةيآلا نم] 4( دَئَسْحَأ نوعبتيف لاوقلا نوعمتي)

 | ؟ هناحبس هللا نم ىدملاب هنادبس هنا ممةصو نيذلا

 ةياإ قبسام لك ىلإ ةردابملاو لطابلاب لاد+او بابسإلا كسفن دعت الو # ب7دب

 . ناسالاو رطاخلاا

 ثيلتلا ىلع ةمرمهح 1 نوكي ؛ ةمعمأمو مم وأ هدروأ م دروأ اذإ ىدح

 . ظفيتلاو

 ع ناذألا هج «© نيمسلا و عشلا ىلع لمتشا و لاط اذإ مالكسلا نإف

 هال وأقل هقلم و

 نمأي مل اذإب ضغبلاو ةوادعلا هنم هسفن ىف رعشتسي نم ةلاكم ىف عرسي الو - ده

 شاوشن هئرويف بضنغلا دادتشاب رظنلا ىف 3 لاو دلكا ردتب هسفن ىلع

 . ٌيعلاو رطاملا

 كمالك نسحتسي وأ كعءم هنأ نظن نم ىلع كمالك ىف داتءالا *ذحاو س بدو

 ”بهذيو كرطاغو كنهذ فعضيف ةفالخ كال نّيبن اه رذ نير ضاحلا ةلمج ىف

 . هنع ىنفتسلال امم ريثك كنع

 ىلإ تافتلالا نع كعدمب ثيحم نوكي نأ بجي هناحبس هللا ىلإ برقتلاو ب٠

 كنيعي و "مهلا كيبكي كلذ دنع هناحبس هنإف كوتفاو مأ كوفلاخ نيرضاحلا

 قألا نع فشك-لاو كرطاوخ دادمإو كحءهف ةيفصتو كنهذ ةيوقت ىف

 ' ,كناسل ىلع

 ةسارح ىف كالذ دنع كنإف ةبيطلاو فوملا سلاجم ىف مالكلاو كايإو - مبا

 . نءدلا ةرصنو بهذملا ا ةسأرح نم لغش ىلع جوراا.|ى ىلا لإ



 سساشش#و

 ب

 بس

 ب اياب

 ب ابك

 بسم ا//اب/ا#

 مل مالا سل

 لازاإو عامسالاو لابقإلا ىف موصخنا نيب ىتوسيال رادّص سلك بنجو
 لامحاو ةءاندو فش : هلثم ىذدي نيب مالكلا نإف ؟ هتبترو هتلزنم كك

 . ضر“ مل اذإ بضخلاو معلا ثرومو هب يضر اذإ راغصلاو كلا

 نلف ؛ كتحيرق ردكتو كرطاخ عطقت هتبيه رثدص سام مالكا ىف قوتو

 هلو - ةبيطعأب ةنورةم ةبيهلا نأل « لاح بلق ىف ةمحيرفلا ةحصو ةبيملا عمت

 . باغ باه نم : ليق

 نع قحلا زييكال ىبلقلا نوعمسي اب مادصق نيذلا رودصلا سلام فوتو

 هتفرعمو قالا نييبتو نيدلا ىف هلوسر ةحيصنو هللا ةحيبصن ءاذتباو لطابلا

 . هتسلاجم نيدلاو للا لهأب ّسحتال نم ةسلاجم :  ءىش لقأ هيف نإف

 كيرعخ نأل_ناك ام انماك هي ءازمسالاو هرظانت نم راذصتساو كادإو

 لمجي الو  كريظن وهف : هترظانم نيدلا ىف كيلع ضرتفملا نم ناك نإ

 . ريظنال ريظنلا ةرظانم الإ كب

 مانت الأ بجاولا ناك : هرظاذت نذل لهأ ريغ هاك نه كي نإو

 ءافص الو كنهذ عمتج ا ه١ ثفتختسا ودت رغصتسأ 3 هن أف اذا ؛ مالكا

 لبق الام كيلع كلاح موشل هل قفتي اعرف ؛؟ كرطاخ دتشا الو كت رق

 . هب كلل

 كمالك هجو ىف دحأ لك لازنإو ك.صخ ردقو كردق لع ةظفاحلابكيلعو

 دائسالا نيبو « دشرتسملا نيبو ريظنلا نيب زلمتف ؛ هتلؤدمو هتحرد :  هعم

 . كل حلصي نمو

 . دشرتسملاو ءىدببملا ةرظانم ريظنلا رظادت الو

 الذ رظانت لب ؟ ءارظنلاو ءافك لا ةرظانم كنيذاتسأ رظانت الو

 . ةتيثر ىلع الك ظنحمو « هقح لع



 بسم 4

 ل ا

 د 14

 كمصخو تنأ ْن وكيف ؛ سوبع ريغ امس | رّبتسم كمصخ عم نك و

 دعي : رحضلاو بضغلا ىعاود نع كلذ دنع

 نهو تنعم مالك نأآل ؛ ًاتنعتم هامل "نم ةرظانملاب م افتال نأ كءاعو

 ةاهابملا ثروي :  هلوقت ام ةئيتطاو قحلا فثرعت ىف هلا ةاضرم دصتيال

 فورمملاي رهألا ىف هئاحيبس هللا دودح ىدعتو ؛ ىلاثلا نحو ردعصلاو

 . ركسنملا نع ىعدلاو

 بجو :  ةيلع ةقماع م مالكلاب هتحماف ىتح كلذك هممتمل نإو

 كاسمإلا ىف هن احبس هن ند ةرصن تيأر نإف_هترظانم نع كاسمإلاك يلع

 . هنع زرعتلا ف تفلابو دحلا ىف ثدز :  هنع

 البس اهملإ دمت ةمنش قت: الو « ةقياضملا نم هيلع تردقام كرتتالو

 لصف ىف مالك هل جورب اعر ءىش ىف هتلهاس نإ كنأل ؛ هب اهتماأ دو الإ

 .همايمإ ةلازإ و « هرمأ نع ىصفتلا كيلع بعصب ام كيلع منشي و كقي اضيف

 ؛ راثنلا ودب ىف هبلق فهض:_ةرابعو ىنعم لك ىف هقياض اذإ كنألو

 . اهدعب ءىش هل جورب الو

 . ةاهابمل :  مالكلاب هدصق نم لماعت هلثعو

 نيوبتلا هدصق ىذلا دشرتسملاىدترملا "لم انت : اذه نم سكملا ىلعو

 نايبلاو فشكلاو لهاستلاو فاعاقلا نم عدتال ىتح « قحلل فرعتلاو

 . هب ىلأتو الإ أئييث بي رفتلاو

 دادزاو قملا مهفت ىف اعمط دادزا هعم ةلهاسملا ىف تنلاب الك هنأل

 8 ةب أ دهلل 4و أمعيس "0 هتفاوي نأ ىلإ - هيلع ةيظاومو اصرح



 ل عب

 قمعتالف ؛سديقلا ام ةئابتساو 0 ةرظانملا ليه اماع ايبمنمكمصخ ناك نإو سه ايم

 ب الملأ

 ل مع

 لهممأب دعصمت لب ؛ رمألا كسفن ىلعو هيلع لكوطت كناف ؛ ةرابعلا ىف

 لاذتشالا نع دعبأ نوكيل ؛ دمتعملا وهامو؛ 11 ةةك-: ىلإ تارايملا

 : ةييعل اع

 ناك ًابمنم - ةيادملاو باوصلا ّبلطو قالا دصق همصخ نم لع ىتهو

 ْن وكي نأ زوم هنإف هدأ ر | دي ر ام ميج دا را نرد هنكم :  ًادش راسم وأ

 فشك اذإف «ءاهوو ًاداسف ءايشألا ريظأ هنظي ام : هيلع سايقلالا عضوم

 هناحتيس هللا قح ثيفوأ : دسافلا نم حييحصلا برذو « هدروب ام عيمج نم

 , كالادج نم

 ةعمسل أم ناك نإ و هتبون ىف هبحاصل امينم دحاو لك ريصي نأ اميهح امماعو

 امهسم ربصي مل نم ؛ ةبوانملا قح ىف نايواستم امسأل ؟ ساوسولا هبش هنم

 . هّمد هيلع مطق دقف :  هيحاصل

 ةهبشلاو سابتلالا عضوم وه نوكي اممر اًساوسو عماسلا هنظي ام نألو

 . رخآلاو لوألا مولعم هدنع ريصيل هعامس ىلع ربصلا نم دب الف ؟ هدنع

 ايف ناك ناودص معلا حصي امف ناك نإ و هقح ىلع هدعب هيف لكشي مث

 ٠ ةملع مالكلا ةمزأب ١ © هنأ هةقدوت 1 نس + ىوش هزم مهدي ا '

 هتبون ىف باوجلا وأ ضارتعالاب هلخاد لب همصخ هل ربصي مل ىّتمو

 . هتملاكم مطق : هيلع ”صأ نإف ؛؟ هظعوو هلمتحا

 ضرتفا امن هنأل ؛ عاطقنالاب هيلع نب رضاملا نم لهاجلا مكح نإ و

 مم هيأإ ليبس الو ةردقلا عم فورعملاب رمألاو قملا نع فشكلا هيلع

 . عامسالا نسح عم كلذ حصي لب ؛ عيطقتلا



 مسا ماب سس

 ةداعنم كلذ نأل ؛ همالك نم بجعتلا ىرب نم هتملاكم مَع اذكهو

 . ةرظانملاب ليصحتلاو ريما دمعتي ال نم

 هباطخ ىف ههجوب هملكي ىذلا هةمصخ ىلع لبةي" نأ امهم دحاو لك ل لعو - برع

 . هعامسا ىف ممتسلاو همالك ىف كسلا

 ؛؟ هظعو :  باطاعا وأ عامسالا ف هنع ضرعأ وأ تفتلا نإف / ([شدلل]

 . هترظانم مطق : - لبقي ل نإف

 : عم5 سما و ملكها بلق لغشي :  عامسألا نسدو لابقإا كار“ نأل

 ؟ عاطقنالاب كياع كح نمب ىلابت الو ؟ رطاخلاو مهفلا ةدام هيلع مطقنتف

 . ةدايغااو لهجلا لهأي ةالابم الو ؛ الذ لعب ليصحتلا لهأ نأل

 مارتحالا ةياغ عم « داشرتسالا : نيبرض ىلعالإ ؟"ذاتسألا ملكت الو - بد

 هنم رجضلا وأ دشرلا روهظ دنع جاجللا مطقو تومصلا ضفخو عضاوتلاو

 , كلذ ىف كنع هبلطب ام لك ىف هدارم ةيطمتو كلمت ام لكب هفطالتو

 كنرغي الو . ةلأسأا ىف ام ىوقأب الإ لالدتسالا دنع قلعتت نأ كايإو - ايده

 .ايندلا كيلع للعلا ىف هتوةب قيضإ نم ني رضاخلا ىف نوكي امبرف ؛ لئاسلا فعض

 ف ىوقي ال ىذلا ءىثلاب قلمتلا دنع فيعضلا ممخال حضتي دقو

 | هنم جورألا كيلع بمص ام جاجتحالا

 هنم فعضَأ وه ام هدعب حار ةلأسلا ىف اه ىوقأب تقلعت اذإ كنألو

 ؛فيعبضلا مضوم ىوقلا عضو ىلإ هدعب تحتحا :  فيعضلاب ثقلعت اذإو

 | امتامبو قملا ةرمغن قئنور كلاذ دنع بهدذيف

 في.ضيف كمالكن و رضاحلا لذرتسا :  فيعضلا تمدق اذإ كنألو

 لوألا ىف اوذوحتسي | اذإ  هنم ىوقأ وهام داربإ نع هدمب كرطاخ

 . « نذاتسألا » : لصألا ف )١(



 سسم هان سل

 ؟ قا ةرمغن رهظت الف ؛ هدنع هلوتت ام ميمج كرئتف ؛ كمالك

 ؛جاجعحالا ىف كباه :  ةلأسلل ف ءىشىوقأب مصخاَتْهَدلَب اذإ كنألو

 . هتعدب ةبوأتو هقبش هبنحن ىف كالت هتبيه رب ٌؤَدَف

 ب كرسغت ال هيف ةحماسأل نأ انيثي لعب : - مضوم ىف الإ ممخلا حماست الو ل ال1

 . مؤش :  ةرظانملا ىف ةحعاسملا : ليق املاط هنأل

 مدخلا مالك ةاعارب كيلعو - اديب

 .كيلع لبسيف ؛ كيلع مالكلا لوصف بيترت بارطضا نم انامأ هيف نإف

 و ءابس ةة سال و دكا باخ ع كول أعم مهفتو 6

 . هةعضوم ءىش لك عضو كلذ دنع

 ةنكمت الو هريوزت نع باهذلاو ىصخنا سيبلت نم نامأ اًضأ هيفو

 «مالكلا راشتنا ىلإ ىدؤي هنإن ؛ ةبوجألاو ةلئسألا ف كيلع روصقلا عمج نم

 . هريغب قا مضوم سابقلاو ؛ ةتك_نلا عضاوم طالتخاو

 اهعيمح نم صخلف  ةليوطلا هتارابعب همالك كياع لوط نإو

 . هب قولي ام هيف ملكت مث هيلع هرصحتف هيلإ ةجاحلا عضوم

 مولعلا داربإ نم نيرضاحلا هب هوأ ام لاز : كلذ تامف اذإ كنأل

 ؟ ! ةريثكلا

 ؟ كريصقت مهيلع هوم  ةدئافلا عضوم هيلع مهم ملاذإو

 هرارثإ تذحأو هيناعمو هظافلأ همالك ىف هيلع ترصحأ اذإ كنألو

 برها هنكمي مل ؛ . اذك هانعمو ء اذك تلق تساأ :  تلثف كلذ لك ىف

 . عوجرلا الو ؛ كمالك نم هيلع همزلي ام

 للخا مضاوم دسنف :  مازلإلا دنع كرك ان ابر كلذ لمفت مل اذإو

 ظ ؟ ! مازإإلا دنع هل هبنت نيح



 كل فشكنا اذإ هنإف ؛ اًمزال هتتحتت الام كمبعح مزان نأ كابإو ادم

 فعضتف نب رماحلا نيعأ نع ثطقس : ب هروذ نع هطوقس ن رماحللو

 . قحلا ةرصن نع كلذ دنع

 . ةمالك ىف هتاضقانم نم ىرت ام همالعإو رصلأ هيبنت ىف "يمقت الو س يريد

 :_ كلذب هلماعت مل اذإ كننأل ؛ هيلع هقربن : لس امف عجر اذإ اذكمو

 . قحلل كنترصن نيبت ال كاذ دنعو : لدجلا نم دويصقملا مفعم تأ رث

 قبسي هنأ لعت لب ؛ للزلا عاونأ نم هدصقي ال هنأ لعت ام مصب ذخاقت الو  /و.٠

 ؟ ةئم ملكملا واخم ال انو « ناسالا

 ناسالا قبسا وه : لاق نإف ؟ هتبمن كلذ ىف هدصق كيلع لكشأ نإ

 11 هب ةثذدحاو هنم اد وصقم هقماع نأو « هتزو 5 ؛  هذصقأ ُ و

 مالك ليوطت وأ ةرابع ريبعتب هندهع نع تجرخ ءىث ىف كيلع ه"وم اذإو ايوا

 تأ و ؛ قيسأم هياوج نأ هفرعل واةرم لوأ هو تديحأ ام كوع نأب بغل

 . هيلع مالكا قبس ىنعم نع ةرابع ريبعتب الإ

 هلوق ةريثك هل تالاؤس ىف هدمقعت دحاو باوج كلل ناك اذإ كنلوبم الو س ابوب#

 ؟ ةرم ريغ هائممس دقو « مالكلا اذه ديدن ىتم ىلإ : كال

 داسفإ ىلع ىأ اذإ دحاولا مالكسلا نإ : كلذ كلل لاق اذإ لوقت لب

 كلذ ناك : .دحاو ىنعم نع يش تارابع ىلع وأ  ةريثك "9 ناعم

 . هريغ ىلإ هنع لودعلل هجوال ء ةحصلاو ةوقلا ةياغ ىف

 . هيلإ جاتحيام ردق الإ مالكا نم مضوم لك ىف دروت الو ادع

 تارظانملا ىف اوقنتا  مهباحصأل فتولوقي  خيياشملا ةحيصن وهو

 . فورعلاب / [ىدحل]

 .«ىئانم» :لسألا ف )١1(



 ب

 بع مر سم

 هدسفئف هيلإ جام ال امالك انره دروت امير ةنأل؟ كلذ ليف اعإو

 - وعلا كيلع بمب هيف 4ص وم ريغ 71 هنآ ؛ هعص قوه ريغ ف كراع مصخلا

 . ةحاملا عص وم ف هيأ

 مصخال كنم ههبنت هنإف ؛ هلاّؤس كيلع دروي ل امع باوجلا نم 'مدقت الو

 هدروأ اذإ هياوح كيلع يعصيفق ؛ هل هينت اذ كياوج الول امع زارتءالا ىلع

 هيلإ تجتحا نإ و  تدمتسا كمصخ مالك نومبفي الامو « زارتحالا عم

 للا كة مع هنأ تدعو هممت مل نإو . كانف 6 هلموف نإف . ةريثك ًارارم

 نإف ؟ ها ركسفتلاو رب دكا َْق كتاعدسو عرفت 9 75 رك قش هةاهمتسا 1 4

 ء يستحم هياوح بلط ف ” كسفمتو 6 هب روت 1 باوحلا ىلإ جاقحاأو هووبف

 كدعو : لاصفنالا كرم : ىح ريغ كمزأ مم ناك نإ ةلاوع ال هاو

 . ه2 أسف ةقرعأ ةرصنلاو قويفوتلاب أ

 ىداملا نم ريخ ملا ىلإ عوجرلا نإف ؛ هوجولا نسحأب هل دايقنالاو

 . لطابلا ىف

 : ثالث دمأ ءالإ الاونم همزلأ اذإ لئاسلا عم بيجملل سلو

 : ضارعإلا وأ طاتسإلا وأ دايقنالا امإ

 ةيامق هلءأدو همالك ىف رو أم هيأع مرو عصوم لكف , دايقنالا امأذ

 ؟ ! لاق امف هؤطخ هلاؤسب فشكناا دق هنأل ؛ ةلاغ ال دايقنالا

 هحولا هسايتلاو ةسبلل و هلأ وس ىف هأطد نين نأ ورش - طاقسإلا امأو

 ؟ 1 لاؤسلا كللذ طاقسإ لاح لك ىلع ب هيف

 مالك ىف دروي ام لئاسلا لدع اذإ وهف : هتملاكم نع ضارعإلا امأو



 ل عال

 هنأل هقلاك٠ نع ضارعإلا الإ هجو الف ءسبتليو هبتشي ام وأ « بيجلا

 م وةيأم وأ بيلا مالك ىف حدقي أم مالكا نم در وب نأ لئاسلل زوحب اعإ

 لاجءيسالا وأ ةضراعملا الإ نيذمل ثلاث الو «ةهبش نوكيف « احداق هنوك

 . هتملاكمل هجو الذ ناك كلذ ىأو « هنالطب هسفنب معي اع

 مصخعا عفد ضارتعالا عضوم ىف لمعتسي نأ زئوج نم لدجلا لهأ نمو - ابوه

 . رداونلا داربإ و حايصلاو ةبلنلاب

 مطقو رداونلاب مصخلا ليجخم : ضارعإلا مضوم ريغ ىف زوج امبرو

 ةنايدلا ىف ةءورملا لهأ قيرط نم كلذ سيلو « حايصلاو ليوبّتلاب هرطاخ

 هبشاا لحو قالا قيقحم نم هينأي امف هناحبس هللا ةاضرم بلط ىف ىوقتلاو

 نع ىعنلاو فورعملاب رمألا قيرطب بئاوشلا نع ىلادت هللا ند ةيفصتو

 . نسحأ ىف قلاب ةلداغلاو ركنا

 لع هيداص مدو هن احبس شا همذ ىذلا مومذلا لدجلا نم كالذ لب

 . قيفوتلا هللابو « لبق هانيب ام

 بدأ ىلع نياداجتملا نم دحاو لك نم ةظفاحملا : لادجلا ىف ءىث نسحأو - اوك

 ! هتيلح ءىش لك ىف بدألا نإف ؛ لدجلا

 . هئيشيو هب ىرزب هيف بدألا كرتو «هبحاص نيزب لدجلا ىف بدألاف

 لاذتشالاو ء ام صقخمام لامتسا : ةعانص لك ىف بدألا ملظعم و

 : ابملإ عفنب هومبال ام ضارعإلاو اهيوقت ىلإ هعفث دوم اع

 نيادادتتملا نم دحاو لك نم ةظفاحلا ؛ لدا ةعنص ىلإ مفنب دوعإ ف

 هذه نع ىدمتي الف ءانبلاو سيسأتلا بيجلا ةبترم نأ لعيو « ةقبترم ىلع

 . مدهأو مفدلا لئاسلا ةينرمو « هريغ ىلإ ةبترلل



 ا عومي

 لوصأو مو ساسأ ىلع هنع لكس ىذلا ةيهذم ىنبي نأ بيج ا ند

 . اهريغو ةلدألا نم ةحيدص

 نع فشكي نأ * ”احيحصت مار نإ هلاؤس ىف هتبترمو لئاسلا ق>و

 . حيد لصأ لع هيهذم ءانب نم لوثسملا زي

 ىمو : دسافلا لوقلا نه هل امم همزلأ ام جورفغا نع هزجع نايب وأ

 ىلع لدي دئاز رمأب لافتشالا ٠رع هيفكيو « ىلعتسا دتف اذه لئاسلل 9

 . هعاطتنا

 نع لئاسلا زبجت هاعدا ام ىلع ناهريلا نم ماهأ اب بيجنلل مت نإو

 بيجلا يلعتسا دقف ماقأ ايف كارتشا وأ ةضراعم وأ ضني ماقأ امف حدقلا

 ههحاص لح نع هسنن اخ حم نأ اءرعم دحأو لك ص ٍ و «ليتاسلا مطقنا و

 ٠ لجو زع هللا ءاش نإ هباب ىف ليلا نايب نم هنع فشكتن ام هيلع

 1 ناك نإ يح ؛ همالك ىلع لداسلا هدروبام لمأتي نأ بيلا ىلعو - امويإب

 لوزيل ؛ باوجلاب فشكلا هيلع بحو «هانب مف حدتلا موت ةببش

 . ماهمإلا

 هم زأي م : هآنب ام مده ابنم نيبي الو مهويال امب ةببشلا تناك نإو (|ش م4 لإ

 . اعربتم ناك هنع فشكو لعن نإف ؛ لدجلا قح ىف هيلع مالكسلا

 نإف « هانب ام ىلع همزلأ امع بيجلا لاصفنا لمأتي نأ لئاسلا ىلعو

 قيم هيف نكي مل نإو « لئاسلا هلك ؟ الوأ ءانبام قيقحم هويام هيف ناك

 راتخا نإف ؟ هغع تكسي نأ هل لب ؟ ةلع مالكا لئاسلا مذاب هأنب ام

 . اعريتم نأك# هه وع نع فشكلا

 . 6« هحصصل 2 : لصألا ف ()



 سس 88 ه جم

 ةلاقملا ليصحم : هيف ليصحتلاو هيلع ةظفاحلا نم لد+لا ىف دءال ىذلاو -_ ٠ قرره

 . لاصفنالاو مازلإلاو اماصأ وهو ةلالدلا هياع ىنبت امو ةلالدلاو

 نكي مل : ةلجا هذه ىف ةاعارمو ليصحم ىلع لئاسلاو بيجلا ناك ىتذ

 . اهريغ امبماع

 ةلأسلا ىف لدا نود دوصقملا ضرغلا ىلع ةظفاحلا نم دبال هنأ انركذو بوه

 . ةلأسملا رادم اهماع ىلا ةتكسلا ليص#و

 ةينيك ةفرعمو ؛ لصألا وهام ةفرعع الإ ةظفاحلا هذه ىلإ ليبس الو

 هيلإ جاتحي امو هسفنل هيلإ جاتحب لصأ نيب لصفلاو لصألا كلذ ىلع ءادبلا

 . هلصأب عرف لك قحايل هريخل

 لك ىلإ عمجيا لوصأألا قئاقح ةفرعم دب الإ كلذ ىلإ ليبس الو

 5 باطب أم نيب لصني نأو هنم سيل أم هنع زيكو هنم وه أم هدحب موأعم

 ناك اف :  ظافلألا ىف امهملع ىذلاو « نافلا ةبلغ هيف فكي ام نيبو مطنلا

 ظافلألا نم دودهلاو قئاقملاب قيلي ام ةسيف ايعار : دودحلا باب نم اهنم

 :جوب هجو ىلع ةكرشلا ظافلأو « تاراعتسالا نع اهمبوص نم هانيب ام ىلع

 . هتقيقحو دودُللا لع لديف

 ةنم دب ال ام اهيف اصخبا :  ظانلألاب للعلا قرقحت ىلإ اراص اذإو

 . ظافلألا نم ابليصحم ىف

 ةدايز الب ةلداعلا ةمستلا ليصحم ىف ادهنجا : ميسقتلا ىلإ اراص اذإو

 . لخادت الو ناصقن الو

 ةدايز ريغ نم هبحاص مالك" امهنم دحاو لك ةياكح ىف افصني نأ امهيلعو مد

 وه ام فذح نإف ةرابعلا ىف ريركتو ليوطت ىلإ مجر' امف الإ ناصقن الو



 ل 68|( الا

 .امهيلع بجاو ةدئافالو ىنعم ىف لوصحتب دوم ال مالكلا ىف لضفو وشد

 سبللاو كارتثالا ليصحت ىلإ لاخلا ىف اراص كرتشم ظفل ناك اذإ تح

 . .٠ ظفل زج وأو ةرابع برقأي بواطلا ىلإ لصويف

 ريغ وأ هل الد وأ بضهذم ىف أمها نم هل عدي أع هريحاص امهدحأ رهعتس الو معا

 . هنكهل جورخ ال ام باصأ ار هئطخ رتغا اذإ هنإف ؛ كلذ

 اهريسإ نم رشتني هنإف ؟ رانلا نم ريس راقدتساك مصخلا راتحتساو

 . اينآلا نم ريثك هب ق ريح ام

 ةحيصنلا نم ريثك نع هينغي :- هرظن ىف هللا ىوقتنم تركذام ىلع ةظفاحلاو  رم.؟

 : لحو رع 5 ا نإ 6 ىلا ىلإ ةنادملا 7 قرطلا لوهممأ ىلإ هغاسو



 م.

 سس م

 نورشملاو سماخلا لصفلا

 نب رظانتملا لسيح نابب ىف لصف

 ب ةنغ بايتدالا بم 6 روظحم م 1 هذغا مطتل ةرظانملا ىف ليحلا نأ لعاو

 ةرظانملاب هدصق نم لمع نمو « ةرظانملا ف قوسنلا لهأ بأد نم وهو

 كولسعنع ديعب « ةديصنلاو ةنايدلا لهأ قيرطل يناجي « هنسلا لهأل ةاراملا

 . رك_نملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ريخلا ليبس

 ١ دنلاكم مف . ليحلا ع دامعالا ه4 يبص مع ند فرع نهو

0 
 سائل هن إف هل م> ند ردح ةئديلا ةءاغ ةزودا هرظانم نم لب ىف ا اذإو

 ؛ اهنع زارتءالا هنكمي داكي ال اهنرعي مل نم ةرظانمل ف تاسيبلتو ليح

 . ملعب أ ثيح نم طقسيف

 - أبمفأب لع 214 أمم هوحو نع فشك أ انأو

 مهخي ال ىت> تارابعلا ىف قمعتلاب ىصخلا ىلع ,صخلا لاتحي نأ  اهنف

 لاهإلاو ضوءغلا نم هيف نوكي ام ةرثك 7 الإ همالك نم مصخلا

 . ريسفتلا و ةخالأ بعز رغ وو

 :لوقي هيلع مالك ه١ يش 5 وأ هما ىلع رك -ةي نأ دارأ ادإف

 . ةيكم م درأ و انكم لقأ م

 ؟ تلق ام مهن مل لوقب وأ

 لود ىح ةضماغلا ةدومدلا ظافلأ ند لوألا لثع داعأ ا.لعا امدرسأ ادإف
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 هنعاراو دجؤأ لوس نب رضاخلا ىرف ا ىالك مج _ ىرخالا ةتبوت لق

 5 ليصحتتلاو مهغلا ف هيبصدس رسعشبو . هيئاعمو همالك ةفدو



 ككل 00| را كك

 ؛ قمعت نأ 6 قيعتلا نم هنكم ال نأ : ةلماأأ هله عقد 7 هد ولا

 ءكأ:حمو كالي كلل ذي ىل هقد ة أف ا ةملكو ةماكو افرح أفرح هؤشك_ةساف

 ! ] هنع باوحلا هم زأب أم دارنإ ْنَع كعءاطقناو

 فوقولا ند كلل 3 الف : نامزلا أله ىرظانم ةأاكم تدرأ ىدزو

 إ 5 ايءقد ةيفدكو مجأيح ص

 مزاما تارابمب قلعتي : هنع هل باوج ال رصقب سحأ اذإ هنأ  اهنئمو ل م5

 ص رغ وهام ىلإ لصف و ةملك لك ىف ةشفانو / فرح لك ىف هقي ابضنو [ىدخل]

 قاعتيال اع اهيف لكتيف « هلوصف فارطأو هدوصتم بناوجو همالك

 تارابع ريشيو مازلإلاو ةلأسملا ةدئافب قاعتيال امن ةنيلبلا تاحاصتلا درويو

 0-0 نأ : ة>اهتلاو ةرابملا نيسحتب نيدماسلا موبو اهحبقيو مازإلا

 تاحايصنفلا عا ونأ و تارابعلا نم رثكي امب ممر و ؛ ليصح هيف أع مكسب ا

 برغذلأو رب وزتلا أمميمحت كريه ادصق 4هرصجس ع رملة سم لوي أمف 3 هنأ

 د نإف ؛ هنكهأ ام هتملاكم مطق :هحولا نأ انرك ذدقفا مازلإلا مضوم نع

 هلاعأو هرسكل 1 ةردععو هةمعصو هز ال لح روعظ نم 1 ل هَل أمم نه كَ لح

 قامتي امم سيل هب لكتيام عيج نأ هيلع قّح :لطابلا لع قحلا ةءاكو لعو

 4 اهذ كوع و نسع م 6 أهمن أعم صخايو ةتاساصفو هنارابع عي رضخ و

 نء اهاصفناو ةتكنلا هارفناو « مازاإلا مضوم نم هركذام عيمج ىف

 ؛ +ءاطقنا لاحلا ١ كلذ دنع نيبمأ رخألاب اهردأ قاعت لوو ىنأ أه عيش

 5 هلأ عم لص ال هن ل
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 لئاسلا وأ ؛ هلاؤس نع هجرخيف لئاسلا ىلع لوثسملا لات# نأ  اهنمو س م.

 . هريغ لإ هباوج نع هج ريف لوثئسملا لع لاعم

 لاؤسلا ةحص رهظت مل هبحاص نع كلذل امهنم دحاو لك هبتني مل اذإف

 | ةدئاف الب مالكلا لصحيف ؛داسفلا الو باوجلا ةحص الو

 ريغ ىلإ كح الو ةئع هل صوخ الو يل كح ال لصف موزأب م اذإ هنأ ّ- أابمدو بم ملهم

 نسحيو همالك عيج مزالا فوسإ ىتح توكسلا ةياغ تكس : اليبس ةليحلا

 ١ عامسالا

 نع مزال مالك ريخو « باوجاا ىف ذخأ : تكسو همالك مزللا ىعنأ اذإف

 . مازاإلا هجو ةنم نيبيال هجو : ههجو ىلع هاكحو ههجو

 ف ذخأ ةهدعو ىلع 5 ثتسلو ىنالك أله سد مزالا لاق أذإف

 كرمالك تزسحأ أ و 6 عيطقتلا أله ا و. عش 2 د وه كنأو - ةماع ميلسألا

 م وام هنأي عبهل و َن رضاخلا كللد َق كلومسة سلا و ب وكسلا و عامسالا

 هيك جتس نه

 : اولاقو ههجو ىلع هيكحو همالك فرحي هنأ سلجلا لهأ ىلع اذإن

 وم ىلع ملكتي الو هيمالك تفردو قدص
 ملل ص لبق ٠ مازلإلا عص

 < لطابلاب ال أاوديهمشتسا نأب ممادعأو لإ ثنك كب احصأ ءال وه : : لوقيو

 نيكو ةيدو لع هيكحأو ةمالك 2 رم "1 فك اوديشأ : 4 ادصأل لوقيو

 ؟ ةياع مطقأ م انأو ىبو: ىف ىلع مطقي

 : لوقي نأ مزال ىلءف هدوصتم '”لان الذب هباحصأ هل اودهش اذإف
 مها داهش لإ جا 5 أ :بلو لأ اودهش كر احصأو ل أاوديش ىلاعصأ

 تنأ تاثو انأ تلق امع نايبلاو فشكدلاب دهشتسا نكل اعيمج

 : لصألاب ةرهاظ ردغ 69
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 4 مب غلبأ و ةرابعحضوأب اهنع فثكيو ةتكسدلا مضوم نّعبو ذخأب م

 اذه ريغ هتيكح امو هيكحم ثساو تاق ىذلا رادقلا نأ نيبي م
 . كتهج نم مولظملا انأ تنكس

 .نأب لدحاا لهأ مح دقىتبون ىف ىلع عطقت كنإ : كلوق ىف هل لوقتو

 عض ومأأ اذه ىف اهم مضأ وم ىف نسحتسم هتبون ىف همالك مدخلا ص عطقلا

 . هةمف تنأ ىذلا

 همزاأ ام فالخ وأ هيهذم فالخهتبون ىف كح اذإ:اولاف مهنأ كالذو
 هَل نأ ةمالك ىلع هه>وب هحو فر رحعتلا كالذب بهذي رييغت وأ بقي ردعتب

 ؟ كلذ نم باوصلا ىلإ هدرو هيلع مطفلا

 قت مازاإلا ثالذ وأ بهذلا كلذ هيلع ىنح دق نوكي نأ زوج هنأل

 , هتملاكم نع ضرعأ . هيف دناعي هزأ ع اذإ

 نأ هذنع هلوصأ ضءب نم بيلا مزأب لاؤس ىلع لتاسلا رمتسإ نأ أممو - مق

 ؟ هلصأو بيحلا بهذم كالذ

 اباط ىدعاوةو ىلصأ نم كلذ سبل : لوتيو هيلع مطقي نأ بيجنلاف
 , باوعلاو لاؤسلا ىف هسفن ىلعو هيلع ةن وَلا فيمختل

 ام هريغ ىلإ كلذ نع هعاطتنا لعي رهاظ رمأ ىلع هلاثعنا رافي نأ  اهنمو - م١

 : هيف اناك ا اكرم وأ ارد هأ] لاقتنالا ن وكي

 . همالك ماظن هياع مطقي نأ هلف

 .تارايعلاو مالكساا ليطيو هدد ر و مازلإلا ند اعون تارو١ نأ 75 امخمو 22 م1

 : روهظلا ةياغ ىف ةضقانملاو مازاإلا كللذو

 . هيلع هيبلتلاب تكي

 .هليوطتةيلع مطتي نأ مهخلل ناك ليواعتلا ىفذخأ و هيبنقلا ىلع داز اذإف
 ( لدحلا ىف ةيفاكلا  *ه )
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 ل ىمىلإ؟

 ْنَع هلل نأ هند مضاوملا هله لحأ مازلإلا نم صلختلا ديرب ىلا ألو 4

 بح و اا : لوي نأ هيلع معقل 1 هماأشد عقدي نأ مزاهلو 52 ةمالك ٠ مأافن

 ةدئافلا عاطتنا اناء اذإف .ةدئافلا هنم انوجر اذإ لدجلا مس كسلا انيلع

 ؟ هنع كاسماإلاو هدطق بجاولا ناآك

 هسنن نم لعو همصخ مالك ةوتب ربتخا اذإ ممم دحاولا نأ مهليح نمو

 لابقإلا كرتو نأب همالك فعض نب رضاخلا م وأ : هئم هيصلختو ةيصقت ندع

 ءىشب هرطاخو هركف ىف لغتشلا لفاغتملاك الامثو انيع تفتليو م زألا ىلع

 ةرظافلانأب ماومإلا ىفدنم ةغلابم رسم وأ ثيدح ىف هريغ عم ْذْخَأ وأ «رخآ

 :_عامسالاىواسيال كيكر فيعض وهام الإ هيلعدجيال ةمصخْنأو تيتا

 هكرتشد كب هنأ اضيأ وه مه وقيل هدروب أم ضب أ همبعخ دئع فوق

 . ما زاإلا ريدقت هسفن ىلع ريثيو لحختب نورضاخلا

 بلط ىف ىّوريو ريدتيو ركفتي هلاغت ءادبإو هتاتافتلا ىف وهو

 ةنع ةتياكح ىف هاوقو همازلإ حنج باوجلا هرضح نإف ؛ هنع باوجلا

 . باوجلا نم هرضح اع باحأ 3

 امع انغرفو انرثك أ دق لاقو كللذب نواهم باوجلا هيلع رذعت نإو

 . لاؤسلا نم ليعحتلا هيف

 : هيف انملكت ام لع هاحأل لير نأ ىغبني ام سيل هدروي ىلا اذهو

 . هئع ضرعأ ال تكل رئوي وأ ىدحي ام هنأ ثماع ولو

 ةرم هائءمس دقو ءاذه ىكي : لوقي ايناث هريرقت نم ةلأسملا دارأ اذإو

 هيجزاو تقولا لطعن الثث ىرخأ ةلأسم ىف عورشلا لب هتداعإ ىف ةدئاف الف

 . ىلوأ ديفي اع
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 :لوةيف ةيلع لبقي' ال هآر اذإ ”ىدتبي نأ ةليطأ هذه نع هعفد هجوو

 ؟ كرظانأو كماكأ تنك نإ ىلع لبقأ

 (1)كأ تمءاع دق هل لوقت « هيف دحام ك رتب و هعاع لبي ُ نإد

 ليلا اط هتامع ىذلا اذهف كءاطقنا تقو تدعو رظنلا قح تستحأ لق

 وأ ىلع تامالماا ىوتأ نم اذهو « كمالك راوع روظي ام برهلا ىف
 :وة هجو نيرضاحال ررقأ انآو « كلءم ةرظانلا نآلا ثعطق دقو  ىئالك
 . هكبمزأ ام

 رب رقت لالخ ىف لام هيلإ تنذقلي الو نيرضاحلا ضعب ىلع لبقي م
 ؛ همالبك عامسال هيلع ةلاحم ال نو رضاحلا لبقأ اذه لاق اذإف  همالك
 لوقيو « هب لايقحالا ديرب ناك ام كرتيو هنع صخنا كلذ دنع شح
 هيلع لبقيف ؛ءاغصإلا ىفوتسأ ىتح هيقفلا اهيأ وأ خيشلا اهأ تاه : مزلمل
 نإف - هتوقو مازإإلا ةحص سلجملا لهألو هل رهظين ؛ مازلإلا ررقيو ملل
 ؟ ! هٌعاطقنا دحأ لكسل رهظ هطقس اه تأيم

 لابقإلاو تافتلالاب هحيورت ىف لاتمم هب لكتب ام فعض ملع اذإ ةثأ  اهئمو ب ماع
 اليمتسم مهب ادهشتسم راشبتسالاو مسيتلا عم ساملا لهأ نم دحأ لك ىلع
 | همالكل اوهزهزيو مهسوءر هلا وك رحيل مهمواقب مهملع هلابقإ ىف

 تجتحا ال امقتسم اديدسك مالك ناك ول :ىصخل اهل لاق كالذ لمف اذإف
 ىلع فن ال مالكا ةوق نإف مهب داهشتسالا ىلإو مهسموءر كيرحن ىلإ
 نيب ْرييْمْلا ىف عجري مهبلإو ليصحتلا لهأ نم مهنأك مو ليصحتلا لهأ
 هؤميعي كياعل اهي ثتنأو كمالك فيعض نوفرعي  دسافلاو محعيحصلا

 )١( كنأ ثءلع دق » : ةرامع لصألا ف ررك « .
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 لايوت>الا نم عوفلا اذه كللذ دنع كرتيف  لايتءالا اذه ىلإ تدتحا

 ؟ ! همالك طوقس رمظبو

 مالكا ذخأ ول نم سلجلا ىف نأو هب ملكتي ام فض ملي نأ -اهنمو 4
 نرأ لصحلا كالذ دصق اذإف قاعي اف هزدع ربظل فيعضلا لثاسلا نم

 لوقيوهل ءانثلا رثكيو همالك حدميف لئاسلا بلقب ليمتسي لثاسلا ىلع بنذي

 لغتشيو كالذب لئاسلا رتئيف كيلع بينذتلا ديرب نمم ًامالك نسحأ تنأو

 وهو ةلأسملا ىف لوخدلا نم لصحلا كلذ نكمي الف هريظتسا امم هذنع اهب

 لئاساا نء ىلع اذإف ؛ ةرابعلا ريثك-تو مالكا طسبب لفتشي لئاسلا عم

 ىف طسي ام امالك سلجلا ىف نم فعضأ ىلإ رظني :  هدنع ام ىف هنأ

 لوقت امف لص مالكا نسح تنأ : لوثيو هيلع ىنبيو هحدميف بيئذتلا

 صاختي لايتحالا نه عونلا !ذومف ؛ نيرضاحلا ديفتل ةلأسملا ف تلخد الهف

 ؟ ! مسملا ةملاكم نم

 / ماَسُم وهام ركسيف لئاسلا مالكلا ةوق لع اذإ هنأ  اهنمو ه1 [ىدع ل
 ىلع ةلالدلا ةءاقإ ىلإ مالك ىلإ مالك نم ةلقنلا هذه لسأ تسل لوقبو

 ناك امم وه صان و القنتم راص كلذ لئاسلا كرت اذإ ىّتح هيف هعناماام

 ؟ هلاؤس ةوق نم فاخي

 مالك تلق ىذلا اذه : لوقي نأ ةلأدملا هذه لثم ىف لئاسلا ٌقَخ

 هبجو ىنم كلل حضقيا هركنت تنك نإف كراكنإب طقس ال 2 حي
 ؟هادع امب هنع فشكَلا هجوو هيلع ةلالدلاب ىنبلاطف ثركذ امم رثكأ

 لئاسلا راصو نيلئاس'ا ةجرد ىلإ نيلوئسملا ةجرد نم القنتم ناك هلمف نإف

 ل انملا كللت كرت ؟ كلذ لعفي ل نإو ؟ ىرجلا اذه هافكو « الوسم



 سل معو

 ! ؟ ةليخلا هذه نم لئاسلا صلخمو ؛ ةلا# ال ةمفادملاو

 كلذ هيلع قتح ول هعاطقنا ةعرسو همصخ مالك ةوث لع اذإ نأ  اهنمو - ملك

 اهاطبب'و لامحالا نم اهوجورك ذيو همصخ نم مالكا كلذ ميسقت ىف ذخأ

 نم ضفريو ماسفألا كالت رئاس لاطبإب همالك ةدْوَج ساجلا لهأ مهويو

 ؟ هلو- موي الو همصخ مالك دوصقم وه ام للا كالت

 كيفك أ اهظعالغش كسفن تم زاأ :ةليطا هذه مفد ىف همصخ هل لوي

 | ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع

 مالكدلاب هبلاطيو لمت ال هجو ىلع همالك نم هدوصتم نيب مل

 , هتليح كللذ دنع لوزنف ؟ هيلع

 اذ_م كمالك لوةيو لئاسلا ىلإ يسقتلا كللذ دنع ضاوفي نأ  اهئمو س ملإ#

 لئاساا ماويل ؛ كضرغ "نيف ؟ هديرت ام نيعأ تساو هوجول لمتحم

 | اليبس هيلإ دحب الام باط 1

 نم هب ةيلاطي ام لئاسلا نيبد فيك لمتعم ريغ ناك اذإ مالكسلا نأل

 : لوتي نأ اذه دنع لئاساا ىلعف ؟ هل هوجو الو « ههوجو ضعب نايب

 ىتبي الف ؟ هرهاظ هاضتقا ام هه تيِئَعو مسقنم الو لمتحمأ ريغ ىتالك

 . ةليح لوئسمأل

 رظانلا نكيلف ايه ابشأو هذه :لثم تاسيبلتو ليح رظدلا لهأ نم قاذحللو - ملاح

 ؟ همصخ ليح نم ردد ىلع

 باتكلا لوصف نم ىغم اهو «بابلا اذهىف اهرثكأ ىلع انهبن دقو

 . لجو رع هللا ءاش نإ لمأتلا ىذب' ام



 همالك ىلع ةلئسألا هوجو ضعب هجوتي نأ وهوعرظانملل حابيام ليملا نمو س مله

 نأ ىربو . لاؤسلا كلذ نع لفانقلا ىف لاتحيف ؟ باوجلا هرضحم الف

 امأ : لاق هباوج هل ريظ اذإ ىتح ةلثسألا نم هريغ نع بيجو كلذ ىسانت

 اذإ : ًاحابم اذه نوكيف .هرك ذنو هياوج انكرت دف ىلالفلا لصنلا

 الف دحاولا لاؤسلا ثالذ الإ هجو نكي مل نإف ؟ ةلئسأ تاذ ةبونلا تناك
 . ةياوح هرضح

 لازبال ؛ هديعتسيف لاؤسلا اذه مهفأ مل: لوتيو لاقحم نأ هحولاف

 قيفوتلا عم هل راطشرف كلذ لالخ ىف ود ربدتيو«لصنلا اذه ىلعقيال لوفبو

 .ىذلا عذولا ىف ةليملا هعفنت الف ناك نإو ؟ هباوج اح ملأ ام نكي مل نإ
 .دايقن الا ةيف همزاب

 جرح هنإف ؛ هيلع مالكلا ىف عرسي نأ باوجلا روضح لبق زوجمالو

 ! ؟ هوجولا حبقأ ىلع ةعاطقنا ربظيو ساوسولا هبش كاذ ذإ همالك



 عاطقن الاو لاقتالا هوحو 78 لصف

 + نابرض لاقتنالاو ؛ لاةعنالا ريغبو لاقتنالاب نوكي عاطتنالا نأ لعاو م

 ظ . عاطقنإب سبيل 9 دوم

 5 عاطقنا ود كل مومدمو

 : هوجو ىلع : عاطقنإب سيل ىذلا لاقتنالاف

 .لقتناو هءاع هواي مصب أم ىلعو أثق ١ قلعت ,ى# ميوعبل بلاطإ نأ م أمم مس 1

 . تالذ ند تثصو ىلو ف هيلع ةلاطملا هد تف ف م ىيأ هدر حتا ىلإ

 كارتي مل هنأل ؛ ةئيقملا ىف الاقتنا دعي الو « لاقتنا ةروصلا ىف اذبف « اهتلمأت

 | ةئع جراخ ريغ كاد مع ىف وه لب هزار عم أدتبا أم

 وحد هل الأ ةءلاطملا 5 ثءفو أم معيدععل ىلإ الل يبس ليج ُ اذإ ألو

 . ةياع هقول أم

 راتخا اذإف « ءاتبلا ريغ نم هسفنب هحبيحصت هنكع ناك اذإ امأف

 ؟ الاثنا هلعف ام و( الققنم ع له ءانبلا نم برص هحيحصت

 لقتنم ريذف هحيحصلت ىلإ اليبس هل نأآل ؛ لفتنم وه : لاق نم مهم

 . امومذم الافتنا الثقنم راص هريغ ىلإ هنع جرخ اذإف
 حيدعتلا 4 ونحو ةيلع رس سبل ذإ كلذ هْ - لاق ند م محم و

 1! هب أدتبا مع احراخ نكي مل ةدعريديمصل 1 رايتخأ ةدو ىأف دحاولا ءىسلل

 نع مصل زدعمل نأ وه لاقتنالا ةروص ىف ناك نأ و ,الاقتنأ دعب ال اممو مل ؟

 «هب أدت ام ىلعرارصإلا هيلع( لك شي هن أ لدتسملا لميفعأ دقبا ام كاردهسا [شد«لز



 ل مهاب د

 روضنل كلذ نوكيف ؛ حض وأ وه ام ىلإ هنع لدديف « هيف مالكلا لوطيو

 . الاقتنا كلذ نوكي الف لردتسلا ىف روصقا ال « عمتسلا ىف

 . نيعللا عم مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق ىف ارك ذ ام : لثم وهو

 .٠ بهذا ىف ةدايزب مجرب ا باوجلا ىف ديزب نأ امو - موع

 باوج نمو بهذم ىلإ بهذم نم هلاةتناك وه : لاق نم  مهنف

 ظ . اًمومذم الاقتنا نوكيف « هيف باوج ىلإ بهذلا ىف

 لوألا لا رقتسا دق هنأل ؛ ةقيقللاىف لاقتناب سيل : لاف نم مهنمو

 للملا طئارش ضعب ىف ةدايز نوكي امف مهفالت>ا اذكهو « بهذلا ىف

 . ليلدلاو

 .(تا37) حيي رسسنب ا نع هانيكح؛اعاطقناو الاقتنا نوكيأل :لاقنم  مهنف ملغ

 . راظنلا نيب رورمشلا وهو « الاقتنا نوكي : لاق نم - مهنمو

 نأ لثم وهو « ًاعاطقنا الإ نوكي الف ؟ مومذم وه ىذلا لاثتنالا امأو - موه

 ؛حدقا| دعب وأ هيف لب اسلا نم حدقلا لثبق وأ لهادىلإ هكر تمف ليادب لدتس

 جملا لبق نه رخآآ ليلد ىلإ هلاقتنا نكي ل اذإ اعاطقنا نوكي امنإ اذهف

 ؟ لئاسلا لبق نم

 ؛الوأ هب لدتسا ام مهني نأ هنكم مل لئاسلا نأل كلذ ناك اذإ امأف

 ةياع هارب ةصق نم انر ذ 5 لئاساا هموغي رخخأ ليلد ىلإ لقتني نأ هلف

 | نيمللا دورك عم مالسلا

 ةلاحم ال عاطتنا وهف ٠ هكح لسبق ةترصأ نمضي امه ضارعإلا امأف

 همالك كرتي نأب 5 توكسلا ريغ و توكسلاب ضارعإلا كلذ نوكيو

 . لّثم ب'رض وأ رغش وأ نآرق ةءارق ىلإ



 سس 8 جتا“ سسم

 :  رهاظ رذمل هرضني ناك امل هكرتو هضارعإ نوكي نأ الآ مهللا

 .همالك مطقو هب لاذتشالا نم !دب دج ال لغش وأ مهم رمأ همهد نأ لثم

 مالكسلا كلذ ةرصن نع هزجت قفتي نأ زاج نإو « ًاعاطتنا نوكي ال كلذف

 لي دقو ! زوجي ال كشلا مم عاطقنالاب ركحلا نأل ؛ مهملا كلذ عوقو عم

 1 رظنلا كح ىف هب ةبلاطاا زوج ال اع همصخ ةبلاطع لذتش نأب هعاطتنا

 ,ىع رش لج مكحىف ىلاع ليادىم هيلإ مىصخل ليبسال اع هيلاطنإ اذكهو - ملك

 ؟ للعلا هيف طرتشإ ال ثيح اًمواعم مكسحلا ريصب نأب وأ

 ؟ ةسكمنم ةدرطم لعب هيلاطي وأ

 عضوه ىف راراضالا ىلع مصخل اًمواعم كسلا ريبعي نأب ةيلاطي وأ

 ؟ لالدتسالا هقيرط نوكي

 ؟ ليلدلا هيف همزاي ال معضوم ىف ليلدلاب هبلاطي وأ

 لوثسلا بلطي نأ لثم :  ليادلا همزاي ال نم ليلدلاب بلاط وأ

 ؟ كلذب لئاسلا

 مم وأ ءالب ؛ باوحي هبلاطي وأ

 اضمب هضعب مفدي ضقانتو تفاهم همالك نم هير ايف نوكي وأ

 : موق عم [ه / 078م ةيآلا نم |( ةثال ثلاث ) : ىراصنلا لوتك

 . ١ 5 / بع ةيألا نم ا (دحاَو هلإ لإ دل ند مَ +

 ؟ ةرورض مواعلا مفد همزاي د ىلإ مالكلا انب ىعتني وأ

 ؟ هنوك ليحتسي ام ثايثإ وأ

 ؟ هعضوم نوكي ال كلذو «

 ؟ الصف امهننب دحي ال دسانب اجيك هيعدي امف لباقي وأ



 دب #2 تس

 ؟ قرف نم نكمتي الف هب لوثي الام مزاي نأب وأ

 ؟ امهنيب قرفي الو هيكر' الف هلوثي ام دضب لباقي وأ

 ؟ هريغ ىلإ هيلع قيقحتلا دنع هكرتي بأ وج ىلإ ديعتي نأب وأ

 ؟ هتاع نم هنع زارتحالا نايب ىلع ردقي ال اع هتلع ىف ضقاني وأ

 ؟ ةلاقملا ىف امهْندب ةيوستلا ىلع الو

 ؟ هيف ناكامب قلعتت ال ىرخأ ةلأسم ىلإ هيف وه امع ةيلكسلاب جرحي وأ
 هكري ند لصأ لع هيلع لاؤسلا دورو دنع هليلد وأ هباو> ىف ديرب وأ

 ؟ اًءاطقناو الامتنا ةدايزلا

 ؟ ا؟.مةسم هيعدي ام رارمتسا نايب هيلع رذعتب وأ

 !؟ باوج ىلإ باوج نم وأ بهذم ىلإ بهذم نم لققني وأ

 .الف لئاسلا نم امأف ؛ لوثسملا نم لاقتنالا اذه حبتي ا - مهضعب لاقو - مكال

 . '”معو ”ٌلائتنا « نعيم امهنم وه : لاق نم مهعمو - 4

 ؟ لولد ىلإ ليلد نم لاقت:الاكو هف لصأ ىلإ لصأ نم لقتني وأ
 ؟عاطقنا هنأ جييحصلاف ؟ باوج ىلإ باوجنم بهذا ف بيجلا لاقتنا امأو مذ

 . اعاطقنأ هدمإ ال نم  مهعمو

 . ةرصنلا ىف مالكسلا لاصنا ىضتقم نم هنأل : لاق

 كلذو ؛ نيمصخلا نيب تدي لوصأ نم جورملا وه عاطقنالا نمو
 . توكسلاب عاطقنالا نم 'ميشأ

 مامتإب ءافولا رم نكمتي مل هنأل ؛ ًاعاطقنا كللذ عيمج ناك امنإد
 1 . هماعإ همزلام

 ؟ لوألا يبمتت رذعتل حج رث' ىلإ حيجرت نم لاقتنالا امأف  من»



 مالك نم هلب اقام ىلوأ هلاقام نأ ىعدا | هنأل ؛ عاطقنا وه لاق نم - مهنف [ىد'ل]
 - هدول هيلع رذعل اذإ كو ذك نأ دقو ءاديجرت 934 نأ 7 لجأل ةمصخ

 راصف : هل ال د ةاعدأام روظإ كو ىلا معيجرتلا ةرمصل نع *حأع هزأالو

 . ةلاحمال عاطقنا كالذو ه ىعداام لع هلالدإا رابظإ نع ًار>اع

 هل ناك اذهلو ؛ ليلدلا ىف هلثم نوكي ال ًاعاسنا هيف رْسألا مسني هنأل
 ؟ رثك أو نيليلد ىلا عما هل سدلو - حيجرتلا نهم هوجو أر عج

 . هل ال دل موك هةلعل نأيب نع عاطقنأ ةويمل نع هعاطقزأ نآلو

 كلذو هَل الد حيجرتلا لعج نع ردعع كلذو هلالد هسئإ ىف نيبالف

 1 عاطقشناب سد

 لاثم لل لاثم نم لاقئينالاو 6 ةلذمالاك ناكف رمألا بي رققأ هنالو

 ٍ عاطقت و سل

 هنم نوكيال ن الف « ًاعاطتنا نكي مل ليلدلا نم هيلإ لاقتنالا نألو

 ١ ىلوأ 8 اطقنأ هلثم ىلإ

 نإ هنأ 5 هكرت اذإف ؟ هل ةقيقح الام حواي دقو حيوان حيجرتلا نالو

 ىف رذعيف ءام بارسسلا نظي نك ؛ رْذُمُيف هل ةتيقح الام حال هنأل ؛ هكرأ
 : ةحيرعأأب لوأ نيمحولا نم لوألا لعأو اذه كالذ هلع

4 
 .ًاعاطقنا هنودعت ىذلا لوصالا نع جورخعا هجو فيك -: ليق نإف

 : هوجو ىلع كلذو ؟ لطاب ىلإ جورخلا وه لق
 : ةيم لب وأ ”سح هعفدأم ىلإ جو رغاك - لاخلا ىلإ جورذلا 5 أمم

 . اعيثأ ام وددت ىلع نركب نأ اتححر دقو نيتماك رادقت سومطم لسألا 0(0--1)



 بس مما بس

 امل ؛ للا حصي الام ىلإ جورخلا لثم  تفابتلا ىلإ جورلا  اهنمو

 ؟ ضعبلاب ضعبلا مفأ لذ نم هيف

 ؛  شحنلا ىلإ جورخما  اهنمو

 طماقس اك :  ةعيرشلا لهأ بولق هفخستسن ام ىلإ جري نأ لثم

 ! اذه لاكشأو ! ؟ ىلز من ىنزال رجأتسا نميف دحلا

 لوسرلا لك هةفلاغع ىلع ىذلا وهو  طاخلا ىلإ جورطا - امهو

 ؛ راصعألا رخآ ىلإ  ايماعو ابصاخ : هئمأ "لغو - 2

 لظ ريصي نأ ىلإ رولا ريخأت 3 وج هنأ : ناعنلا نع ىورنام  لثم

 ب هيلشم ءىش لك

 بجويب فكيتدودلاو ةدودلا جورخ نإ : ىعخنلا لاقام  لثمو

 . ءوضولا

 دجم دقو . ىمحم نأ نم رثك أ كلذو أطللا ىلإ جوراعا اهنمو

 . باةكلا لوصف نم هريغو لصنلا اذه ىف هنايب

 ؟ ءانعمامو ؟ ًاعاطقنا : لدجلا ىف عاطتنالا ىمس ملو :  ليق نإف  مم؟
 : رفاسملل لاقي اك:  دوصقملا ضرخلا غواب نع زجع هنأل  ليق

 وداع راص اذإ كتالذك « هرفس هدعتم خولي نع ارجاع راص اذإ « مطقنم

 : ىبس ؛ًامومذم الاثتنا لقتنا وأ ءمزلأ امع صقنلا نع وأ « ةلالد ةماقإ نع

 . ًاعاطقنا : هلاطو « ًامطتنم

 . ًاعاطقنا :دب» لك سياو ؛ زدتع عاطقنا لك : اذه ىلع

 :هل وصأ ولدجلا موسرب هيلع ناصتنل عاطقنأ وهىذلا هزجع ن وكي دقو

 ابييترت ةيذيك وأ :اهظفح ةيفيك وأ اههضاوم ةلدألا مضو ةينيك فرعبال نأب



 سس مث 81 سع

 . تامازلإلا هوجو نم ةياع "درب امأ ةينيك يأ

 هوجوب للعلا صقان نوكي نأ ريغ « لدا موسر ىف ًاعراب نوكي دقو

 . ةلدألاب هملع ةلئأ مط ةذيف "اتسفأ و“ ةلدألا

 سك ىلإ مجر داسفل مطقنيف ةلدآل او لدجلا مودسر ف الماك نوكي لفو

 . اهبترسمن ديرب ىتلأ ةلاقملا

 نع هياإ ريصيام لك ىف كذنيال هنأ ريغ عيا ىف الماك نوكي دقو
 ىلإ ةجرد نم لقتنا ىتمو « ًادبأ هعاطتنا روظوف « ليصفتلاب ةللا عفر

 :  ًاعطقنم ناك : ايلبق ام

 ضةنلا ىلإ ةضراملا نم وأ « منلل ىلإ ضتقنلا نم لقتني نأ : لثم

 ىلع اههضعب ةلئسألا هوجو بوتر نم هانيب امم « كالذ ريغ ىلإ ؛ مدل ىلإ وأ

 : كزذك نكي لف ؟ هجو ىلع هنوكل ًاباوج وأ الاّوس ىعدا ّىمو « ضمب

 بجومب الوق وأ اقرت وأ ةضراعم وأ أصقن وأ ادنم ىعدي نأ : لثم

 : هامدا ام ىلع نكي ملف كالذ ريغ وأ « بلق وأ ؛ ةلالد كارتشا وأ ءةلع

 . اعطقنم نآك

 «خسفلا دعب وأ ءعرشلا لبق امب ةلعلا ضقن نم عاطقنا ىلع انكح اذهلو
 « ضقنب سيل اب ضقئلا ىعدأ ةنأل مالسلا هيلع لوسرا هب م ام وأ

 . ةيوجألاو ةلئسألا رئاس ىف كلذك

 ةدايزب الإ هاعدا ام "ىلع هاعدا ام مت مل نم عاطقنا ىلع انكح اذحلو

 انتيثأ ام وحن ىلع انوكي نأ انسحر دقو . نيتملك رادقع سومطم لصألا )١-١(
 لجده 6 اه.نأو » : اذكه لصألا ىف نيسوقلا نيبام (؟-؟)

 اندثأ م ومع ىلع نوك: نأ انحدر دقو . ةملك رادقتب لصألا َّق سومطم 69



 إم نق عرش ب

 . دعب هيف هدروأ ام نود نم ًاسيحص هاعدا امف رييغت وأ ناصتن وأ

 «لاصننالا وأ لالدتسالا نم هيف وه امم لقتني نأ :شحافلا عاطقنالا نمو سس ميس

 ٠ ةبلغلاو حايصلاب ددرتلاو بغشلا ىلإ

 . بيجلا نم اذه نكي نإف

 انم كاسمإلاف الإو ؛ ديزي ىتح ؟ مازلإلا | نع بجأ : لئاسلا 4 لاف [شول لإ

 |! نسحأ كنع

 ضارعءإلاف الإو ؛لاؤسلاب لغتشا:بيجلا هل لوقي ؟ لئاسلا نكي نإو

 . بجاولا وه كنع
 نم نآك نإ ةب اسما ىلإ « امههدحأ وأ« أريصب نأ : بغشلا نم شْخأ و - مخك

 ةلب اقم ريغ نم نكميام غلبأب هنع عدرت ؟ رهقلاو ةنطلسلاب ةنئاخ فاختال

 | هنم ريظام لثع

 . هحو نسحأب هنع توكسألا هحولاف ؟ ةنئاخ فيخ نإ و

 . ًامطقنم ناك له ؛ ةلالدلا ىلإ باوجلا ىف راص بهذم نع لثُس نمو - ميمو

 ؛بهذملاب هلهج نع "ىني هنأل :لاقو «عاطقنالاب هيلع كح نم : مهنه

 ! ؟ اهاضتقع لئاق رك اذلا نأ نع 'ىنيال اهرك ذ ةلالالا ذإ

 كننيال ليلدلا ذإ ؛عاطقناب سيل كللذ نإ :حيحصلا وهو لاق نم مهممو دس م0“

 ؛ لوادملاب هلوق فرع دقف هحيحصتو ليادلاب هلوق فرع اذإف ؛ لوادملا نع

 . بهذملل "رك ذ لولدملاب لوقلاو

 لظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ هلأس ان هللا همحر ىفاشلا لوق : اذه لثم

 . ةكي سانلا ىتفي متاق وهو « ةكه » رود عيب نع

 ا عار نه ادل « ليقع » كرث له : لاق نأب هباجأف



 سس 8مقنأؤ حم

 ! ًاميمج ةلالدلاو بهذلا ىلإ ردتلا اذ راشأف

 لاتف ؟ لزنت نيأ : هل ليق ةكم حتف ا مالسلا هيلع ىبنلا نأ : كلذو

 0 مير نم انل ليقع كرت له: مالسلا هيأاع

 ؛ همالسإ لبق عابرلا بلاط ىبأ نم ثرو دق ناك اليقع نأ : كلذو

 ؟ ابضعب كالمو لوسرلا اهمنغا ابعاب نكي مل وأو « ابعابف

 . ًاعيمج بهذلاو ةلالدلا ىلع مالكسلا اذهب كدف

 : تاقبط ىلع رظنلا لهأ نأ لعاو مصب

 اونوكي نأ بحي ءالؤمف ؟ مهتوف نم لعتلا ىف دابتجالا مهقح : موقف

 . نيلوئسم ال نيلئاس

 . ىواتنلا غابم اوغابو لو معلا ىف اولعّسوت : موقو

 ! نواس ةرانو ؛ نزلا ةران ءالؤرف

 . ىوتفلاو ةلاقلا خابم اوغلب و « للا ىف اورحبت : موقو

 ؟ !نياوئسم  ًادبأ  اونوكي نأ بحيو « نولأِْبال نيذلا مم ءالؤبف

 وأ ؛ لاؤسلا نع نوفكدتسي : ةرظانملا ف لفطتلا مهبأد : موقو

 ؛ىرجلام رثك أ نومهنيال ارو ء اولأسي نأ غلبم اوثلبي ملو «هيف مروصل

 ؛ حايصلاو .بغشاا ىف نوذخأيف رخآلا ىلع نيمصخللا دحأ ةصرف نورظعني

 -مهتلج نم مهأ-ضقنلا لهأو ماوعلا نم ساجلا رضح نمل مهنم امابيإ

 . مهمع أذص نم رفص مهو

 ؟ ! رظنلاو لدجلا لعأ ةلج ىف نومي ال ءالؤرف

 )١( ىراخباا هاورئىرخأ غيص ثيدحا ٠ شلارأ : هجام نباو 484 جح؛لسءو 4 4 جح " ٠



 تورمدعلاو مبامسلا لصفلا

 مكحلا و لاثمألا رك ْذ نم لمعتسي امف لصف

 ضع ىلع مومذعب لدحلا لحأ ى دعت لئع

 نسحي الو «فلسلا ةريسب قيلي الام لاغتشالا نأ : انركذ دق انأ  لعا مسد
 . دوم ريغ مارح :  لدجلا ىف رظانماب

 ؛ ًايحأ رداونلا رك ذو « لاثمألا برض ىلإ كسامتملا رطضي دقو
 . كالذ نم هلف ؟ قدال ًارورقم حال داني ال ىذلا لطبُملا ىأر اذإ وهو

 . دا نع جرخي الام

 نايبو « رافكلا ىلع درلا ىف كلذ نم ةلمج هناحبس هللا رك ذ دقو

 . قفولا ىلع ءىش لهسمأ نع مروصقو مهمصقت

 الإ (ملقعي امو سانا (مرضن املا كالو د هناحبس لاقف
 . [ 35 / 40 ] نول أملا

 هيلإ ةجاحلا دنع هزاوج ىلع لدي ام كللذ نم انءاشم نم ريثك دروأ دقو - معو

 ذب أ باتكلا واخ الو « هركذي باتكلا لوطي ال اردق كلذ نم ىو
 :  نف لكلا اءماج باتكلا نوكيا ؛ هنم فرط نع

 هناسدئسأاو ؛ هيهذم حدمو ؛ هقاربإو مصخلا داع رإ دنع لوي نأ كلذ نف - ه٠

 لطابلا ىلع قحتأابإ فل لب » هناحبسلاق ام لثم : هدروي ام ميظمت ف

 .[ ادب] وكمت ادي هليئرلا كلو كوواَر وهاد ماي
 : زجارلا لوق لثمو

 (تا5) راوخلاو قباسلا فرعيو راما فري ناهرلا دنع



 دس ةهكأ 0

 هلوق لثم : امل وطبو « ةجح : مصملا هاعدا ام ءاهو ددع لوقي نأ كلذ نمو س مهيأ

 تيئبل ت توددلا رهو ( نِإَو اتي تّدخا ِْت ويكشملا لمسك » ىلاغت ظ

 . [مو./ 4١ ةيآلا نم ] « نول اونأك ول توبكنملا
 : لوتياو أ

 اذا تح هام نآمالا هس ةعيقب با سك » ةناحيس لاق ام لثم

 .[ 4 / موي ةبآلا نم ] « ١ ام هدجن 8 00 أح

 ظ ١ لوف وذي وأ

 رفصأع مو ف معي را هَ "تادتشا دامزك » هن ادعبس لاق | أم لثم [ ىذ؟ل]

 . .[14 ] ١ه ةيآلا نم ] هاش ىلع اوك امم نورد ال
 لاخلا ىف همفر اعيش لصأ اذإ ضقاننتو تفاهن نع همالك مس اذإو ل م؟

 : هل وصأ صضعبب همقر نكع وأ

 تدمج ةثيبخ ةرحشك ةثيبخ ةَملك لَثَمَو » هناحجس لاقام لثم

 ١[. 6 ٍراَرق ند الأم ضرألا قوف نم

 ةقيتحم هيلع رذمتي وأ مازاإلا نم ةمورب ام هل مثتلي ال مصملا ىأر اذإو - مهم

 ْ : لاق هبيجوتو

 .كيل وأ ىدشحلا انم مل تقيس نيذلا نإ » ةناحببس لاق ام ثم

 .[ 51/1١1 ]6 َنوُدْعْبُم مع

 : ءىشب اهعفد وأ اهضيقن كل رهظي « ةيوق اهْئظ ةلالد وأ ةلعب رشبتسا اذإو - م44

 ش :  لياقلا لوقب تاثع

 «ت١<4) ساشا نم لئشابأ كت ريص لف اهفعضأ ناك امه هلع ىنر» الاف

 ( لدحلا ىف ةيفاكسلا  م:)



 بسمع جا

 مهم لك دروأو :اوهحازي ويا يبغاشلو هون واع لق هداحبصأ مصخلا ثوب ر اذإو - م46

 اوتكس ىتح هدروأ ام ميج داسف نع تفشكسف ةتدروأ ان امفد ةنظي ام ظ

 :  ريرج لوقب تام

 ىمسم قدزر فلا لع تثعءضو ال

 (ت0١١) لطخألا فنأ تعَدَج ثيعبلا ىلعو

 - مهني ام هقيقدت نم ققحتي لف قأديو قمعتي مصخلا تيأراذإو

 ظ : . لناقلا لوقب تاثع

 ( ت 155) لخدق تاماظ ىف دحأ هرصبب | ال  حضاولا كرت

 :_ىنملا نم هردصف جلتخ امعةرابعلاو حاصفإلا هنكمي ال هتيأر اذإو

 :- هناحبس لاق ام ثأفق

 .[7 | همم ةيآلا نم | الك الأ جار ال ثيَح ىذلاو 1 ظ

 : تلق :  هناسل هنع جلجلي ام لاق اذإو - م5

 1 ١م ةيآلا نم ]| 6 ىناسل قاطني الو ىردَس قو 0

 6 دس مدر ىعم هلسرأف امل شم صف 0 نوُراَه ى ْحَأَو 0

 .[ ةيألا نس

 :  رعاشلا لوقب تلثمت وأ

 7 لأ
- 4 
 م * |

 0 را "3 ها 5 2

 (تا/) احناخبا لوقلا" لطاب قلت كنأو احعأب | هامات قلما نأ رت م

 ةمشحب كبلغ نولوةيوكونلاخم مهلكو موصخ نيب ًادرفنم كسفن تيأر اذإو - م07

 ريلق ةثف نم م 1 1 29 هن أدعي هل وتد ماع تروهظتسا : + هم مومف ةرثكبلا

 3 " / غو ةيألا ن ها[ 6 نأ رثذإب ةريثك ةئفإ تدلع

 : قدزرفلا لوب كتاثع تثلش نإو

 تادمز ىهاود هبا ثيل نعد ميومع لخف ص ' وعمتحأ اذإ



 سس رو بلا

 ش - ةتاحبش

 | 40 / 18] « نيبُم ريذ_ماصخلايف 2 ةيلحلا ىف 200
 ؟!توكسلا قعألا ”بازجا : تلق  هفسني نم نب رضاحلا ىف تيأر اذإو - مو

 :  ىنتملا لوقب ثلثم وأ

 4 مس ءاتثف : 0 اي ره كادأب 1 ' نم هبَسَنَأو

 )تت ١58 ( لك هن اي ْنَم ءكاداع نم ظيغأو

 : تلق قفرأا ترتخا وأو

 نم ] «:ًامالسا ولك ْن ولها مهم اخ اذ و » هناحرس للا لاق

 .| «ه ا هس ةيألا

 © ىنعلا لوب تاثع  كمالكا ب معل ندم تيأر اذإو

 ) تالا ( ميقا ليخلا ند دق و 5-5 اي وذ باع نه 1

 نإ 0 4و أحس تأ لو كرلثم :  كلمال 5 كا كادي مد ند ثدأر اذإو ع يلا 6 ء

 رثأ رم مس ل

 .| + /ة نو م هن أوئمأ ني لا ن رد اوناك اوُمَر 4 نيذلا

 :  رعاشلا لوتب تاثمع وأ

 )تت از كلبا أم دنادشلا رش و أيدعو سم نم هلا نم تكحض

 ين لوك تاع .١ كلل . هروب ل ع ىحعأل داقنب اير ههيأر اذإو سس م61

 نب ذلا 2 مع[ 0 ١ كن ادعيس
 نم ل 1 ”نسحأ ن هما عمي ة لولا نوعمشسإ

 .[ "ذ/ امل« ا نيتيآلا

 2 ةارلا ىلإ ىدلم ًابحسع ن1 7 العم . 9 : ىلاعت هلوق تاقو

 . | 7؟ /؟ 6١ نيتبألا نم ]



 سم جربه دس

 سمج نسم يل

 .كتلزوأ د١ : تثلل) ”ىدرعسإ وأ 551 روع لاعب بلاغ هع أر ذإو

 ( نورظني 'مَو تلا لإ نوفاسي امنأك نيبنام دعب قا يف
 1 ١ ظ .[ىارز

 ىدادلا نم ريخ قحلا ىلإ عوجرلا : هنع هللا ىذز رمع لوق تلثو-

 . ؟ ! لطابلا ىف

 : كمالك روهظ دعب كنوبلاغي موصخلا ثيأر اذإو - م؟
 2 71 ل 2 ا 1 ى-

 4 وباع مكساعل رمي ١ وُعْلاَو هاه عم / 4 أجيوش هه وب 2 1

 ع سم ريق ا 6. 8 اال

 نم 1 4 قحلا رب اوضح ديا | لطابلاب ول داجَو 9 3 أحس هلوثبو |ش ةءا ل

 1 ١ ٌء ا 6 ةيآلا

 : تاق : هكحأ نكي ملوأ هبلق ىف دعب رقتسي مل امب كسي ةتيأر اذإو

 .[ ١1١ / مسك ةدألا نم ] (”لع دب كل سل ام فن لَو

 4 ءاذصإلا ىواس هي لوقت ىلا أله : لوقيو كل أعب ةقيأر اذإو

 : تلق ام مهفتال كنأو

 : [مه/٠] عوج نم ىذا الو نسال ) اذه : تأ)
 ١ 5 : ١ 2 ريا

 ربع 2 هدروأ 2 6 هرك لق ركفلا ليطب باود ىلإ جاتحا اذإو

 . تانمُكَلا ل وف تاثع ءدقؤ و

 (تالالم)#* رازنأ هتمون دعب هيلث *

 . باوجلا هرضحم ملو كمالك مهف هنأ ثماع اذإو - مس

 : هناحبس هنأ *0لاق ام تاق : هب كبي اعيش رك قول هيف كمهفتسإو

 لثم » : بلصلا ىف ناكو «هناد,س هللا لاقام : للسألا شماه نم اذك »:ىليام شمالا ف درو )١(

 .ء6 ىلأو :أوق



 د تا

 تاَومتبلا راطفأ نم او ذفنت.نأ 'مدطتشآ نإ سإلاو "نجلا رشم )

 : ا هم / فو 1 (.ناطلكس لإ نو دفنت ل اونا : ِضْررألاَو

 : تاق ًاريثك دحاولا لصتلا رركي ةئيأر اذإو - معه

 : ماعدتني ال رفس ىءوسلا ربص

 : كدع ضرعأ وأ « سعو كمالكب نواهم اذإو - موو

 : | هناحبس | لاقام تلق

 اذه نإ : لات « َريكْتْساَو بدأ "م « رس و سبع 4 ؛ رأفت 4١

 .| 4 ا 1-54 ]4 ثروت لإ

 مير هيف رذعتي ايف مصختا عقد ىلع اهب نيعتست لاثمألا نم بورض هذيف - م55

 هب ديعتي وأ ؛ دشرلا ءانتباو « قللا بلط ةرظانملا دصقي ال وأ ءرظنلا

 ةميمذلا دصاقملا بنحتيف ؛لجا ارح هتقرنأ اتدروأ اذإف ؛ةاهابملاو ىهاتلا

 : - لجو ع لأ ءاش نإ -

 توكسلا رتخاف هيادعت دنع كالذ نه ءىشب هلباقتال نأ تئش نإو

 ن لجو زع هللا ءاش نإ  ريخ كلذو « هلثم ةرظانم نع ضارعإلاو

 . قش وتلا هللا و



 م51

 ةيفاكلا باتك رخآب ءامث : -مدققت ام ةباتك" نم ءاهتلالا دب - : هعسلا لوي ]
 + [ ىأي ام يسرح مامإ ىلاعلا ىبأل لدجلا ىف

 ناكو « اليصأ و ةركب اريثك دجلا هلف؛هفطلوهقيف تو هّدمو هنا دمحم باتكلا م

 [ م١٠56 ]ةنس روبعش نم هنم تاخ لايل ناّمأ بجر رهش ىف هتباثك نم غارفلا

 . سو هلآو ذم هيبن ىلع هللا لصو . ةئاّسو نيس

 : | كلذ دعب لآف م]

 «قارعلا نم ةدراولا ةخسنلا ىلع باتكلا لبوق : هنع خوسنلا اذه لصأ ىف لاق

 هئمو ىلاعت ها لمح ةئاشو نيعبرأ ١ م "5 ]| ةنس نم ةذمقلا ىذ ىف ةلباقلا تو

 هءايننأ مئاخ ىلع ايلصم الا ىلع هش أدماح لا دجأ نيد بتكو هنوعو هئيفوتو

 . هئانبأو هترتع نم نيبيطلاو

 :[هدعب رك ذ ]

 دم هلاولا نيدلا ماسح لماعلا ملاعلا هيقفلا باتك ىلع باتكلا اذه لبوقو

 ىلوألا ىدامب ىف باتكلا اذه اهتم لقن ىتلا ىهو « هتدم ىلاعت هللا لوط دحأ نبا
 . ةئاطلا ردقب ةثاتتسو نيسحو ىدحإ | ه 581 | ةنس

 . | ةيرهزألا ةناخبتكلا متخ ناكم : كلذ لبو ]

 . [ ىتلعا عضوم راوجم ًاضرع ةحفمملا راسب ىف ءاج مث ]
 [ ءاجو سوملعم اهنم لوألا رطسلا نيرطس ىف ةرابع ]

 : هدعب ىذلا ىف |
 . . . هل آو دمت انديس ىلع ايلصم هلاضفأ ىلع شن[ دجْلا ]



 مام
 تائفقشلاعتلا

 لهأل ىركفلا مقاولاب هتاسارد طبر ىل وصأ ماماكنيوجلا نأ ظحالي - تا

 .مالكلا قاطيال هنأ ىأ 6« نامزلا لهأ ةرظانم ىف ةنع ىنغتسي ال » ؛لوقي ذإ « هرصع

 . هنامز ىف حالطصالا لاجل ةبسنلاب : ديدحتتلا هجو ىلعو « ةدئاسلا ميهاغنلل نبت نود

 « هلا ل وصأ ق نآأهربلا » : وهو هتاقئنصم دحأ لبمعسم ىف ىنيوجلا لوقشي

 :  |[ ىنيوملا تاننصم رظنا (  هتفلا لوصأ ) هذا" متر, فيرشلا ره زألا ةبتكمي

 ريخ ىلع ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دجلا ء رك اي رسي بر بحرا نمر هلا سب

 طيح نأ مولدلا نونتف نم نأ ف ضولمللا لواحمب نم ”لك ىلع قح : . . هلآو دمت هقلخ
 .ةديدسةرابع تاكمأ نإ «هدحو هتقيقح نفلا دمتس اهم ىلا داوملابو « هنم دوصتملاب

 ١ رطس نمو ؟ ل[ 6 مبساقتلا كللسع كردلا لواح نأ رسع نإ و « دحلا ةعانص ىلع

 رظنا ] ملا لهأ نم ريثك دنع ىنمملا اذه دحنو |[ بتكلا راد ةخسن - رطس ىلإ

 نايع لضنلا ىلأل « عامسلا دهيقتو ةياورلا ل وصأ ةفرغم ىلإ عالإلا باك » : الثم

 [ 45ص رقص دمحأ ديسلا قيقحتب - م68١١ / هه44 ةنس ىفوتملا ىصحيلا ىموم نبا

 .فررعقلا ةرورض ىلع ثحلاب لئاوألا ىتالسإلاثارتلا لهأ مامها ىئدم ىلع لدي اذهو
 . مع لك لهأ هيلع حلطصي أم ىلع

 .قو اس دق اهلالدو لافلألا فو :تازابعلا ىناذم :ىف ثحنبلانأ ظحالي - تو



 سم جند م اح

 نم ةيمالسإلا مولعلا هذه تدإ وت لب « ىلوألا ةيمالسإلا مولعلا دوجو هدوجو ىف

 نوكي امنإ مولعلا زبامت نأ ناب ىلإ تدأ تالكسشم تربظ ذإ « تالالدلا ىف ثحبلا

 ىأ تادرفملاب فرعي امي معلا نيماسملا ءاملع ردصي نأ ىغتقا امم « تاعوض وألا زب ام

 ظ .ةعوضوم نينو معلا تاي بج

 ةفائثلا ىلع اوفرعت نيذلل ةبسنلاب تاذلاب ناهذألا ىف «دحلا» ظفل طبترب - تاس

 ىانويلا رك-فلا ىف دحلا موهنم وهو « ةفاثثلا هذه ىف ثراوتم ميدق موبفمب ةيبوروألا

 هل طابترا ال لقعتم موهنم وهو « رهوجلا نايب : ثارتلا اذه ىف ىنعي ظفللاف « م.دقلا

 هنأل كللذو « ةليختملا ةينهذلا ىلاعأا نم ىنمع هقاصتلا ردّنب ىجراخلا ىعقاولا دوجولاب

 ظذللا هينمي ال ام وهو . مقاولا تايضتفم أبدي ال ىذلا لقمتنلا صلاخلا روصتلا ىلع ماق

 ةغأ ىذتةم نم عبان انه « دحلا » ظفل لوادم نإ ثيح اقالطإ انه ( « دحلا » ظفا )

 :ةلرنملا صوصنلا اهدكؤز ميهافم ىهو ءمقاولاب هلاكيح الا ىلع ةبترتملا ميهافللو برعلا

 تاذلا نع لصننأل دوجولا ىف رظنلا ىلع اعاد ثحت اهنأ كلذ ؛ ةنس مأ تناك انارك

 ومن ىلع انه « دما » ف ؛ قليلا ىلع هللا ةردنل ًاتيبثت « ىجرامللا دوجولا وهو ؛ ةفراعلا

 « ىنملاو ةةيقحلاو دملاف » : تلذ ىف لوقي وهو . ةقيقملا ىنمي نيمرحلا مامإ هنيبيس ام
 . « دحاو ملاعتساو ل وصألا ءاياو فرع ىلع

 فصب « ىنانويلا ركفلا ىف ىأ « اهدق « ىضانتلا » موهنم نأ ظحالي - تاه

 ناك ىفانتاللا نأل ؛ ىهانتلا ىغتقي ناك « لكلا نأ ىأ « لماكلا لوألا دوجوملا

 ىفانتلاو « ةنيعتماللا ةلقعتملا ةداملا كالت ىأ « ىلويطا ىف ناك ىهانتاللاف « صقنلا لثع

 « نوطالفأ دفع لثملا لاثم وأ ؛ الثم ةيطسرألا ةئسلفلا ىف « لوألا كترحلا ىف ناك

 تادوجوملاب طبتري «ىهاتقلا»حبصأف ؛ ةيوامسلانايدألا ف لّدبت دق مضولا اذهنأ ريغ



 ا حالا

 سيصل ل ا106ااا١ا١ا646464:7ر

 دوحوأأ دح وأ ىذلا «ل وألا دوجوملا ىأ« قااخلا فصي ىهانتاللاو «ةينيعلا ةق والا

 1 . ضحملا مدعلا نم

 ىنيوجلاف كلذلو « ةثيتحلا وأ مقاولاب طابترالا هيف زربي ال فيرمن اذه -تو

 هدجو ام وهو « قينح وه ام وأ « ةقيقحلا ةميق هيف نيبتت ام هيلع لضفيو هانبتي ال

 دودحلا نيع ىلإ مجري... هنأ هددصبإ حرص ىذلا « هيلع قب اسلا فيرعقتلا ىف

 ظ . 6 ةيتاذلا هةنصو

 وف ىلاتلابو « تايعرشلا » لب اقمىف انه « تايلقملا » ظفل نأ ودبي - تدب

 «تاروصتملا» ىأ ىتانويلا ىتعملاب « تايلقعلا » سيلو « ةماع ةنصب مولعلا ىلإ ريشب

 تاذلا نع لصفنملا اهدوجو امل ىتلا ةقيقللا نع ىأ « مقاولا نع اديعب نكوكستت ىلا

 دودحلا ىأ « ةتيتح دودخلا ىأ « دودحملا نيع » : هل وق كلذ ىلإ انمنيو « ةنراملا

 لثمتلا د وج ولا كلذ انهم ىندت ال ىتلا « ةيئاذلا هقفصو » : لاق انه نمو « هتاذ ىف

 ظ . « دوجولا رهوج » ىنانويلا ركفلا ىف لثع ىذلا

 : وه ىذلا ةيردقلاو ةلزمعملا لوق فيد هنأ تابثإ ىلع ىنيوجلا صرح - تال

 لثدع : « دحلل » فيرمقتلا اذه نأل « ( ىئعملاب طيملا زيجولا ظفللا وه » : دحلا نأ

 فلساا وأ ةنساا لهأ قلاطنم نع فلق اًتاطنم ؛ تادوجوملا نم ةفقولا ثيح نم

 ىجراأعا دوجوملا نأكو ءطقف لق.تاا روصتملا لاجم ىف هلئاق رصحم هنأ ذإ ؛ الصأ اصلا

 «مولعملا» ىلإ «مولعلا» نه"نوتلطني ةلزئعملا نآ ىنمي اذهو « ظقللاب هع رّبملا وه سبل

 «دوجولا» سيلو' « مولعملا » هنإ «*ىثلا» نع اولاق دقو . لقعتلا ىإ لقعتلل ند ىأ

 دوجوأل ةميق تابث إب ليلق دعب ىنيو ىلا ةحضو ام اذهو « ةيسلا لعأ هقرع ام "وحن لع

 2 .4 هلود ديفد ال اظذللا ن أو فذالا نرد نوكي 0غ“ ئذلا



 لس كارلو

 ةبانس قوتلا ىنيارفسإلا رفظملا وبأ هركذ ام تبثن ةلزنمملا رك ذ دورو ةبسانمبو
 [ىرثوكلا بهأز دي خيشلا قوفحم] © نيالا ىف ريصعلا » هباتك ىف ما زا مابا

 ىلإ نومستني مهنأ لبق انسب دق... » : مي اضف ناوبو' مهمالاتم ليبعنت ىف لاق

 ئرانبلا تاقص مهمنت يحل اضف ئواسم نم مهعيمج هيلع قفتا اف . ةقرف نيرشع

 "لو ؛ ممس الو ؛ ةايح الو « ةرذف الو ؛ لع هن ادوهس هل سدل هن | : أولا ىت> هلالخ لج

 لزألا ىف هل نكي ملو . ةدارإ الو؛ مالك لزألا ىف هل نكي هنأو ءأ الو م رمت

 . هئصاو لزألا ىف نكي ملو « فصاولا فصو ىف مدنع ةئصلا نأل ؛ ةفنص الو« مسا

 . مدنع لزألاف مالك هل نكي ملذإ « مسق لزألا ىف نكي ملو « ةيمستلا مدنع ىسالاو
 ةبيديو . ملاعلا مناص ىف ىلوق اذه « ةفص الذ ممأ مدوبعمل نوكي ال نأ بجوي اذهو

 هول الو ؛ هل ةهردف لو و44 ال نم نوك ةلاحتساب ملعلا ةطاحإل هداسف ىفققَت لقعلا

 ىقيبارفسإلا لصاو دقو [ ٠ ةحفص ] « قلخال ًاربدفو ؛ملاعلل ًاعاض : هل رعب الو
 . 54 « 5١ ىتحفص نيب امف ةصاخ مح اضن نايب

 هلاد اهم تح ند ظاذلألا نومصم ةجب) نايبأ 0 ممم لوف الاه سس ان مف

 دنع ربعأا ةتيتح لع لدي هنأ ثيح نم ةيهأ هل ظفالا نأ ىأ ؛ ةيجراش ةقيفح ىلع

 ىو 6 كلذ ىلإ انرشأو قبس ص )0 العلا .: ىه ةقرنخلا نأ لمد الن لس ناقإ

 »2 هلع 2 غفل موهتم اذبهو ٠ هأوس مع دوجحوملا وأ ءىشلا وأ روك ذبل ماعقني أو أم

 نييبوروألا نم ىممولاو ةعدقلا رووصعلا لهأل ىلرغلأ ثارتلا ف دم وهدم ْنَم فليت

 اهغللا اذهو . « ببس » : طظفلل فدارم وهو ءارنم انموي تح مئاشلا وه لب « مهريغو



 سس يك سم

 « ةلع ١ « « بربس ه : ىفدام رظنا ] مدنلا ىّرفلا ركفلا ىف ثاحل فما قمرأد

 ىناجزجا « تافأرمتلا هو « ئونانتال نؤسفلا تاحاطصم فاشك باك ىف
 لولدملا يراقب نولمثهملا كلذ دْمِإ ثحبلاب هلؤانت اك [ ءاقبلا ىبأل « تايلكسلا هو
 1218506 . « دئالال » دنع « 02115ع» ةدام رظنا : ظافلألل ىحالطصالا
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 ةرورض نب هنأ ىأ هت 5 ق ظافلألا تالاعتسا انه ضرعي ىنيوخاانأ ى ىعي اذهو

 ةينانوي مهافم نع ردصي مل هنأ 0 برعلأ دنع ىاعلاو ى وذللا ىئركتنلا مق ةاولا م أرتحا

 ١ وطسرأ 6« اةيموط » ةحيتن هنأ ىلع « لدحلا » مم هةلمح

 « تارابعلإب ةديعاا ىه تاروكذلل قئاقح نإ » : ىنيوملا لوق نإ - ت٠
 قئاقملا نم حلاصلا فلساا وأ ةنسلا لعأ ةفقو زيع ام هب دكؤب ذإ دج مهم حيرصن

 مهفقوم نيب قرفيام اذهو . انركذ اك « عقاولا مارتحا ىلع موقت ىتلا ةنقولا كالت ىهو

 . [ 8217 متر نيقيلعتلا رظنا ] . هانيبام وم ىلع ةلزتعلا مهنمو « عدبلا لهأ فقومو

 ؛ مقاو ربرقت نع ةرابع « دحلا » نأ نم قاطني ىنيوجلا نأ ظحالي - تاا

 ةتيفح نع ًادومب طتف روصتم وه ايف لوصيو لوحي ال « ةماع ةنصب سلا ركسفلا نأل

 ددنع دوجولا ريسفتل ةيركسفلا ةتسنألا ىف الثم كلذ دجن ام وحن ىلع « ةيجراخ ةعقاو

 . مدقلا ىلانويلا ثارتلا ةصاخ « برعلا ىلع تدرو يتلا تافسلفلا لهأ

 «ىنيوجلا لوسي اك © تاحالطصالاو تارابعلل ةئباس ىلاعلا» - تا"

 نم ٍثرملا ىلع ليخدلا ىئنسافلا ىلمأع!ا ثارتلا لهأ ىأر 5« دوجولل ةقباس تسبلو

 هتناكمل هريغ نم رثك أ برملا هب متغا ىذلا و « وطسرأ ةصاخو نيينانويلا لبق

 وطسرأف ؛ طابتتسالاز ليلختلا .بيلاسأ .نه بولشأك هقطنم ذا ةيناكمإلو



 وح جاي هس

 ل 0 9 1 ِ ى 3 0_0 8 9 _ 2(

 طع معاأمم5 1م116]16ءأانع]و » : ةينهذلا ءىدايملا مضي دود>ولا ريسفتل ةبسنلاب

 هنا قدس ىبروأ اع ا مأق ىلا ةساردلا الامم رظنا / دوحولا ريسفتل ساسأك

 تانيلا مخر ةئأب «وطسرأ دنع دوجولا ةاكشم » هباتك ىف حر ىذلا 0 كنبوأ ريوب )

 ىقيقللا دوجولا نأ ذإ « ةيلات ةبترم ىف هيدل ءىجي هنأ الإ « عقاولا ىلإ فوسايفلا اذه

 ٠ 6 ةينهزلا ”ىدايملل م» وه هذنع
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 نيسح ةيقوذ ةروتك دلل 6 لسملا ركفلا ةلاصأ ىف تالاثم » : باتك ًاضيأ رظنا

 . « لوألا برعلا فوسليف ىدنكلا » : ةثلاثلا ةلاقملا 1375 ةرهافلا دوت

 الام لمجي نأ اذهل حصب ىلف » : لوقيف كلذ دعب ةركسفلا هذه ىنبوجلا حضويو
 ّىبسألا وه دوجولاف « ةئيتح هنود ماوق هلام لعجم الو « ةتيقح ءىش نود هل ماوق

 : قبسألا وه« ىلعسرألا ىعملا « رهوملا » وأ « ةيهالل » وهو هل دوجو الام سدلو

 دو+ولا لصأ وطسرأ اهاعجو . دوجولا ىف اهلباقي ام ال سيل « ةركف » هنأ ذإ

 . انيب ا" دوجولا اذهل هريسفت ىف

 ةمياظع ةلأسم » هنأب ىركفلا فقوأل اذه فصي نأ ىنيوجلا تفي ل هنأ ظحاليو

 ةقيقللا نبت ةيحان نم ال [ انيديأ نيب ىذلا صنلا نم 4 مقر ص رظنا ] « رطخلا
 . | ىلاتلا قولعتلا رظنا ] . دئاقعلا ثيبت ةيحان نم نكلو « بسحو ةيزيعلا

 نم عدبلا و'غيزلا لحأ دنع «'ةماع ةذصب تاغبعلا قئب ل وفل موتي ب تاع

 ؛ ىلاعتو هناحبس هللا تاذل'قلطملا هيزنتلا ةرورض موهنم ىلع ؛ مهريغو ةيمهجو ةيردق

 ع ةلزممملا دنع دراو و» اك ( مولعملا وه ءىشثلا » نأ : وه دوجولأ موجهفأ في رعت للعو

 « ىلةعلل» لعج في رذتلا ألوف : قوات دو>ومو“ قلاح لعأ دوجوم نيب ةقرذت نوذ



 بما جا//#“ سس

 ىكشي ىذلا رمألا . دوجولا مهف ىف ةرادصلا ناكم موأعملا وه ىذلا « ىنهذلا 2 وأ

 حبصي ذإ ؛ تافصلا قاب اضيأ عزعزبو « اهيفنيو « ىلاعت هلل « ةردتلا » ةنص ىلع

 . دعإ نم رثك أ ليصافت ىنيوجلا مدقيسو « ةيلعاف ىذ ريغ « ىلا: هللا م

 « ةلعلا » ريغ « دحلا » لمجت فقاولا هذه نأ حضتي نأ وجر مومعلا ىلعو

 مقاولا نيب و «ىنءملا وأ ةركسفلا نيب قباطت كانه دمي مل هنأل . ةنسلا لهأ فقومل افالخ

 ْ . ةتيقلا وأ

 ٠ قباسلا قواعتلا رظنا - تاو

 رهأاشلا دبع دنع و «ديبملا» هباتك ىف ىنالقابلا دنع اضيأ هدحن اماذه - تام

 . « دوجولا » باب ىف « نيدلا لوصأ » هباتك ىف ىدادغبلا

 ىوتسم ىلع سيل « دخلا » نأ ىلإ هيبنتلا ىلع اياد قيودا صرحم - تزد

 « دحلا » ةعس نايب نأ ذإ « مقاولاب طابترالا ىوقسم ىلع نكسلو « طقف ىتطنلا هووغلا

 نيبي رمأ اذهو « هتمص ىف نيط رش اناك نإ و « طتف سكملاو درطلا ةم ىلع موقتال

 ةصاخو برعلا ءاملع دنع هموهتمو وطسرأ دنع « دحلا » موهذم نيب قرقلا حوضوب

 ود ام ومن ىلع ةيمقاولا نع مركسفي نودعبي ال برعلا ةفسالف نأ اك . مهنم ءابقفل

 :ةلاقم رظنا | اهريغو ىلا رافلاو ىدنكلا لثم نيماسملا ةنسالفلاو نيملكسملا دنع رهاظ

 « مللا ركسفلا ةلاصأ ىف تالاقم » باتك نم ؟ متر ةلاقم « مقاولاو لسلا ركفلا :

 ددعلا ىف اضيأ لاقلا اذه رشن دقو . دو# نيسح ةيقوف ةروتكد لب ١58/5 ةرهاقلا

 طابرلاب ىتلعلا ثحبال ىعماجلا دبعملا اهردصي لأ « ئماعلا ثحبلا » ةلكش نم 5 مم ر

 2 5١5 ةحفص 157 ربمسيد - ويلوي ةيبرغملا ةكلمملاب سماخلا دحت ةعماحل عبباتلا

 تالاقم » باتك نم 4 ؛»م متر نيتلاقملا ىلاراغلاو ىدنكلاب قامتي امف اًضيأ رظنا



 سس هالك

 ( ىدنكتلا نع ) " مقر ةلاقم ترشن دقو هركذ قباسلا لسلا ركسفللا ةلاصأ يف

 ةببرغملا ةكلمملاب ةيفاقثلا نوئثلاب ةنلكملا ةرازولا اهردصت ىِتلا ©« لهانملا » ةلجمب

 . [ 8637 مقر نيددملا ف

 دوجوال هريدقت ةوثل رخنا ديك وت «دللا سفنوه دودجلا » : هلوق نإ - تاب

 «دخطلادن وكي نأ لعين سا أذ وهو .ةفراعلا تاذلا نع ةلصفنم ةفصن دوحوللا ىفاولا

 . هانيب ام وحن ىلع ةلزتمملا هاعدا ام وهو . ةرابعلا وه

 تاذلا نأ وهو « تافصلا » ةلأسم ىف ىئيوجاا فقوم اذه نم نيبتي - تام

 . تافيعلاب ىأ امم الإ فرعت ال تناك نإ و ةفيصلا ريغ

 اهموهفمو تايعرشلا ىف ةلعلا موهفم نيب قرفلا ناهب !دج مهملا نم س تاه

 ءه رقفلا هله 7 ىف ودللا ةئنب م وق و تاع رشا ريغ 1

 1060115: رأ 16ص 01116 ةب وذ أدبم وأ ب وحلا موهقم ائهرولظب د ثا

 لامفلا هرود ثيدخلا ىوروألا ىةطنملا ركسغلا 1 هَل ىذللاو م ىهيَع دوج وم ةنع رجمملا

 ةطقنهذهو . ةرداسملا ةرودلا ىف ةزمرلا نيناوقلاو ةيقطنملا ميهاقلا نم ريثك ةرواب ىف

 ظ . ةثيدحلا ةيبوروألا ةنضبنلا ىف ةيفسلفلا ىناعملا نم ريثك زاربإ ىف

 ص رعو رهوج>ىلإ ةينهذد ةمسق ىيعلا دوجوملا ةوسف نع أئه ثيدخحلانأ بس ن1

 مفقاولا 1 مسق لك لاصفنا لمي ةمسؤولا هله اهمملع موت حلا لوصألا نأ ظحالدو

 ٠ وطظو ثلاثلا لصألا 7 هدو لح تابثإو ضدرعلا تايئإ لوف 6 الد دعّشسم ارمأ

 للتكجلا 2 وح وملل ىئيقحلا ىلا 2 وح ولا لك ضرعلا نع رش وحلا ف رعأ هلادهسأ 2

 يلا ضورفلا نم ضرف درج ن وكي نأ ودعي ال « ةيلثملا ةمسنلاب لوقلا نأ نيبيو
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 تايضايرلا نيرامك ةينهذ ةبردا ةصرف ىمعت تنبلك“ نإ و .؛ ةيلمع ةدئاف اهءبارو سيل

 دو>و امهمم لكل ©« ضرعلا » و4 « رهوجلا »ب لوقي نم ريكذت انه ىنيوجلا محصي

 رعملا كللذ ىف نيدتكعملا نأو « الصأ ةيلقع ةمسقلا هذه نأ ىلإ ان رشأ دقو . لةئسد

 هوعبتب نأ مأ وعلا ضعب دأ رأ ليخد ريك_: بولسأأ ةاراحم لجأ نم ابيب :اولاق دك

 لكشلاب نءربسنأا ءالؤط اومدقف  ىثطنم قاسنأ نم هيحاون ضع ىف امي نب رمش

 :ظانلأ اويماخ ىأ هوصلخ نأ دعب ليخدلا ريكفتلا اذه بواسأ ىلع « انسن ىقطدلا

 ة.سقلا ىلع مثاقلا هلكش مغر هبااذإف اسلا ريك _ةتالو لب « ةديئعللةئوانملا ييهاقلل نر

 . ةفراعلا تاذلا نع لصفنملا ىأ ىجراخلا ىعقاولا دوجولا هنومضم ىف دكة «ةيلقملا

 وه ىذلا ريثألا لام ىف « ىلتملا » دامبأ : اذه ىنوجحاا نيبي ح تاب

 . ميهافل و:ىلاعملا بواسأ, :اذه حرش وهو © مقاولا »

 امف ةلزتعملاو :ةيودقلا فقوم ىلع ءاوضألا نم اديزم ىقلي لوق اذه - تايم

 نوه أذه مهتاوم ىلع بترب ام ىدافت اوعيطتسي : مهنأ فيكو (« دوجولا » ب قلعتي

 . « ثولاثلا » ب لولا ىلإ اوزاطضا امدنع ىراصتلا هيف عقو ايف عوق ولا

 هقنلا ف ىلوصألا نقولا ةتيقح نع فشكست ىلا فئاولا زربأ نم - ت4

 قرلا نيبي:ثيح عضولا اذه ىف ىنبوجلا هرك دام للعب تيءثسي ال نم فقومو

 فيك و « لاحم نم ا.رثم لكل ام احضوم « لقعلا للع »و 6 عرشلا للع » نيب

 . ؛يلهلأ ليضحم لاحم ىف هكرح دود> ةاعارم ةرورض نه لكب لب افلا. ىلع بجي

 «سرافدالب ةبصق زاريشىلإةبسن ىزاريشلا فسوب نب لعن يهل ربإ وه - تاه

 م هياقلأ » باتك بيحاص 6 ٠ 2 ةئس قوتو ملكك م مويع ةننس دلو

 « هقنفلا لوصأ ىف ةرهبتلا » و « فالخلا ف تكلا » و « هتفلا ف بذبملا » و
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 ةيعفاشلا تاقبط » : باتك ىف امهصن درو نيمرحلا مامإ ىنيوجلا عم ناترظانم هلو

 مه ص نم ح ) « ةلبقلا » ىف ة-يناثلاو (« ركبلا جاوز مه ىف اهادحإ « 6 ىربكلا

 ؟* 5 صا هجو 5 ص ىلإ 5١86 ص نم 6 ج اًضيأو؛ لوألا ةعبطلا نم ١ ىلإ

 .(واحلاحاتفلا دبع روتك دلاو ىحانطلا دومم : ذاتسألا نم لك اهقيقحتب ماق تلا ةعبطلا نم

 ىف دلو « ىرمشألا ملاس نب قاحسإ رشب ىلأ نب ليعامسإ نب ىلع وه - تا*
 ىرعشألا بهذملا هسيلإ بسنيو م ه0 /ه 8004 ةنس فوتو م ىل/4 /ه 51+ ةنس

 تماق « هل « ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا » باتك ةمدقم ليصانتلا نم ديزم رظنا ]

 راصنًالاراد  ةرهاتلا . دو#نيسح ةيقوف ةروقك د هيلع قيلعتلاو هل مدفتلاو ةقيقحتب

 .[| م | يباب / ع ١ مقا

 اداور ًارابخأ عج ناهمصأ ضير ات بحاص ةرام نا ةءهح نب لع وه سل تاما

 نازيماناسا رظنا ٠ 7-2 | ثيداحأ نم اهنأكو ىنالقسعلا لوقي اك « دلبلاب قلعتت »

 . | ىلوألا ةعبطلا 5097 ةحتص

 «ةلادجلاب نجاعلا كرتأو ةلآلا دسب ةلألا يكرأ دق» - توم

 . 6 .. . ز>أرلا لاق » درو امتأو © برملاناسل » ىف رءاشل بودسنم ريغ تبذلا

 . قيقد لمر تاذ ضرأ ىف ليقو « اهتدشا ضرألا : ةلاداو'

 ؛ ةاعرلا نع ىعرملا ةديعبلا ةيعارلا هَلألا « ليأ » ىف ناسالا ىف حرش كافهو
 ةبيرقلا ةلبمسلا ض رأآلا كرتب هنأ كف رو رءاشلاف ؛ ةاعرأا نع ةديعبلا ةبصخلا ض رآلا ىأ

 ةرورضل ةلآلا اهلعجو ةملكلا ريغ نوكي دقو « ليحرلا نع هقمه رصقن ىذلا زجاعلل

 4« ةغللا سياقم » انضنأو « ٠١6 ص ١ حج روظنم نال ©« ناسللا » 1 . . ,. رعشلا

 .| 5# ص ١ حج سراف ئءال
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 4 سلا » : ىهو ةفرعملا رداعم فاتضع ىنيوجلا مامإللا فرت - ثابوإ

 ةيسالاب ةيولوألا 0 ل ملا ريال 2 ىطعيو . 6 ريأطأ 89و 6 بأقل 2و 6 لقملا 2و

 .تادوجوأاب فرآتعن ملم ركشك هرم فقوم أذهو 3 ةفرأعلا تأزإلا نع كايعذنم

 , ضخلا مدعلا ند قالا ص ىلاعلو 4و أمعودم تأ ةردعل 1 7

 ردصصك لثملاب فارتعءالا لع داع رظدلا ةمرف ةرققلا هله ف دك وب ةزأ ىراو

 كارتشال 2 لوقي هارب كالذل ؛ مف ةروطغم ةيناكماك عيججا داع لقملا مورو لع ىأ

 44 لقعلا 2 ىك 6 هن اددلاو تارورضلا )2 و . 6 هناذيلاو تارورضلا قرط ُْق مالا

 7 ف رممأل ردصك

 .صر# هنأ دحي ةفاتخلا مولعلا ف نيمرملا مامإ تافنصم ىلع علطي نم نإ - تاس

 لل وصأأ 1 هتك ف ةهياع عن أم ايف . لعل ةقيفح نايس أولهما نأ لع اريك 2 روح

 دعاوو 1 ةلدالا عل 0 ةباتك ىلإ عجر نأ اننكمو .فاللاو هلوصأو هقدلأ و ندلا

 هب اكو م دو# ىلا هدح ةيفوذ ةروةكد ميدعتو قيثح )0 ةعاجلاو ةئسأأ لهأ دب اقع

 دجوتو بتكسلا رادب [(هقفلا لوصأ) 7١4 مترب طوطخم] « هقفلا لوصأ ىف ناهربلا د

 . الثم رظنا (  هتف لوصأ ) وزع مترب فيرشلا ره زألا ةبتكمع ىرخأ ةضسن ةئم

 مدقتلا ىف هتاقتصم نع درو ام رظنا ) . بتكلا راد ةخسن نم و ٠١ ىلإ ظل نم

 . ) أني ديأ ني ىذلا بتاتكلا أمل

 .ىلأ وه نم هدلاو ناكو ما /هدع ةنس فلأو . ناعنلا ةفينحوبأ وه سس تامإ

 ةيرالا لطب هنأب فكردي ام ًاريثك . ةعبرألا ةمألا دحأ « ريبكلا مامإلاو ؛ مآ

 ( لدجلا ىف ةيفاكلا م19



 سس مار ل

 بقانم ف ثاسحلا تاريخا 2: ليصافتلا نم ديزل رظنا ]| مالسإلا ىف حماستلاو

 منعألا مامإلا بقانم ىف ناجلا دوقع » : اضيأو « رجح نبال « نامدلا ةفينح ىلأ

 ثحم ةيرصلاب تكلا رادب طوطخم  ىملاصلا ىقشمدلا فسويل : « نامنلا ةنينح ىلأ

 . | 1١5 ةحننص ١ ح بيطخال 6 ةيافكلا » باتك ًاضيأو ٠٠١ متر

 ؛لوقياك «ن.دلالوصأو» ى وهو (2ةنينح ىلأ ب تك زربأ نم باقكما نس ناب

 .٠ ةفيكد ىأ باتك : وه ةينيدلا 1 ولعلا عيه ُْق لصألا نأ ى را هنأ ىعي أذهو

 اا ةحباص ١ ح نالكوربا «ةيبرهلا بادألا ميرات» باك ليصافتلا نم لي *ل راثزأ /

 2| "0 "للم ةحفمص | مثر قحلمو

 ىرعشألا نسملا ىلأب ثمتها ىتلا تايصخشلا زربأ نم : كروف نينا تابع

 ىف رك اسع نباو « ةيمفاشلا هتاثيط » ف ىبسلا لعح ىذلا رمألا « هيهذمو هراثآو

 مفادلا نأ ثحابلا نيبتيو هيف هلاوقأىلإ ناعجري  اهريغو « ىرتفما بذك نييدت »

 حبصأ و ةريخلا ماع مهربخ ن.ذلا ةلزمعملا ىلع هرلا ىف دن وقوه ى رعشألاب مامهالا لإ

 نع ةنابإلا » بات؟ ةمدقم اذه ىف رظنا ] . مهيلع ٌدرلا ىلع هرصع لهأ ردفأ نم

 نيسح ةيقوف ةروتك د قيلعتو قيةحيو ميدقت ؛« ىرعشألا نسحلا ىبأل « ةنايدلا لوصأ

 باتكسل كروف نبا حرش رك ذب سادئتسالاو | ما ةيالال ها سال راصنألا راد  دومت

 لهأ قورم ىلإ هيبنتلا ىلع نيمرملا مامإ ىنيوجلا صرح ىدم نع فشكي ةفينح ىلأ
 . مهتارأ نم لوتعلا ىلع اظافح لازتعالا

 | م4١١٠ / ه4 ةنس ىفوتملا ] ىنالقابلا لوق لاثما ليبس ىلع مدقن - تاو
 قيقحم « ةلزغءملاو جراوخلاو ةضفارلاو ةلطمملاو ةدحلملا ىلع ٌدرلا ىف دِهبْمْلا » هباهك ىف

 - ةدير وبأ ىداهادبع دمت روتكدلاو ىريضخللا دم دومت روتكدلا موحرملا نم لك

 سيلو؛لجو زع هللا لع وهو ميدق لعف....>: «مواعلا ماسقأ ىف ءالكسلا» باب ىف لاق



 رخا ىلإ 06 33 نوت هب لع م لكاوهو ثادحم معو . لال دعسأ الو / ةرو رمل ا

 : ) بو ةدعوص ( صنخلأ

 اندنعمولعلا » : [ م٠١٠1 /ه405 هنس ىوتملا |( رهاقلا دبع ) يدادذبلا لاثو
 نع ماو الو بسناكم الو ىرو رضي سيل ميدق لع وهو ىلاعت هللا لع اهدحأ : نامسق
 1 ليصفقتلا ص تاموأعملا عمو جل طي ل عم وهو ُه رظنو ركف نق الو 0 سح

 ناك فيك ناك و نأ نوكي ال ام لكو 3 نوكي ام لكو 1 ناك ام لكب ماع أو

 ساثلا مولع 6 مولعلا ىحسأ ند ىفااثلا مسقلاو ع, ثداعح ريع لزأ 6 لحأو ملعب نوكي

 ماك ..6 بسنكمو ىزورص : ناب رض ىقوغ تانا ويلا رتاسو

 م. ةحنص اهئامسأو مولعلا ماسقأ ناب ىف ل وألا لصألا نم ةعيارلا ةلأسملا نم ]
 . [ لوبنتسا ةعبط  نيدلا لوصأ باتك نم

 ناسنإلا ٠ «قولخلا لءلا وهو «ثداحلا ململا» ىف لوقلا ىب وحلا لصف - تام
 أهملع لوقملا مجم أم... تامد-ةأل نم 2: ىسكسلاو ىرورضلاب قامت أم لاقت

 نم زك لكلاو ؛ لكلا نم لفأ ١ نأب لملاك ) ركف لإ جايتحا ريغ نم

 [( هتف لوصأ ) ١؟50 قرب ةطوطخم ؟١٠ ل هقفلا ل وصأ ىف ناهربلا | « ... ءزجلا
 ثحابلا جاتحي دتف « ىوامد اسهيلع ىنب اذإ هنأ 2نيبيف لصاوب مث . بتكلا رادب
 (عجرملا سفن) « 4 ولا ةدهل اعين لوطي وأ رصقي ركف ىلإ جارختسالا بيت رى
 صمد نإبا نأ ه9 ىلع 1 لقملا نأ أ ونينت ىلا قحلا لحأ هةمعمو ىبيودلا نأ ىعل ادهو

 ايحوضول ةلهو لوأ ذهم هيلع اهسفت ضرفت اهمأل رسيو ةلوهسبو تقو ال ىف قئاثحلا
 ةنرورض لوألا :ىرخألا قناقحلا ضعءجأ ةمسنلاب كال ىل أميال مد 0 لتعمامأ اهزيمعو

 . 0 ةيرظل اًضيأ مل لاش كالذلو « رظدلاب لص 4 ةيبسك ىرخألاو



 سمس مرؤو كس

 لوتي 5 ىنعأ « ةفرعلا تاجرد د موهةشم نيب فرفي فيك ىنيوجلا فرع دقو

 اًقيط عينت ىلا جهانملاو اهءاعوضومو ةفرعملا ردامعم نيبو 6 اهتيمسا » : أنه وه

 بتع رك ذب ىنبوجا نأل اذه لوقن « ةفرعم لك نم فدهلاو تاعوضوملا هذه ةميبطل

 .. ظحالب و نينثأ نم الدب ماسقأ ةعب رأب نولوثي نم ىأر / ملا ماسقأ ىف اذه ةأر

 ةثرعلا دك وب ىنيوجلاو ٠ معلا ردصم ةعيبط ىلإ مج رد ةعب رألا ماسفألا هله ضعب نأ

 امنع ثدحتي امثإ و « الصنم امسق اهنم لمح ال هنكلو « ساوملا قيرط نع ةينثألا

 هفنصمو . ةينهذلا تايبمدبلا اهتيرورض ىف ىهاضن « ةيرورض ةفرعك « اهتابثإ دعب
 رداصملا مأ نم ربتعي : لوقملا كرادم ىف الصف مغإ 6 هئفلا لوصأ ىف ناهربلا »

 . ملعلا ىف هئارآ لع فرعتلل

 صوصخلادجو ىلعو هتافنصم نم مضوم نم رثك أىف ىنيوجلا حرصي ب تمد
 ىتم ىسكلا ىلعلا نأي : لوثملا كرادم لصف « هئفلا لوصأ ىف ناهربلا » هباتك ىف

 حبصأ هنأ ةيحان نم ىرورض وهف « ايرو رض ىمسي نأ نكمي نيتيلا ةجرد ىلإ لصو
 تقو ال ىف هنببتي لوتي ؛هبسك بواسأ رب نأ دعب « نهذلا هنيبتي « سفنلا ىف اخسأر

 . الصأ ىرورضلا ةبترم ىف « هب ماملإلا ةعرس ثيح نم راص دق هنأكسف

 لالدتسالاب قلعتي امف ىنعملا سفن [ م17١٠ / 487 ] مزح نبا ىري - تاعي
 ناسنإ لبق نم وأ هحناتنو فراعلا لبق نم ليلدلا بلط : لالدتسالا » : لوتيف

 . | "0 ص رك اش دمحأ قينح ( ماكحألا لوصأ ماكحإ م06 1

 ىذلاىلزألا ىشنلا هللا مالك وهمالكلا اذه ىف هللا باطخي دوصقلا - تعم

 محلا ناك اذإ هنأ ىنمي اذهو . ةيعرشلا ةلدألا نم هريغو ىظفللا همالك هيلع لد
 .ةلدألا تماق اذإ الإ ؛ ايعرش ًاكح هريغ باطخ نكي مل عراشلا باظخ وه ىعرشلا



 سس ترا دس

 هديب نأ ميرشتلا ةطلس نآل « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا باطتك « ةجح هنأ ىلع

 فشكسلا ىنمي اعإوءىعرشلا كسلا ءاشنإ ىنميال هريغ مارشلو ؛هدحو رهألاو قلثعأ

 . ءاهقفلا هب موقي ام اذهو « هرهظن ىلا صوصنلاو دعاوقلا عضوو « هنع

 اهنوك نايب ثيحنم نيفلكلا لاعفأي قاعتي مدقت امىلعءانب ىعرشلا باطخلاو

 . رييختلا وأ كرتلا وأ لعفلا ةبواطم

 نمو « ءالقع « نيغلأب اون وكي نأ بجنو «فياكتلا 54 ماق نم مث ن وفاكلا و

 ملام هب ماق وأ فياكستلا طورش هيف رفاوتن ل نم نأ ىنمي اذهو . ةومدلا مهتاصو

 . هيلإ باطاعا هجوتل الهأ نوكي ال همنا وه نم

 : لثم ىرخألا ةيبقنلا تاحاطصلا ضءب نايبب ىعرشلا باطلا نايب طبترنو

 نإ : لوقتف اميرس كالذ نيبنو . ةحابإلاو ؛ ةهاركلاو بدنلاو يرحتلاو بوجولا

 ؛ مزاج ريغ وأ امزاج نوكي امهنم لكو « فك بلط وأ لمف بلط هنأ امإ باطلا

 ود مزاجلا كرتلا بلطو « بدنا وه مزاجلا ريغو باجإلا ود مزاّلا لعفلا بلطف

 هانعم رييختلاو .عاونأ ةعبرأ ىلع نذإ م-هلاف . ةهاركلا وه مزاجلا ريغو « مرحتلا

 ةحفص ) اضيأ رظنا ] . عرشلا ةغا ىف ةحابإلاب ىمسيام وهو كرتلاو لمنلا نيب ةيوسنلا

 هذه ىنيو+لا حرش ثيح انيديأ نيب ىألا صنلا نم ( غه ءقؤ؛ ءوس مه

 . | تاءالطصالا

 رخآو ىفياك-: ىعرش مكح ىلإ عونني ىع رشلا كحلا نأ انه نيم نأ حصيو

 بلطلا ىلع لمقشي « ىقيلكستلا » وهو لوألا نأ امهنيب قرفلاو . ىلعج وأ ىعضو

 . رابتعاو لعجو مضو هيف نكاو رييخم الو هيف بلطال هنإف ىلاثلا امأ . رييختلا وأ

 . ماكحأو بابسأ نم عناومو تاطورشملاطورشو تاببسم بابسأ عضو هيف نأ ىأ



 بسس 8ريال بس

 عض وك . اًئلطم ناسنإلا لمف نم سيل امي نايحألا ض. ىف قامتيال دق ومن كالذلو

 قاعتلا » ةرابع فذح ءاماملا ضعءب رثأ اذهو . ةالصلا بوجوا اببس « كولدلا »

 ماكحألا ميج الماش فيرعتلا نوكيا «ىعرشلا كمحلا فيرعت نم 6 نيفلكمل لاعفأب

 ظ . ةيعرشلا

 هارثو طتق نيذلكسلا لامنأب ىعرشلا باطخلا طبري مل ىيوجلا نأ ظحاللا نمو
 مكحلا فيرعت نم ةرابملا هذه فذح اورثآأ نيذلا نم هلمجم ام احوونم بابلا

 . ىعرشلا

 نأل « ماسقأ ةعبس ىنيلكستلا مكحلا نومسفي فائحألا نأ ظحالي - تاو
 لمقال ابلط نوكي نأ امإ باطلاو « رييختلل وأ بلطال نوكي نأ امإ : هيف باطخلا

 ؛ مزاج ريغ وأ امزاج نوكي دق فكَلاو لمنلا بلط نم لكو « فكل ابلط وأ
 مق ريوختلاو ؛ (ينظ هليلد نوكي دقو « ايمطق هلياد نوكي دق امهيف مزاجلا بلطلاو
 لهذلا باطو « اًضرف ىمسي ىمطت ليلدب مزاجلا لعفلا بلط نأ نونيبي مث . دحاو

 مدنع ةهاركلا وهف مزاجلا ريغ لمفلا بلط امأو « ابوجو ىمسي ىنظ ليلدب مزاجلا

 . رومهجال افافو
 مزاجلا فكسلا باطو . ارحم ىمسيف ىعطق ليادب مزاجلا فكلا بلط امأو

 مدنع ةهاركسلا وهف مزاجلا ريخ فكسلا بلط اه أوءمرحبلا ةهارك ىمسي ىنظ ليلدب
 ىنرلكمتلا مكسحلا ماسقأ نوك اذه ىلعو.ةحابإلا وهف ريوختلا امأو . رورمجلل افافو
 ءةهاركسااو « ميرحتلا ةهاركو « عرحتلاو « بدنلاو باجيإلاو ضرفلا : ىف مدنع
 . ةحابإلاو

 مكسحلا ماسقأب قاعتي امف «فانحألاو ءابقنلا روهمج نيب فالحلا اذه ىلع بترتيو
 . فيلكستلا باطخ هب قلعقي ىذلا لعفلا ميسقت صم مث ان ىيلكفلا



 دع مرا ع

 . َ 5 ل

 :عالإلا ىف( ماوه /ه هوك م ١و٠ /هعالد ) ىصحيلا لاق - تا

 لهأ نم نيحاصلا ةودقلاو ؛ نيتباسلا مالعألاو نيّضرملا ةمثألا نم انفلس هلا محرو د

 « هلهحو ةءامم لع مهراوتو « هلقنب مهابتها الواف ؟ نرق دعب انرق« مهم اهتفو ثيدحلا

 نم ةحيحصل مهايشنت و ؛هبيرغو هروهشم نع ممحنو « هرشنو ةيعاذإ ىف 57 اسنحأو

 ؛رابتعالاو طابنتسالا لطب وءىهنلاو رمألا طلتخالوءراثآلاو نبسلا تءاضل « هميتس

 ؛ةلزخعملاو جراوها نمءهل كالذناطيشلا نييزتي اهنع ضرعأو؛ايم نتميه نم ىرتعا اك

 ةلتخم مهبهاذمو مهيواتف تتأو « نيدلا نع مرثك أ لسنا ىت- « ىأرلا لهأ هنعضو

 ريغ لع مرمأ اونبو « قيرطلا نع اولدعو « بسلا اوعبتا مهنأل كللذو « نيناونلا

 سم أ نممأ رب ناَّوْصِرَو نأ < ند ىََتَت ُط هذ ايلي يس سس : قيثو لصأ

 عالإلا » نم 7 ةحفص ) [ ةبوقلا نم .٠١ ةيآلا نم ] ( راك فرج اَنَس لع هتايأب

 عجر دقو « رتص دمحأ ديسلا قيقحتب ( عامسلا دييقتو « ةياؤرلا لوصأ ةفرعم ىلإ

 ؛« فاؤالل « راونألا قراشم » ىلإ صدلا اذه ىف « لابت»الا » ظذلب قاعتي امذ قئحلا

 . « هب ءانتءالاو ءىثلا نيغ » : وه لايتهالا نأ ناوبأ 4 /؟ ىمصحيل ىأ

 : عاملإلا ىف | م ١١56 / هد 4 مل م ؛ة | ىصحيلا لات تو

 .ىذلا اهمولاع ساسأو « اهؤاّتءا هيلإ ىذلا ةميرشلا لصأ رثألاو باهكملا لع نإن د

 قفدتم ©« باطأل عيفر « برشأا بذع 0 ود٠و . اهؤانيو امعءورف عيرفت منةرب هيلع

 . عورفلاو لومعفلا بعشتم عوبنيللا

 ههوجوو كالذإع ةفرعم مث « عامملاو ذخألاو بلطلا بدأ ةفرعم : هلوصف لوأف

 هحيم ةفرعمب دقنلاو زييقلا مث ءىمولاو ظنحلا م « دهينتلاو ناقثإلا م « ذخؤي نمعو



 سس جرف#عب دم

 ةلادعلاو ظفحلاو ةةثلانم هلاجر تاقبط ةف رعم مث ؛ هلوصوه نم هفوقومو « هلسره نع

 « هيف مهريغو طظافأا تادايز 60 2 رخأتلاو مدقتلاو (ةلايطاو فءضلاو؛ ح*رططاو

 ؛ هظافلأ ريسفتو « هنوتم بيرغ ةفرعم مث « ةيلقان لاوقأ نم هءانثأ جردلا لصفو

 هقنقلا م . هلككشمو ةضراعتمو « هل نم هرسفمو , هخوسنم نم هكسأ ةذرعم من

 ىلع هظافلأ لكشم ءالجو هيناعمو هصوصن نم ماكحألاو كلا جارختساو « هيف

 ةسو؛هياذأو رشنلا مث . اهليزنتو « ةلصفلا هوجولا ىلع اهفلت# قفوو « اهليوأت نسحأ

 . هباستحاو نءدلا كالذ ىف دقلا

 رثألا 5 لصأ ىلع قساب عرفو « هسفنب ملأ "لع لوصفلا هذه نم لصف لكو
, 

 . ةسأو

 لوصأ ةفرعم ىلإ عالإلا» ]| ةدينم ةمح فيل انو ؛ةديدع فين اصن اننم لك ىفو

 : ١ ه6 5 ص رقص دوحأ ديسلا قون 0 عامسلا دويقتو ؛ ةاورأأ

 نكي » : ماب ( ## | ١ 6مل نأهب عم أج» ىف ربلا ديع نءا كالذك دروأ دقو

 ؛ « ثيدحلا ركل رسفيام ىأرلا نم اوذخو . رثألا وه هيلع نودمتعت ىذلا رمألا

 حاتفم ىف ىطويسلا اًضيأ اهدروأ , كرابملا نب هللا دبع نع « راثآلاب نيدلا امإ .٠

 ,4 ص ةنجلا

 ميرشتال ناك ذإ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دبع ىف داهتجالا أدب - ت ؛؟

 ىلاعتو هناحبس هللا ناكف.هسفن لوسرلا داهتجاو « ىملإلا ىحولا : ناردصم هدبع ىف

 ةبآب هلوسر ىلإ ىحوأ « لاوس وأ ةعقاو وأ ةموصخ نم اميرشن ىغتتي ام أرط ام اذإ

 ناكو . هيلإ ىحوأ ام نينمؤلل لوسرلا غابو ؛ هككح ةفرعم ديرأ ام كح اهيف تانآ وأ
 . هعابتا ايحاو انوئاق
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 هالي سات سم أ هووسسا» . ااا اانا ب سورس اتا رس رب هس سس اس سس سرا. تمس

 فرعت ىف لوسرلا دهنجا ركسملا نيبت تايآب لوسرلا ىلإ هللا حويمو ثدح اذإو
 ردصام ناكو . لاؤسلا نع باجأ وأ ىتفأ وأ هب ىذق هدابتجا ةيلإ هادأ امو « مكمل

 . ىطإلا ىحولا نوناق عم هعايتأ ابحاو انوناق هداهتحأ نع

 ةيآ لك لوزن ببس نم نورسفلا هاورام ثحابلا عبتت اه اذإ ىل ارق م لكشف

 . ةعي رشت ىغتقا ثداحل عرش امنإ هنأ دج اهنم
 اهدورو بابسأ نم نوثللا هاورامو ماكحألا ثيداحأ عبتت نم كالذكو

 ؛ ةءقاو ىف ىوتن ىأ ؛ ةموصخ ىف ءاضق ناك هدابتجا» لوسرلل مك لك نأ نيبنب

 . لاؤس نع اباوج وأ

 نع ًاريبمت نكي مل ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دامتجا نأ نيبن نأ بجيو

 نإف « هل هللا ةياعرب ًاظوحا٠ هيف لوسرلا ناك« هرظن و هثحبب ناك امنإو « ىهلإ ماهل

 . هيف باودعلا ىلإ هلوسر هللا در باوص ريغ ءاج نإو « هيلع هللا هرثأ اياوص ءاج

 ماهل نع ردصي ملىوبن ىداهتجا مك نيب نييِمْلا ىلإ ليبسال هنأ نيبتن انه نمو

 ىلإ هيف هلوسر هللا درام الإ « ىلإ ماطإ نع ردص ىوبن ىداهتجا ركحو ىلإ

 . ماطإ نع مالسلا هيلع هيف ناك ام هنأ ليف ؛ باومصلا

 ليبسلا ناك هنأو؛ ندلا ىف « دابتجالا » ةميق ىلإ راظنألا هيحوتل اذه رك ذن

 دري ل اذإ مأكحأ نم هياإ ةجاح ىف ةعاملا تناك ام ىلإ لوصولل مالسإلا روبظ ذنم

 ةسقأ © ملسو هيلع للا ىلص ىننال ناكو . مئاقوو فورظ نم اهيلع أرطب اهيف صنلا

 هناحعبس هندل نم ”ىحو امصوصخمب هيلع لزني ل ماكحأ نم هب ىلدي ناك ام اهي طبضي

 مامإلا فينصت سو هيلع نأ ىلد « دمحم ئاطصملا ىدلا ةسقأ » باتك الثم رظنا |

 م16 /وه 4 ةنس قوتملا لبنا ثءنأن فورمملا ىراصنألا نمحرلا دبع نيدلا حصا



 سس عراك

 م يلا ىسوع ةرهاثلا « بيطخلا دحأ ىلع و 4 رباح نسح لهحأ ميدقتو قينم

 . | ةئبدحلا بتكلا راد

 خيشلا لثم نيرخأتملا ءابقفلا ضعب رطضا امم «سايقلالو> فالخ رهظ - تاو

 مانو هلال م1079 /هكتل مالسإلا خيش ( دحأ نيدلا ىثت) ةيميت نا

 : كلذ ىف لاق دقو . حيحصلا سايقلا فلاي صن مالسإلا ىف دري مل هنأ تابثإ ىلإ

 سايقلاو حيحصلا سايفلا هيف لخدي لمع ظفل «سايقلا» ظنل نأ لعن نأ اذه لصأ د

 .لكيلث امملا نيب عقلا وهو « ةعيرشلا هب تدرو ىذلا وه : حيحصلا سايقلاف « دسافلا

 لدعلا نم وهو « سكعلا سايق ىتاثلاو « درطلا سايق ل وألا . نيفلتخلا نيب قرفلاو

 : لوقي م . « هلوسر هب هللا ثعب ىذلا

 ةدوجوه» لصألا ىف مكمل اهب قلع ىثلا ةلملا ن وكت نأ لم حيحصلا سايقلاف »

 ةعيرشلا ىلأت ال سايقلا اذه لثمو « ايكح منمي عرفلا ىف ضراعم ربغ نم عرفلا ىف

 قرف نيتروصلا نيب نوكي ال نأ وهو «© قراغلا ءاغلإب سايقلا كالذكو . طق هفالؤم

 ةميرشلا تءاج ثيحو . هفالخم ةعيرشلا ىتأت ال سايفلا اذه لئثف . عرشلا ىف”رثؤم

 فصوب عونلا كللذ ص نأ ديالف « هرئاظن هبقرافي مكحب عا ونألا ضمب صاصتتخاب

 رهظي دق هيصتخا ىذلا فصولا نكس « هريفل هتاواسم عنو ركسملابهصاصتخا بجو

 . « رياظي ال دقو سانلا ضعبل

 لدقعملا حيحصلا ساينلا طرش نم سيل » : هنأ نايب ىلع ةيميت نبا صرحمو

 ' , "فلام وه امنإف سايثلل افلاخم ةعيرشلا نم اثيش ىأر نف . دحاو ؛لك هتمس لي نأ

 . « رمألا سفن ىف ثباثلا حيحصلا سايقال افلاخخ سيل « هسفن ىف دقعنا ىذلا سايقلل

 : فيضي م



 بس هرب

 ىنءمي ( دساف سايق ) هنأ امطق انماع «سايق فال ءاج صنلانأ انماع ثيحو »

 صييصخم بجوأ فضصوب 8 7 اينأ نظي ىقلا روصلأ تالت نع ثدذاتما صنلأ ةروص نأ

 اهيف نكسا « احيحص اسايق فلام ام ةعيرشلا ىف سيلف « مكسحلا كالْذِب اهل عراشلا

 . « هداسف ملعب ال نم سادلا نم ناك نإو « دسانلا سايقلا فلاخم ام

 «ةعرازملا»و «ةاقاسملاةو «ةيراضملا» ىف ةددمتم ةلثمأ كللذ دعب ةيميت نءاادروي 9

 رظنا ] سايفلاب قاعتي امف هدروأ امل انابثإ ةلثمأ نم هركذ ام حلا ... « ةلاوحلا »و

 « ةثااثلا ةعبطلا  ةيميت نبا خيشلا فيلأت « ىالسإلا عرشلا ىف سايقلا » باتك

 .[ 76 5 ص ةيئلسلا ةعبطملا م 184م ةرهاثلا

 دق هنأ 6« سايقلا » ىف ىنيوجلا مامإلا هركذ ام ىلع انيلعت انه تبثن نأ حبصبو

 مأ هسفن تقولا ىف نيب دق هنأو « ىحالطصالا ىنملاو ىوذللا ىنعلا نيب قالتلا حضوأ

 لوتعلا تةةدتتف « ةرطنلا ةراثإو «لوقعلا ضاهنتساىف ماس دق هنأ وهو ساينلا زبمي ام

 ٠ ىنهذلا لئصلا نم م.يقر قىوقس

 ريشن نأ حيو نيبتنام وحن ىلع « منا » فيرعتب انه ىيوجلا ىفتكي - تؤ

 ةيرثك ًالادف رعيف هكحو هماسقأو «عئاما»ىف لوقلا اورثك أ دق نييلوصألا نأ ىلإ انه

 مناسأل نأ ىأ 2( مكلا وأ بيسلأ 1 ىاني ىدءم هدوجو ىغتفي فصو 2 : هو

 ةكح ىفاثد ىنءم هذوجو ىةقفي لوألاو . 64 مك عنأم ) ف 6 بيس منام م : ناعوز

 ةاكزلا بوجو ىف ببسلا نأ ذإ « ةاكزلا بوجو نم اعنام هرابقعاب نب دلاك « ببسلا

 « ىنذلا ىلع ةئيرق هنأ ىه بوجوال ايبس بارصنلا كالم لمج ةكحو « باصنلا الم وه

 وهف ىتاثلا امأ . ةكسلا هزه قاني ورف ىلاتابو ةجاملاو رفنلا ىنعم نمضتي ناو

 «بألا نم نبالا صاصقعنم ةوبألاك مكسحلا ىفاني ىنعم هدوجو ىغتتي ىذلا فصولا



 سمس مرار

 م . ٠

 ألهو 6 ةئيأ دود>وأ يبس بألا نوك وه ٠ ىعم هدوجو ىدتفب فصو ةوبألا نذل

 ةوبألاو ؛لتنلا هببسو « صاصقلا وه ركسملاف . همدع ىف اًببس نبالا ريصي الأ ىضتني
 ' مكحلل عنام

 : لاغما ليبس ص 7 أ عن امأل هقي رعل 1 ىأراا |له فلام نم نيياوصألا نمو

 ىطاشال تانناوملاو ٠7 ىناكوشلل لوحفلا داشرإو - ١ / ٠٠١ ىدمآلل ماكحإلا

 .[ ١/5"

 « حار نوطب نيلاعلا ىدنأو اياطلا بكر نم ريخ ملأ و تام

/ 

 كالأل دبع ثرب رَج اهمف حدمي « اياطلا بكر نه ريخ متسلأ » : اماونع ةديصق نم

 : .اهعلطم 3 نآورم نا

 6 حا وكرلاب كيحص مه يسع اص ”ريغ كداؤف لب ودحصتاو» سس رقه 2 2 1

 ةدعوص نو ١ مثر شه أوم حراشلا لآ | 7 ةدع مص تباووريب 0 ”40- ناويد رظنا |

 همم أماق 6م وعد باحصأ ند نكي ا ةئأل ري رج ىلع أدجا و الملا دبع نأك » : ا“

 ©« .. .ةلعافلا نا 5 كدأ وه لب 2 هللاقو هيتس 6 حاص ريغ كداؤفمأ وحصتٌأ م2 دغش

 6 ... اياطملا بكر نم ريخ متسلأ » : هلوق ىلإ ربرج لصو ىتح هسيلع ًابضاغ "لظو
 1 4 تكس وأ ألد لثع اند دميأف مك-دم أندلدم ند ( لاقو ثالأأ كيع نع ىرسف

 ؛ ىفطخلا ةيطع نب ريرج وه ؛ | م/؟ه [ه ١١5 م 4 /م م ]ريرجو

 ةرز>ىلأب ىنكي ناكو؛عوب رب نب ردب نب ةنيدح هدج بقل ىفطملاو هدلاو مما ةيطعو

 ع ءأرعشلا أهم رخآف



 بس ترق لح

 0 ل 2 9 8 ى _ 9 9 29

 « لطخألا » ةيرعشلا ردقلا ىف هيزاوب ناكو » : هناويدل ميدقتلا بحاص لوقي

 . هياحه ىف اشحف نآك نإ و رءشلا نوئغل مبعمجأ ناك رب رج نأ ريغ 6« قدزرفلا »و

 هرعش ربتعيو « يديلتتلا لزغلاب ةيئاجحلاو ةيحدلل هدئاصق رثكأ لبتسي ناكو

 هروش نأو ةصاخ « هزادعأ اههف لذخو ؛ هموق ابمذ رصتنا ىلا مايالل ةيضن رأت ةقيثو

 . 6 ىرب وصل

 ماو /ه1"ا/:تو ريب_ىل انتسب مرك مدقت ريرج نآويدليصافتلا نم دز رظنا

 مالكا باب ىف [ م١ ./ ( م 455 ةنس قوقلا | مزح نبا لوقي - ت +

 : قناقلأ ةفرعم ىلإ نيبجوملا ةرظانملا ةينيكو لادملا ةيتر ىف

 نأ ام .نأيب ىديرمو ةئيّقح ىلاط نانثالا نوكي ال نأ لادملا كح نم نإ »

 هب اهعتقأ رمأي الو « هسنن ماهمإب ال« مطاق ناهربب هرمأ نم نيني ىلع اهدحأ نوكي

 اطلاخم هسفنل اعداخ . . . هل للصم ا أم هسفدل اتيشم قح ىلع هنأ اهونم رخألا نوكيو

 .(6 خا .٠.٠ . هبثني ىح مكان هنأ ىرديال ؛ ملاحلاك ًارورذم وأ هلع

 سابع ناس>إ روةكذ قوقحم «هيلإ لخدملاو قطنملا دل بيرآتلا» :باتكر قنا

 . ارثا/ل ص

 دوذح نم مل امف 6« هتنلا لوصأ » فرع نأ ىيوحلل قيس ديل - تائب

 . باهكسا| اذه لهتسم ىف

 قبسا ُ نأ هل وصأب دوصتلاو هقفلاب دوصقملا ءىشلا ضع حضوأ نأ عصي هزأ ريغ

 : نيماعأأ ىلع فرعتلا هل

 فرع ىف حالطصالا ثيح نمو . « مبغلا » ةغللا ثيح نم ىنعب وبف : هتنلا امأ



 بع ج8 ها د

 ؛ ةيايصفتلا اهتادأ نم بسنكّلا ةيامعلا ةيعرشلا ماكحألاب علا :  وه عرشلا ءاملم

 في رعل فدوو 9 2-2 أور 16 لاق ة نيياوصألا نأ ظحالاب و ( أرمسفن ماكحألا هله وه وأ

 . هنم جرم امو هقفلا لع ىف ماكحألا نم لخديام نايب فدهب « هقفلا

 اهردصم سأ *]| ماكحألا ةقمل ا ند جرح ) ةيعرمشلاب 0 ماكحألا بفض وف

 نأب كلا : : كلذ لاثم « ةيرجتلاو ةداعلا وأ سلا وأ لثملاب تفرع نأب ؛ عرشلا

 هذهف . نيعم ضرم جالع ىف ديفي انيعم ءاود نأي مكسحلا و ؛ هئزج نم مظعأ لكلا

 فا رْط نع تف رع جلا ىأ 6 هع رشا ماكحألا وه هققلا نذل « 5 تسل ماكحأ

 ع رشا

 ؛ ةيداقتعالا ةيعرشلا ماكحألا هتفلا نم جرخي « ةيلمعلاب » ماكحألا فصو مث

 ةقرمسسا| ةهردو ةالصأأ بود وك : لامفألاب ةقاعتملا ماكحألا هقغْلا 20 ف لخدب كالذوو

 بولةلا لامعأب ةلعتملا ماكحألاو « بسلا ةمرحك لاوقألاب ةئلعتلا ماكحألاو « لقثلاو

 . لسالاو دقملا مهاردحو ةمشأأ بوجوك

 تفرع « | ماكحأ ١لا وه هقفأأ نأ ديف: » بسنه 2 هَ أوم معلا فصو م

 4 أدعيس ورا 7 دس ال ثالذهو ةلدألا 1 رظنلاو ث ثحرلا ىأ باستك الا 3 ىار و

 صوصنلاب مالسلاو ةالصلا هياعلوسرلا لع تالذك و.ابستكم سيل هنأل « اهتف ىلاعتو

 . رظنلاو داهتجالا سيلو ىحولا هتيرط نأل : امنف سبل « ةلزنملا

 نيدلا نم تماع ىتلا ماكحألا ىلع دينلا اذه قيبطت نيياوصألا ضعب ىأر دقو

 نوه اهجارختسا اوررف 8 خا انزولأ ةمردحو موصلأو ةالصلا بودوك : ةرورضلاب

 هذهنأ نورب نيياوصألا بلغأن أ ريغ «رظنلاو داهتجالا قيرطب فرعت مل اهنأل هقفلا

 . ايعامجأب مطقلا تدافأ ىتلأ « ةين اجلا ةلدألا ىف رظنلاب ثءلع دق اهريغك ماكحألا
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 «هيقنلا»ظنل قاطأو ةيدظلاو ةيعطقلا ماكحألا لمشي دعب نم «هقف» ظفل حبصأو

 مييرختلا ىلع رداقلا « اهئازإب تركذ ىتلا ةلدألاب ىللا « ماكحألا هذبب فراعلا ىلع

 ظ . هيلإ ىمتني ىذلا بهذلا ىف حيجرتلاو

 ةيليصفتلا ةلدألا نم هبستكي ال ةنأل « هقفلا نم » دلقلا لع جرخم نم مهم مت

 رظنلاو داهنجالا ةجرد غلبي مل نأ هزاوج ىلعىملامجإلا ليلدلا ماينا ديلقتلا هل زاج امئإو

 . ةيعرشلا ةلدألا ىف

 ىتاا نيناوتلاو دعاوتلا دهنجْلا هيقفلل مدقب ىذلا لعلا وهف : هنذلا لوصأ لع امأ

 ىورمامقفو ماكح الل هطاينتساو هدابمدا ىف ريسيال دهطاف . داهم الا قيرط هل م رك

 هذه ذخأي هيقنلاو .لوصألا ءاماع:دعاوقلا كلو نيناوقلا هذه مضي ىذلاو .ىعتشيو

 . ابششقاني نأ نود هداهتحا ىف اب ديقتبو « ىلوصألا نع ةماسم دعاوتلاو نيناوقلا

 -: لثم « ةيلاحإ ةلدأ نييل وصألا ضعي اهميلع قلطي دعاوتلاو نيناوقلا هذهو

 . « رهأافلا ىلع صنلا دقت » و « ميرحتتلا ديفي ىهنلا » و « بوجولا ديفي رمألا 2

 ظ . . لإ ©« سايقلا هتجح » و

 نأ دارأ اذإف ؛ اهنم ءىف ةفلاخ هعسب الو هداهنجا ىف نيناوقلا هذه مزنلي هيقنلاو

 ىلع ساقي ذهبدلا » :  لوي هنإف رمللا برش ىلع سايقلاب ذيبنلا برش 7 طبنتسي

 ١ كلا اذه تبثيسايقلا اذهف ملا تابثإ ىف ةجح ساينلاو ؛ راكسإلا ةلمب رمحخلا

 ةيئزجلا ةلدآلا ىلع لالدتسالا دعاوقو داهمجالا نيناوق قيبطت وه هيقفلا لمعف ١

 هتذلا لو صأي « اهبتاره نيبيو « اهقيبطت قاطن ددممو « اهرسنيو ةلدألا نزن وبغ

 ىعن لك ىلع ( م رحتلا ىلع لدي ىهنلا » ؛ ةدعاق قبطي وبف ؛ طابنتسالا نيناوقو

 . هلع ىهتأا م رح لع هقلالدب يكحبيف ؛ةئسلاو باتكلا ىفدرو



 مسس م9

 -:وه « هقنلا ل وصأ 0 لع نيمركلا مأمإ فيرعت نآك كالذلو

 . « فيلكتلا لهأ لامفأ ماكحأب للعلا اهيلع ىنبني ىتلا ةلدألا ملا د

 « ةيئدج ةلدأ اممم جردنت ىّتلا ةيلاجإلا ةلدألا ةفرعم نم دبال هنأ ىنعي اذهو

 . ديفتسملا لاح ةفرءمو ابنم ةدافتسالا ةيفيك و

 باتكلا ىف تدرو ةريثك صون هت جردنن هناء ىلامج| لهادب وجواب رمألاو

 [؟ - او. ةيألا نم] هنا ليبس ىف اولتاقو» :  لثمىهنلاو رمألا ةئيص ىف ةنسلاو

 «انزلا اوبرقتالو»:لثمو [؟ -غسةيألا نم]6 . ةاكزلا اوّنآو ةالصلا اوميفأ »و

 | 45 - 1؟ ةيآلا نم ] « اضعب ركضعب بتغيالو » 107 - ماب ةيآلا نم

 لعفل صاخ مك ىلع اهم ليلد لك لدي « ةيئرجلا ةلدألا وأ صوصنلا هذهو

 بوجولا ثيح ىر٠ ةروكذلا ةلثمألا ىف ىلامجإلاب طبترتو هنيعب فرمتل وأ

 . ميرحتلا وأ

 لالدتتسالا طورش : الوأ :  ةثالمث رومأ ةفرمع هتفلا ةلدأ نم ةدافتسالا 1

 بتارم :  ايناث « ةلعلا ىف كارتشالا سايفلاب لمعلا طرش : انوثتك ةيلامجإلا ةلدألاب

 لصف ف ىنبوجلا هلصفامأادهو : بتائكلا دعب ةئسلا ةيتر نأ و : لثم ةلدألا هذه

 ظ . « ىعرشلا كحل ىلع لوصحلا ةيفيك »

 . ضراعقاا دنع نوكي حيحرتلا أذهو؛ ةلدألا نيب حهجرتلا قرط : اهلا

 ىهو ةلدألاهذه دارفأ وأ داحانيب نوكب اع وةيلامحإلاةلدألا نيب ن وكيال ضراعتلا و

 ىعطتلا فالخي كالذو « ضراعتت دق نوئظلاو « نظلا ديفت اهنأل « ةيئزجلا ةلدألا



 0 مق ا

 ه<«زوجم الامو ماكحألا نم ةيف ابن نأ زو اهوءدابمالا طئارش فرعي نأ ديتحلا وأ

 . دامجالا ثحابمب طيتري امم كلذ ريغو « اهيف دهْملا ماكحألا ةيجحو

 « دهللاو « ةيلاجإلا ةلدألا :  وه هقفلا لوصأ لع عوضوم لمجن ىذلا رمألا

 ملعلا اذه نأ ىلإ نر شأ نأ قبس دقف . للا اذه ىف امهنع ثوحبملا نارمألا ام ناذبف

 «ةجح سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باقكسا| نوك ثيح نم ةلدألا لاوحأ نع ثحبي

 نعثحبي اك « الثم ميرحتلا ىلع ىهنلاو؛ بوجولا ىلع لدي رمألا نوكأ ثيح نمو

 انه نمو « ماكحألا نم هيف دبي نأ هل زوحيامو ء هطورش نايبب « دبتجلا لاوحأ

 هيف سردنت تناك نإو « لوصألا ملع عوضوم نم تسيل ةيع رشا ماكحألا تناك

 . هتامدقم نم انأ ىلع

 < لوصألا ملء تاعوضوم نم ةيعرشلا ماكحألا لعحي نمنييلوصألا نم هنأ ريغ

 وه ىأرلا اذه ىلع لوصألا لع عوضوم ناك انه نمو ؛ ةلاصألاب هيف سردت ىهف

 ةيلامجإلا ةلدألا ذإ ؛ دهتحلاو ةيعرشلا ماكحألاو ةيلامجإلا ةلدألا :  ةثالثلا رومألا

 اهتوبث ثيح نم سردت ماكحألاو « ماكح الل اهثدافإ رابتعا لوصألا ٍلع ىف سردت

 .مللاعوضوم ةثالثلا هذه تناكف . دهسجملا وهءةلدألاب ماكحألا هذه تبي ىذلاو:ةلدألاب

 .عامجإلاو ءةنسااو باكا اهم : ةيل امجالا ةلدأآلاب دوصتملا الوأ نيبن نأ حصيو

 - : نيتمج نم نوكي ةلدألا هذه ىف ثحبلاو
 < اهتوب# قرطو « اهتح طارش نايبو « اهديدحتو ةلدألا هذه فيرعت : ىلوألا

 . ةنلتخلا اهم اسفأ 9

 .ماكحألا سابتقا قرط وأ « ماكحألا ىلع ةلدألا هذه ةلالد هوجو نايب : ةيناثلا

 . اهماسقأو تالالدلا عاونأ ىف ثحبلاب كالذو . اهنم
 ( لدجلا ىف ةيفاكلا  ”م)



 ب ىيقفوهعي ع

 وهامو هدح ناوبب نوكي باتكسلا لصأ ىف ثحبلاف : ىلوألا ةطقنال ةيسألاب امأ 0

 نأ زوجمام ناهبو « طقف رتاوتلا هنأو « باتكلا تابثإ قيرطو « هنم سلامو هنه

 . اهريغو زاجمو ةئيقح نم باتكمسلا هيلع لمتثي

 ؛ هلامفأو مالسلا هيلع لوسرلا لاوثأ كح نايبب نوكي ةنسلا لصأ ىف ثحبلاو

 دنسم نم اهتباور قرطو « داحاو رتاوت ن» لامنألاو لاوتألا هذه توب قرطو

 « خسألا ثحب ةنسااو باتك-لاب لصتيو « اهريغو ةلادع نم اهماور تافصو « لسرم

 .ةماسقأو هليلدو هدح نايبب نوكي عامجإلا لصأ ىف ثحبااو ؛ امممع الإ دريال هنإت

 :ةعبرأ اهترط وأ ةلالدلا هوجو نأ نوياوصألا نّيِب دقف:ةيئاثلا ةطقنلل ةبسنلاب امأ

 رمألا ةلالد اذ_ه ىف لخديو . ةنيصلا ثيح نم مكحلا ىلع لدب نأ أمإ ظفللا نأل

 ةلصتأا ثحابأأ نه كالذ ريذو « رهاظلاوصنلاو لوؤااو صوصختاو موءءلاو ىهنلاو

 «ىودةلاو موهةملا ثيح نها مكلا ىلع لدي نأ امإ و.ةنيصلا ثيح نم ظفللا ةلالدب

 ثيح نم كا ىلع لدي نأ امإو . باطلا ليلدو موبفال ةلالد اذه تحب لخديو
 ظذللا لدي دقف ًاريخأو . ظافلألا ثاراشإ ةسارد نمضتي اذهو « ةرورضلاو ءاضتقالا

 صنلا لوةعم نم ركحا سابقا هتإفءسايتلا باب اذ» ىف لخديو؛هلوقعع كسلا ص

 « نابض وهو ىضاقلا ىغقيال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم كلذو « عامجإلاو

 ىراخيلا هدرخأ « نايضغ تنأو نينئأ نيب صمد الو ):ىرخأ يمل ثيدخحلا درو |

 ةلاح ىف ءاضنلا عانتما ىلع هلوقسعي لدي هنإف [[ هه لينح نأ 1م ءاكحأ

 ٠ ضرلاو عوجلا

 «لوصألالء» نإ لوقنف ىناثلا عوضوملا ىهو ةيعرمشلا ماكحألا ىلإ انلقتنا اذإف

 هناكرأ 2 عون لك ماسق و 4 هةءاونأو هي رعت ثيح نم ىعرشلا كملا لوانتي

 باطخ هنأ كسلا ديدحم نأ ظحاليو . ةيلع موكسحلاو هيف موكحملاو 1 اللا ىهو



 مس عجول اب

 «عرشلادورو لبق مكحال ةنأو 6 ماكحألا عرش ف لقعال ل> دهال هنأ هةئم روظي عراشلا

 روظحلاو بجاولا فيرعت ىغتقت اهم مسد لك عاونأو كحل ماسقأ ةساردو

 ءداسفلاو « ةحصلاو « ةداعإلاو  ءادألاو ءاضتلاو « حابملاو هوركملاو بودنلاو

 نء ثحبلاو « اهعاونأو ماكحألا ماسقأ نم كلذ ريغو ةعزملاو ةصخرلاو نالطبلاو

 : مي رشنلا فقح دهنجالل الو لوسرلا سيل هنأو « ىلاعت هللا وه عرشلا نأ نايبب مكاحلا

 ءىشنيال داهتج الاف « هتلدأ نم مكحلا اذه سيقتم دهللاو « هللا مك غلبم لوسرلاف

 طرشل ص رعت همأع موكا ةسأردو م دنع فشكي هنك-١و 4 ئىعرشلا مك-لا

 لعفلا طورش لوانتت فلكلا لءف وهو ؛ هيف موكحلا ةساردو « هعئاومو فيلكا

 : فمك هال الع معاصي فلا

 هتافص ناهبب نوكي هلاوحأ نع ثحبلا نإف 6 دهْْلا » وهو ثلاثلا عوضوملا امأ

 ةوف ىدمو دام>الا اذه مكدحو ؛ هدابمحال الم نوكي نأ حالصر امو « هطورشو

 ٠ ةيدابمجالا ماكحألا

 . 6 لوصألا 0 0 ةسأرد ةلباؤ ناءدز اه نهرو

 ىلا طاينئسالا دعاوقو داسحالا نيناوق : وظ يعل لوصأ 1 ناك اذإ هنأ كالذ

 هذه تناك ةيئزملا ةلدألا نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا ىلإ دهمجلا اهب لصوتي

 نإ لب « هبابسأ هل ترفاوتو « دابتجالا ةينر ماب نأ ةمزال دءاوقلا كلتو نيناوتلا

 - الاف 8 دعاوقلاو نيناوقلا همس معلا هد لإ رفاوت اذإ الإ ةءدرلا هذه غاببال ةيقفلا

 ىلع هتردق ىف نذإ . دابتجالا بابسأ هل تأيمم نأ ةبسنلاب معلا اذه ةسارد نم

 . ةيب 'كأ ةلدآلا ند ةمع رشلا ماكحألا طاينةسأ

 ةسأردب ىنتك اف ةياغلا هذه غوأب نع مرش ترصق نماضيأ ديفتلوصألا دس أردو

 نع عافدلاو جيرختلاو حوجرتلا وه ةساردلا هذه ىف هرود نآكو ةءألا ند مامإ يؤ



 لسع مج 8" دس

 ابملع دمقعا ىتاا ةلدألا ةفرءم نم هنك_م هل ةبسنلاب لوصألا ةساردف « طقف بهذا

 0 ةساردلا هل_ه 250 17 ماكحألا هم هةيسفتز ثامطت يد 6 هدارمحأ 1 همام]

 هَل رست مامإلا لوصأب هتف رعم نأ 17 أمم الياد مامإلا هرك لب مام ىلع لوادهلا

 جيرختلاب كلذو مام الل صن اهيف سيلىتلا لزاونلا مكح طاباتساو بهذملا نع عافدلا

 : هدعاوفو هل ورعأ نع

 ةثرعم نمانكم ذإءةيمالسإلا بهاذملا نيب ةنراقما ىف ديفت لوصألا ةساردنأ اك

 نم 1 داسحالا ُْق أهم نو دهب اوناك ىلا دعاوقلاو 1 طاينتسالا 1 سلا ميش أائم

 فالملاو قافولا هحوأ ديدحت ىلع هدعاست اك « اتيقد اضرع بهذم لك ةلدأ ضرع

 اةيقح اهبرقأو « ارظن اهتدأو اليلد ءارآلا ىوقأ حيجر" مثءةنراقلل عوضوم ةلأسلا ىف

 . اهتيقحم ميرشنلاب دصق ىثلا لاصنل

 اهنم قتسأ ىلا رداصملاىأ « هقفلا ةلدأ نعثحبي لوصألا 0 نإ: ىرخأ ةرابعب

 اموق وأ « لالدتسالا ىف اهبتارمو « رداصملا وأ ةلدألا هذه توبث قيرطو . هماكحأ

 ةرابعلاو « رهالغلاو صدلاو « موهذلاو قوطنلاو « ىعدلاو رمألاو ديقللو قلطلاو

 . ةماسقأو هعاونأ نيبيو هددحيف خسنلا ىف ثحببي اك « ةراشإلاو

 اهيف سيل .ىلا لزاونلا نم ثجيام ماكحأ ىلع فوقولا لجأ نم اذه لكو

 . ىعرش مكح صأ

 لام ىف ىربك هتيمأف اذلو . ماكخالل طابنتسالا اذه طبض ىلع نيعب لدجلاو .
 ةرف كسلا 2 بايك نيدو قولي ىذلا صنلا ةسارد نم نيام وثو٠ هعمل لوصأ

 . « لدجلا ىف



 مس مال ل

 مقاولا نم ىلوصألا ابنثتسي ىتلاو . لانم صن ىلع موقت ال ىتلا ةجحلا : اهب ىنعيو

 نوكي نأ نك أوه ن*لف ث سومام ىدام ساسأ لع نوك: نأو لو ال ةحم لا نذل

 ماكحأ نع هن اذح لنع يع رشلا ل أمم 7 هليعتسا رخآ ذات افدأ رد اره ( يسوم 2 ايم

 ردامعم نم ردصك سملا مرتحي ٍلسم ركسفك ىنيوجلا نأو ةصاخ « ىلتع » وهو  دحلا

 ديصصتي لقملاف ؛ فراعملا ىره ققحتلا ىف نانواعتي لئملاو سحلا نأ ىربو ةفرعملا

 لاعتسا دصق دق ىنيوجلا نوكي ىلاتلابو . هصيحمتو هصغل لجأ نم سملا همدقي أم

 ردصأ اوه سما نأ ساسأ ىلع ةتفرعم ىف لثءلا كرتشي ام ىلع هب لديل « ىمح » ظنا

 . ىجراخلا هدوجو ىف « دوجولا » نع فشاكب ىذلا

 كالذلو هقفلا ىف ىعفاشلا مامإلا بهذم ىلع ىنبوجلا مامإلا نأ ظحالي - ت كو

 تح « سايقلا مدت ىلإ بهذ ىذلا ةئينح وأ لعن ام وحن ىلع سايثلا مدي ال ومغ

 باتك نم صن نكي ىل اذإ ىأرلاب داهّجالا مني ىعفاشلا مامإلاو . داحألا ربخ ىلع

 زربأ نمو . ربقعم ريغ ريالا ىلع سايق الو ريخ ريقب لوقلاف « هيلع سيقي ةنس وأ

 بلط ىلع الإ نوكي ال دايتحالاب 1 ملسو هجلع هللا ىلص ىذا رهأ ذإ » : هلوق هرك ذ ام

 . « سايقلا : ىف لثالدلاو ؛ لئالدب الإ نوكي ال ءىثلا بلطو « ءىش

 لاطب | » وه اذه ىف باتك هلو « ناسحتسالاب » لوتلا ىفاشلا دقتنا دثاو

 تعءضو ام لك » : اذه ىف ىعفاشلا لاق . فانحألا فلات اذه ىف وهو « ناسحتسالا

 ةعامج مكح مث « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كح مث هللا مكح نم رك اذ اذأ ام عم

 الو © مك نأ أءتفم وأ 1 نوكي نأ لهأتسا نأ زوجي ال هنأ ىلع ليلد نيماسملا

 لعلا لأ هلاقام وأ < ةنسلا مث باتكسلا : كلذو « مزال ربخ ةهج نم الإ ىتني نأ



 ع مقرا د

 نكي ل اذإ ناسحتسالاب ىتذي الو « اذه ضعب ىلع سايق وأ « هيف نوذلتخم ال

 ه 6 ىل احمل هذه ند ةدحأو ُْى الو . ايحأو ناسحيسالا

 < ًاطرف رهألا نوكي ال ىتح « هيف صن ال مف ناسحتسالا ضفرب نذإ ىعفاشلاف

 . تنم لك ناسحتسا بسح ىلع ةدحاولا ةلزانلا ىف ماكحألا تفاتخالو

 هباه؟ ىف ىنبوجلا هلاق ام انه اهي نأ بجم ىتلا تاقيلعتلا نم تدوو

 مالكلا مظعم نأ ملعا د : لاق . « لوصألا » نع « هقفلا لوصأ ىف ناهربلا د

 هباتك ىف ) سايقلا باتك ىف ىنأتسف.ىلاعملا امأ . ىناعملاو ظافلألاب قاعتي لوصألا ىف

 لكشسي نأو « ةيبرع ةعيرشلا نإف ؛ اهب ءانتعالا نم دالف ظافلألا امأو ؛ ( ناهربلا

 نكدلو . ةغالاو ودنلا نم انابر نكي 1 ام عرشلا ىف رظنلاب لالقتسالا لالخ ءرملا

 سا سم عم نوهواوصألا ةذم رثكي 4 لرحميو ىةعثد اعومجج م عونلا أه ناك مل

 ةعأ هلنغأ اع مهنف ىف اونقعاو « نفلأ كللذ ىلع ةجاملا ناظم اولاحأو . هيلإ ةجاحلا

 .عرمشلا دصقم رورظو ناسللا ةمعأ لافغإ هيفجتحا ام ركذب مؤانتعا دتشاو .ةيبرعلا

 ءانئزسالا اناضكو 31 صوصألأاو مو.علاو صاونلاو رماوألا ُْف مالكلاك اذ_هو

 ةءاملا رذف ع الإ ناسللا لهأ ةرهذد أم نورك لب الو ه با بألا هلم لصتد امو

 ءاش نإ ةجرتلا وه طرش ىلع لئاسم نألا رك ذن نحمو . ابنع لودع ال ىلا ةساملا

 ١ : لوقي م 6 . ىلاعت ها

 اهنأ ىلإ نيبهاذ «بهاذم تاغللا ذخأم ىف لوصألا بابرأ فلتخا : ةلأسم د

 ذاهسألا بهذو . اًوطاوتو احالطصا تبثت اهنأ ىلإ نوركاص راصو ؛ هللا نم فيقوت

 عوضذوملا اذه ىف مالكلا رخآآ ىلإ « باحصألا نم ةنئاط ىف ىنيارفسألا قاحسإ وبأ

 . [ 586 57 ةحفص رظنا ]



 بس عاذبافبإ حس

 5-59 د ةقيقد ة.ةاعذم ةيرك_ف تقاوم نايمل بفك ىنيوجلا نأ لمد الد سم بن تأ

 . داسفلا ىوعدو ؛ عنملا ىلإ دوا هل زجي مل ءاعدا ام كلا عانتما ىعدا اذإ هنأ الثم

 . هسفن 2 ةيدوصو « هذ و> وو هنود لع عرف هيي 0( لوقيو كالد بمدع ررايو

 6 هب كسلا ةروؤ رض ليك وتو 6 بمدرتلا أله تابثإ ىلع ص رح لق هنأ ىراو

 . « ماقت امم ءىش ىلإ دوملا زوي ال بلغلا دعبو . . . >: لو: ذإ

 أ دوملا روج ا د 538 3 © ةص)انم وه امو . ةضرأءم ود م ىلإ ةملدو

 ىوءدمدت: بجيو » : ةلالدلاف كارتشا ىوعد ةضراعما نأل .ةضراعملا دمي ةضقانملا

 : ١ سس مم ل 6 ةض راعملا ف رص ىلع كارتشالا

 ناهربلا ىلإ ريصيالءمداحلاك عنالل نأ ىلإ انه هيلي: ىنيوجلا نأ ظحالي - تد؟

 « ةناكم لوثسلاو لئاسلا نم لكل نأ ىنعي اذهو . ءانب ناهربلا ذإ : منملا قيقحت ىف

 « ىءرشأا محلا ىلع لوألا ةينيك » ىف هثيدح ءدب دنع ىنيوجلا نأ رك ذي انلكو

 2 ريثعأ 2 قيراع ل ها : قيرط نم رات مف 4 لوئسملا ىلع رحال 2: هنأ حصو لو

 نأب لوثسألاف ؛ هنادرب مدتت ىأ همالك ءانب ىف ةي را قلطم هل ىطع و « ىنعلا » وأ

 . مداه ( ىوديذ لثاسلا نأ 5 لق هو

 . أ رك ذ 3 هز أمم لكسلاف

 مقاولاو « تايعرشال ةبسنلاب لصألا :وه مفادتلا ةيلمع ءانثأ طباضلا وأ ماجالاو

 . تاياقعلل ةيسنلاب

 دمقعاال لأ ةفرصصلا تادرجلا ءاضن ىف رودي الأ لسا ركسفلا داقعا !كالذلو

 . نانويلا ةذسالف ةئلامع ركف ىف رمألا هياعام وحم ىلع . طقف لقمقلا ىوس
 ةءيبط نيبب هنأ ذإ ةئيضأ هل رمأ عرشلا للع فاض وأ ىف مالكلا نإ -- ت وجع



 هلك ىلقع » : وهأم ىلع : ىيوجلا لوقي 37 عفن ثددح ؛ لوصألا ىف « لدحلا » ةدام

 ْن وكي دق هنأ تبني 5 ©« امهم ايلقعو ةدحاولا ةلعلا ضعب يك »و6 «هاك ىكح أ

 .. . هلك ايوذلا

 . | انيديأ نيب ىذلا صدلا نم 706 : ةرتف رظنا]
 اذه "لك ىف وهو حيجرتلا ةبترم ىلإ مطتلا ةبترم نم 6 ليلدلا» جردت انه نمو

 وهام ىلع نيئيلا رصتقي ثيح ىطسرألا قطنلا ىف هدمئ امل افالخ « نيقيلا ىلإ ىدؤي

 , لدجلا نود ناهريلا قطنع هيدل ىسيام وهو ايلتع ىعطق

 ىدؤي لوألا نإ ثيحنم ىطسرألا لدجلا نع ىنالسإلا لدجلا فلتخا كالذلو

 ٠ نفلا هيف ره قوس مد ال ىلا ىلاثلا لود نيكولا لإ

 . مخلل بورص نايمأ ةاثمألا ند رثك هنأ ىببوجلا مرضا | س66

 نم ريثك ىلإ نياداجتملا ضرعت ىتلا عضاوملا نم ةعئاملا نأ نايبب كالذ رربيو

 . ةيادجلا ةيلمعلا ساسأ عنما نأ دمعتي . للزلا

 . |[ "41 ةرف رظنا | « لدجلا ةمدقم هنإف » : كللذ ىف لوتيو

 ىدؤي ةلحرلا هذه ىف سفنلا طيضو . لدجلا ىف دج ةءبم ةلحرم ةعئاملا ةلحرف

 لد'ملا وأ ثحابلا ىهتنيف ؛ أحيت” ن وكي نأ وهو لدحلا نم فدملا نين ىلإ

 . نيقيلا ىلإ

 لك نم لدجلا ءانثأ ةرابعلا صيلخت ةرورضب هيبنتلا نم رثكي هدجن كلذاو
 . عوضوملا بلص نع اهب دعبيو اهبوشي نأ نكميام

 م18 /م 5٠4 ةنس فوت ىفاشلا سيردإ نب دمحم وه : ىفاشلا - تو
 ٠ هورحأو نويرملا همرتدأ لقو .٠ سمه مامإ هَل لاقيو -َنيِوُثرْقْلا مربع مطنملاب نفد



 اب ةءأؤ د

 « اهندال سمشلاك ناك« هللا همحر » : هتوم أبن هثلب امدنع لبنح نا مامإلا هيف لاق

 ظ . « ؟ ضوع اي وأ فلخ نم نيذهل له رظناف « سانلل ةيفاملاكو

 ًاديهمُت تامو ٠ معلا ليبس ىف ةيألا نم هريغك جرخ « امامإ ىنفاشلا ناك

 . ©« ءوضولا نسحم ناك هنإ ىمئاشلا هلا محر » : ةسيفن ةديسلا هيف تلاقو . هليبس ىف

 لادتعالا نازيم اضيأو .ىزارال « ىمفاشلا بقانم» ليصافتلا نم ديد رظنا 1

 . | ىهذال 6 / ١

 م ١٠و [ه ةأامم ةكس ىفوت ] ىنييا رفسألا قاعسإ وبأ وه ل تهد

 دئاقعلا نع اومفاد نيذلا ةمبألا رابك نم وهو « نيدلا ىف ريصدتلا » باتك بحاص

 ةعبط ىبسال ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط رظنا ] عدبلا لهأ نم مهريغو ةلزئملا ءازآ ديض

 .[ ٠١١ ص *ج ىلوأ

 لك نه لوثسما مالك ةيقنت ىف « انه لئاسلا رود نايبي ىنيوجلا موي - تاه

 لئاسلل » نأ نيبيف ؛ اكحو اعرفو الصأ : ممجأ عنلا هوجو نم املس ريصي ىتح ةبئاش

 600 مجأ عئملا هوجو نم اماس لسيادلا ريصي نأ ىلإ عنم دعب مثم ىلإ ريصب نأ

 اىدتبي نأ هلف ؛ ليطنت وأ سئرت نود ءاشي ثيح عنملاب أديب نأ هل نأ فيضب ا

 ىف هرك ذو قبس امل اقبط فلتخي ال « ريخأتلاو مدقتلاب مك-لا نأل ؛ ءاشي ام ليلعتب

 . ١ انيديأ نيب ىذلا صنلا نم ١4 ص رانا 1 6 دودحلا

 . بهذملا نع عافالا ةيفيك ىلإ بهذملا ىوتسم لع مفترب ىنيوجلا نأ ظحالبو

 ةفرعل 115 مقر ةرقف اًضيأو - ةلعلا فيرعت نييتل 4 مقر ةرتف رظنا - ت هر

 . انيديأ نيب ىذلا صنلا ىف كالذو « « مضولا داسف » فيرعت

 ال ىيوجلا ص رع ف أهمسملل ىلا ةف دلو هودولا هل_ه ناي سع لن 4
 نادت ©



 سمس 4# ىف اب سس

 هريغ اهاناع وأ اهاناع يلا تاربخلا فاتح ه ريدقتو « لدجلا » 0 نم هك ىدما

 سلا راكم ةكنح زاربإ ثيح نم هئيضأ هل رمأ اًذهو . لعلا اذه ل وصأل مربس ءانثأ

 . هلوصأو هقنلا ىلاع ىف ةيفطنملا لئاسملا قدأ ضرعو باميتسا ىلع هتردقو

 امماذ ىف ةلملا ةقيقحو ؛ مكحلا داسف نيب ةقرفت انه ىنمي هنأ ظحالي - تاو

 « هسفن ىف حصي امب قلعتي هنأل ... » :كلذىف لوقيو اهنقيقحل اهب قلعتملا كحل ةدكو

 ةجرد اهب فراعلا نم ىضتقت ةئيقد رومأ اهلك هذهو لا .. . . ليصفتلا ريغ ةلجلا م

 . ةيعرشلا لوصألا رونب ريئتسملا ىلتملا لّدصلا نم ةعيفر

 بحاص « ناطألا . . . دمم ني نيسحلا هلمل : ناطتلا نيسحلا وبأ - تو

 ع تثتاحراطملا ىف هلوق و 6 بصخلا باتك مه ىف ىفارلا ه رأ ذ 6 تاحراطللا »

 ةيمفاشلا تاقبط : رظنا ] . . . مث ىرتشملا اهلبحأو ةيوصغاملا بصاغلا ءىطو اذإ مف

 . | ( ىلوألا ةعبطلا ) 1١ ةدفص * ح ىبسال ىربكسلا

 هتيفرو ىلع ىبأ فقوم أطخ نايب ىلع ىنيوج+لا صرح : ىطنلا لعوبأ - تا

 ليبس ىف ةيجاوللا دنع معيحمصلا رهألا هيلع نوكي نأ بجي ال ًاديدحم ؛ نيسحلا ىلأ

 . ىلا ىلإ لوصول

 .ثدنإ متر قول») رظنا تاس

 ةسينع ىلوم « ةيمأ وبأ حبي رس » : انه دوصنملا لعل : حيرس نبا - تاك
 ريبكسلا ضرراقلا بايك الثم راظنا | "ىلأ لاخ وه : ةعيبر نب عون لاق . اهلع ىأر

 !| ١ ؟.ه ص مبأرلا رلغلا ىراخيلا مام الل

 ,سايعلا وبأ مامإلا خيشأا عىربطلا دمحأ ىلأ ْن لمحأ وه :صاقلا ننأ - ثا

 « حاتنملاو « صيخلتلا : ةر وهشلا فيئناصتلا بحاصو « هرصع مامإ صاقلا نبا



 سس لا

 هقنلا لوصأ ىف فدصم هلو « هلوصأو هتنلا ىف اهريغو « تيقاوملاو « ىذاثلا بدأو

 ؟ + ىكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تانيط رظنا ١ م45 م مم ةزس قوت ٠ مالكلاو

 . |: ( ىلوألا ةعبطلا ) ١٠١ ةدفص

 . ت ١ مقر قولعن رظنا - ت5

 ىن ةاكشأ مهم افنصم ىف اودصت نيذلا نيبلكمملا لئا وأ نم نأ انه فيبغاو

 / م م94 ةنس ىفوقملا ) ىرعشألا نسما وبأ مامإلا ةيمهجلاو ةلزتملا ىلع اًدر تانصلا

 ( م2069 /ه؟41 ةنس قوتملا ) لبنح نب دمحأ مامإلا ىدصت هلبق نمو ( م ونه

 ميدقت يرعشألا « ةنايدلا لوصأ نع ةنايإلا » باتكر ظنا ] تافصلا ىف ملاوفأل

 - م او8/7 / م 1١م0 راصنألا راد . ذومم نيسح ةيقوف ةروتكد قيلعتو قينتو

 دئاقع » باتك نم ىلوألا ةلاسرلا ىهو ؛ ل بنح نبال « ةيمهجلا ىلع ّدرلا » ةلاسرو

 .[ 1500١ ةيردنكسالا .ىلاط راع ذاتسألاو راشنلا ىاسىلع روتكد قيق « فاسلا

 ةفرعملل تاعوضوك « تافصلا» اولوانت ةيمهجلا مهلبق نمو ةلزتعملا نأ ظحاليو

 رمأ اذهو . . لتعلاو سلا تحن مقت ىتلا تاعوضولا نم اهريفك اهنأ رابتعا ىلع

 لقعلا ىوتسم قوفقت ىلا تاعوضوملا نم 4 ةيهلإلا تانصلا » نأل با وصلا فلا

 ىلالابو . «تايبيغلا» : ىنالسإلا ركسنلا ىف ىمس: تلا تاعوضوملا نم ىأ ىرشبلا

 صنلا نم أبمف قاطني نأ بجم انإو ىرشبلا لقعلا دودهل ثحابلا اهعضخم نأ بجال

 . لاؤنملا

 لوانت نأ اهريغو ( نسحلا وبأ ( ىرءشألا هدب نمو لبنح نبا نيب دقو

 لقعلا رودقا ؛ لفعلا ىلع صقل مدقت ىئتتي ةصاخ تافصلاو ةماع ةيبيغلا تاعوضوملا

 . قب اقحلا هله لكم كاردإ نع



 دس "ه8 مس

 ء.انآ# مث قيلعل رظنا مس تت 4

 .ال مس هر قيلعل رظنأ 0 ةقوزوح وبأ سس اننا كرر

 5 و هيلع هللا لص ىنلأ نع ةحلط وبأ 0 ىراغبلا لاق :ةحلط وبأ - تاه

 دمحأ هلاق « 6 هنم دب الام ىنمي « اذكو اذك الإ هبحاص ىلع لابو ءانب لك » : لاق

 نع ريمع نب كاللا دبع نع كيرش انثدح « رماع نب دوسألا نع باتع ىلأ نبا

 ةينك 41ه ص ( ىنكلا » ة ح ىراخلل ريبكلا خيراقلا رظنا | . . . ةحاط ىبأ

 هنأل « ةحلط وبأ > ةينك مه نم نيب نم اذه وه نوكي نأ اهعجر دقو [ مده مقر

 هلل ىلص ىنلل ثيدحم دهشتسا دق ىنبوجلا نآلو ؛ سو ةماع هل ىلص ىنلأ نم بيرق

 ىنيوجلا نوكي نأ انربتعاف . ةثالث وأ نب رطس ةحلط ىلأ رك ذ دورو لبق سو هيلع

 . هنم نوببرق مث نمو مالسلا هيلع لوسرلا لا وقأب داهشتسالا فئوم ىف

 , تاك مقر قيلعت رظنا - تابو

 قالوب ةيريمألا ةعبطملا 1876 1*1 ةعبط  ىعفاشلل «مألا» رظنا - تالا

 . [ ىناحلا ىنيسملا كب ددحأ موحرلا ]

 لئاسلا ىف ىعفاشلا مامإلا فقوه نايب ىلع صرحب ىنيوجلا مامإلا نأ ظحالي

 . اهمبف بهذملا سسأ زاربإ ةرورذ ىرب ىئللا

 ٠ انيديأ نيب ىذلا صنلا نم 154 ةرثف 6« ةضراعملا » دح رظنا - تابو

 . ةئباسألا ةظحالما سفن - تابع

 [ ت نه قولعت رظنا ] ىلابجلا ص ىنأ نا هنأ نآلا بالغأ : مشاه وبأ ل اخ

 ( م88 /هطا1 ةنس قوت ) اضيأ لازنعالا رابك نم راصو هدلاو ىلع ذداتت دقو

 لبق ( مهمه /ه 4*8 ةنس ىفوتما ) ىرعشألا نسحلا ىبلأ عم تالوج هل تناكو



 - ذوق مح

 كلذب حرص.لبتح نب دمحأ مامإلا ةصاخو « فلسلا بهذم ىلإ لازنعالا نع هجورخ
 نم ه رطس 7٠١ ص) « ةنايدلا ل وصأ نع ةنابإلا د باتك لوكسم ىف هسدن ى رعشألا

 ةرهاثلا .دو#نيسح ةيثوأ ةروتك د قولعتو قو و يدق نم باتكسلاو ( ؟4 ةرقف

 . ( م 151/7  5١ا/ راصنألا راد

 ابحت ىف دلو « ملاس نب باهولأ دبع نب ىلع وبأ وه : ىلايإلا - تابه

 رايك نم وهو م ا( موا ةنس قوتو ٠ م مغ[ ؟م6ه ةئس ناةسروخعا ىف

 دقن ىف باعك » و 6 لوصألا ىف باتك » : اهنم تافنبعم ةدع هل . لازنعالا لاجر

 ها“ ص 5 حج دادغب خيرات : ليصافتلا نم ديزمل رظنا | « دحلمل ىدنوارلا نبا

 . [ "”؟ ص ىلطملفلا © ةيبلتلا » باتكو ( م ١01 ةرهاثلا )

 ىعكسلاا ىخضفيلا دو# نب لحأ ِْن 1 لمع مسا وبأ وه ىعكما ل ل ا

 .طايملطا نيسلا ىلأ نع لازيعالا ىمكلا لخأ دقو ١ م / م19 ةنس قوتلا |

 « مسالا ىلأ تالاقم » و ريسفتلا ف بانك هلو « « لئاسملا نويع ه : هتافنصم نمو

 رابجلا ديع ىفاثلا فيلأت ةلزكءملا تاقبطو قرف : باتك ليصافتلا نم ديزل رظنا ]

 نيدلا ماصع ديسلاو راشنلا ىاس ىلع روتكد قولستو قيقحن  ىناذمهلا دحأ نبا
 . م 151/7” رصم - ىلع دمخ

 مدق ىلإ اوبهذ رافكسلا نم ةفرف ىهو « ةيرهدلا » ةقرف نم ىرهدلا - تامب

 : ىلا .: هلوقب منع ىلاعتو هناحرس هللا ربخأ دقو رهدلا ىلإ ثداوملا دانتساو رهدلا

 [ 45/4 ةيآلا نم « رهدلا الإ انكليي امو ايحنو تومي اهندلا انتايح الإ ىف نإ )ف

 نأل « دينتال اهنأل تادابعلا اوكرث مهنأ رددلا ةيدبأ ىف هدانقعا ىلع بترتيو

 مقاولا وهام ىلع ةرطفلا ثيح نم لوبجم هيضني ام رهدلا نأ ىلإ يدؤي اذه مداتتعا



 , اسم 68و دس

 مابت ضرأو ؛مفدت ماحرأ الإ ”مث اف »:ةقرفلا هذه دوصنمل احرش ىوناهتلا لوقي . هيف

 « ةدحالملاب نوءسيو » : مهمع لوقيو . 6 عمقت ءاوهو « عشقت باحسو « علقت ءامسو

 رإغا  ىوناهمال « نونفلا تاحالطصا فاشك » باتك ليصافتلا نم ديزل رظنا ]

 . [ م 1855 ةنس هتكداك ةمبط 8٠١ ةحدص لوألا

 . انيديأ نيب ىذلا صنلأ نم مثار ةرثف رظنأ : معيجرتلا - ثالم /

 . نيدشارلا ءافلإا عبار وهو هنع هنا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع وه - تاب

 قيتعوهو ةنع هنا ىضذر قيدصلا ركب وبأ ةناحف ىلأ ْ لأ دبع وه ل ثا

 نب ) ىؤا نب بعك نب ةرم نب ميت نب دعس نب بمك نب ورم نب رماع نب نامع نبا

 سو هيلع هللاىلص ىنلا دعب تام . نيدشارلا ءانللئالوأ وهو ىميقلا ىشرقلا ( بلاغ

 م11 | ه ؟ه5 ىفوتلا ) ىراخإلل : ريمكس مسيراعلا باتك رظنا 1 رومشأ و نيتاسل

 . [ م 15817 /ه ١877 ةنس دنهلا ةعبط ١ قر ةجرل ١ ةحفص سماخلاا رجلا

 نما نم ءاح دقو . ىرعشألا نسملا ىف درا ىسوموبأ وه - ثم

 مالسلا و ةالصلا هيلع لوسرلا ىدي نيب مالسإلا ئد ىف اواخديأ نيينملا نم طهر مم

 ىرعشألا ىموم وبأو |[ 5ص رك اسع نبال « ىرتنلا بذك نييبت » باتك رظنا ]

 ةفيحصب فرعتو . سو هيلع هللا ىلص ىنلا مايأ ثيدحلا ىف افحص اودتنك نيذلا نم

 نه ؟* ص رظنا ] ايكرتب ىلع ديهش ةبتكمي ةطوطخ ىهو . ىرهشألا ىموم ىلأ

 تاعوبطم نم) ىرمُعلا ءايض مرك أ روتكدال «ةفرشلا ةنسلا خيرات ىف ثوحند باقك

 .[ ماد | م مو دادنب ةعما»

 ىدملا ىراصنألا ىردأثا ديمس ىلأ نب نمحرلا دبع نب حيبر : وه - تم؟

 كب يوم اخ هارأ : ىراخيلا لوآيو © لمع َن زب علا ديعو 6 كدر َن ريثك هن فور



 د توويب د

 ةنس قوتملا ىراخبلل ريبكلا خنرراتلا باك نم 59 ص متر ةمجرت رظنا ]

 دلوف » : ىلي ام | 1١57 ص هج | دمس نبا تاقبط ىف دروو [ ممكح /» 55

 معيب رو « ديعس ةسأ نأ ىنمي « حيبر وهو ًاديعسو هلل دبع ليعس ىل أ ْن' نمحرأأ دبع

 باتكسا ثلاثلا إلا نم معو ةحعؤرص نم 1+7 ةحئص نم "شماه ايضيأ رظنا | بقل

 . | ىراخبلل ريبكللا خيراتلا

 « سابع نءا مم 2« بوحي دلاو ىميتلا ةحاط نب ديز هلعأ : ديز - ترس

 راظنا ا 6 ىديلا » هيسن ىلذدم ىورُلا ةبتعوبأو ىروثلاو ىربقأأ ديعس هنع يور

 . | 8958 ص * دلع ىراخيلا مامالل ريبكسلا خيرراقلا باتك

 . ىوذدملا م«ىشرغلا روعألا وبأ لهقن نب ورمع نا ديز نا لوعس وه د تم

 نم اس و ةيأع أ لص ىنلا فرصتأ أم دعي ماشا ند مدق هنأ ) :ى راخسلا مامإلا لاو

 مالسلا دبه انئثدح ( يعن وبأ هلاق) همهسسب لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هل برد « ردب »

 لو هيلعدللا ىلع ىبلا نأ ديز نب ديس نع سامي نب ديزي نع دايز ىلأ نب ديزي نع
 : ككملا لاقو هيحأف ؛ ةبحأ ىلإ مهللا : لاق « نيسأاو نسحملا نضتخحم وهو« جرخ

 ةنس ىقوتو . « قوقملاب كللدو ديعسب دعس نذإ : دعس تنب ةشناع نع ديمجلا انئلح.-

 :اذيأو 2« عه“ ع غه* ةحباص ب ريغ ريبكدلا خيراتلا باتك رظنا] ٠ مدكح [م هم

 . / 78 ةحففص # ٍح دعس نءال ء ىربكلا تاتبطلا

 . تاو مقر قولعت رظنا - ثاو

 ءتم“إ مد قولعت رظنا - تمك

 (ه /178) فوت ىظعلا ةنيدلل هيقف سنأ نب كلام وه : كلام - ترب



 ممم 1! مرش مسن

 كلذك ميباوأ نع انولوأ ورب ملاك : كلذ ىف لوتي ناكو . هيهذم لع ناك ىذلا

 ىدع نبال : لماك-لا : ليصافتلا نم ديزل رظنا] مهيرخأ نع انورخلا ىوربال

 ١ ا | ح

 . تاملا/ مر قولعت رظنا : ايحيرصأ - تمم

 . ت ماب مث قيلعت رظنأ : حبصأ ىذ ترفه

 , ثا مقر قلعت رظنا : مع وثب - تود

 “٠ ج نم 84 ص رظنا ] « ىلع وبأ » ىنكي ىلعنب نسملا وه:ىعخنلا - تبا

 ٠١ [' ناالتسملا ردعبح نال 6« نأ زيملا ناسل » باثك نم

 بحاص وهو ؛ هللا دمع ايأ : ىنكي لبتح نب دهأ وه : لبن نيا - تاو

 ةدع هلوشي دخلا ريثك ( م ه0 /ه ؟41 ةنس قوت ) ةعبرألا ةميألا دحأ وهو ةنجلا

 دئاقع » باتك ىف ترشن ةلاسر 6 ةيمهجلا ىلع درلا ١ و « دنسملا » : اهم تافنيعم

 . ا5الا؟ ةير دنكسإلا ىل اط رامعو راشنلا ىاس ىلع : د قيم 6« فاسلا

 ثدي دح فاأ نيعل رألا نم برقيأم مذ لمحأ دئسم نأ اد ثدش نأ حصيو

 . ثيدح فلأ نيسمحو ةناعبس نم اهامنأ دقو« ةرركم ثيدح فالأ ةرشع أمم

 . ثيدمحلا مهيلإ ددسي نيذلا ةباحصلا لسا ىف تاقبطلا ماظن ىعارب هنأ ظحاليو

 ىعازوألا نإ 2:ىعازوألا نعىدبم نب نمحرلا دبع لاق: ىعازوألا - تدوس

 . © ةنسلا ىف مامإ

 ىلذلا لذاش نب باريش نبا ىناشلا لودكم وه : لوحكم س ت اة

 « هقفتو « لباكب دلوو سراف نم هلصأ ؛ ظناح « ثدحم « هيف وهو ( للا دبع وبأ )

 رتساو « نادإبلا نم ًاريثك فاطو ةنيدملاف «قارعلا ىلإ ثيدحلا يلط ىف لحرو



 مس ذ وه دس

 هتفلا ىف لئاسملاو « هقفلا ىف ننسلا : هراثآآ نم  مال4# /ه 115 اهب فوتو قشمدب

 .. ١ "7ص ١ > ىكرزال مالعألا :اضيأ و فقل ١ - مدنلا ن.ال تسروفلا رظا ]

 . انيديأ نيب ىذلا صنلا نمالا مر قيلعت انه رظنا - تدم

 .تابثإ ىلع ىيوجلا صرح دقو نيثدحلا لئاوأ نم : ىلع نب قلط - تدك

 .ثيدح مدقتو . « رك ذلا ”سم » نع هرك ذ امب قلعتي امف ثيدحخلا لهأ نم ناك ام
 . هيف قلط نع مالسإلا ىف ةريره ىلأ رخأتل هثيدح ىلع ةريره ىلأ

 ةبر عبس: ةنس ًارجاهه؛لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع مدق :ةربره وبأ - توب

 .هنع ةياورلا نوءباتلا رثك أو« سو هيلع ْنا ىلص ىنلا نع ةياورلا رثك أف ىور

 ءج م14 / هور ةنس قوت  هرهيص بيسملا نا ديعس ةنمو

 : « هثنلأ لوصأ ىف ناهربلا » هباتك ىف ىنيوجلا مامإلا لاق - تاق

 .ةيعرأا تانصلا ىف ةاورلا ىوتساو داحألا امهاقن ناصن ناريخ ضراعت اذإ »

 نوزثك آلا ةيأأ بهذ ىذلاف ؛ ةاور زكأ اههدحأ ناك نكملو ؛ ةّقثلا لوصح ىف

 ,ماظعم بهذف . هيف ءاهتفلا فلتخا امم هو رك ذ ىذلا اذهو « ددعلا ةرثكب حيجرتلا

 دوومشلا ىف دذعلا ديزع ةبعقخللا ةنيبلا نأ ىلإ ىعفاشلا باحصأ نم ةمذ رشو كلام باحأ
 . لاجم اهيف داهتجاللو ةنونظم ةلجلا ىلع ةلأسااو « اهضراعت ىتلا ةنيبلا ىلع ةمدقم

 ىلع اءايصانتو ط وصأ رادم تاياورلاو تادبعتلاب ةط ونم تاداهشلا دعاوف ملكهم ع

 تاياورلا ةرثكو هتنفلا لوصأ ىف ددملاو ةيرها ابمف ربتعتال اذخو ؛ ةضحلا ةنثلا

 ظ . نظلا ةبلغ ىف ًاديزم بجو)

 هارأ ال «:اورلا ةرثكب ريطا ىلع ربطا ميدقت : ىلاعت هللا همحر ىضأقلا لاق دقو

 ( لدجلا ىف ةيفاكلا "9 )



 د ماء

 1 |ذإ نيديتجلا نأ اندنع اذه ىف هجولاو . داهتجالا لئاسم نم هارأ امو « امطاق
 ةلادعلا ىف ةاورلا ىوتساو ناربخ ةعقاولا ىف ضرامتو ءربخلا الإ اكسمتم اودجب
 ىذلا ربااب للعلا بحيف ؛ "عج رخآلا ىورو « دحاو اهادحأ لقنب درفناو « ةقثلأو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر بامسأ نأ لعن عطق ىلع انإف ءدب عوطقم اذهو . مججا هاور

 الو « هيف سايقلل ريدقتال لحم ىف ةمفاولاو « اننصو ؟ « ناربخ م ضراعت ول ؛ سو
 « مجلا هاور امب قلعتلا نوري اوناك لب « ةعقاولا نولطمي اون اك ان ؛ ىأرلل برطضم
 نآلا ةلأسماف اهدحأ ةاور ترثك « ناضرامتم ناربخو سايق ةلأسما ف ناك اذإ امأو
 الياد لتسي نأ دعبيف « هضراعي ىذلا ربما, فعضي دحاولا هلقن ىذلا ربما نإف « ةينظ
 ىذلا سايقلا حيجرت « سايقلاب كسْملاو « امنع لوزنلا السلال اذه هيمضتقي ىذلاو

 كسمتم وهو ؛رخألا بناجلا ىف سايتلا درجم ولو « عمجا هيوري ىذلا ربخأ هدصقي
 . هميدقتو ربما مظمت ىف مهبأدك سايفلا نع نوادعيو ٠ عج هيورب يذلا ريالا
 ه, انمطق اف ء ىمطق ددتس؟ الإ ةديرشلا لوصأ تبثنال انإف ؛ كالذ ىف مطق ىلع انسلو
 لوقلا لصاح لف « تانونظملاب هانتمأو « هيف انددرت اننظ ىلع بلغ امو؛ هادقبمأ
 طقسفن ؛ دحاو لدع هلقن ريخ هضراع اذإ ( ةاثلا نم عج هأور نإ و ريخعا نأ ىلإ

 ناعم ناك ءاءاوس ؟ذخأم انمدع نإف . اهب عوطقلا ةلدألا بتر نع محلا هاورام
 دنع هب قاعتيال حيجرتلا ضحمو « حيج رثلا ىوس ابيرطّضم دجال نم قلعت حج رألاب

 . [ طوطخلا نم م46 ص رظنا ] « ىلاعت نا ءاش نإ هحرش ىنأيس اك ةدألا دنف
 : لوقيف همالك لصاوي م

 « اضبأ ةيدظ ةلأسملاف ؛ دحاولا هلقن ىذلا ربخال اتفاوم ساوفلا اندجو اذإ امأف »
 . كالذ ىف لوآلا عماوج هذهف . عقب هاور ىذلا رينا بناج ىف سايقلا ناك نأ و



 تيس 14 ب

 ىتلا تاهجلا' نم خسنلا ناكمإ اهدحأ ىلإ قرطت اذإ نيربخلا ضراعت ىف ان رك ذ دقو

 كالذ ىف درب لو « اهاندجو اذإ ةسيقألاب كسّنلاو .امهنع لوزنلا هجولا نإف « اهانركذ

 حيجرتلا رابعا« مبنع هَّللاىضر ةباحصلاب ابلاغ انظ اننظ انأ هيف ببسلاو « نظ بيلغت

 اناكمإ خسنلا ههأ| قرا ؛ امف كللذ لثم انل ماباسإ و ؛ لوقلا انددرو « ددملاو ةقثأ او

 رابخألا ميدقتوءابب حيجرتلا نظلا ىلع باشي ام ةقثلا بابسأ نع مهصحتشت نم اذهبت ذِإ

 ىف ام ريخ نظ انل رهظ نإذ « ةقثلا ف توافتلا ىلإ رهألا عجر اذإ اهل امظعت ةسيقألا ىلع

 .| طوادنغلا نم "4 ةحنص رظنا] دارملاىهتنم نيبتي !ذهمو « ةلأسللرخآ ىلإ . . مئاقو

 : لوقيف يمفاشلا ىأر ىنيوألا تبثيو - ت اةق

 لهأ اهماع قش ا اذإ ةيضقألاو لامعألا ىلإ رظن 00 1 ههعر ىعفاشلا لاقو

 هما وك كن 9 ىعفاشلا 4 كسع ام وك ل نحنو 6 ىلوأ رباب قلهتلاو 1 عاجإلا

 . ان دنع راوزؤلا

 نع لوقنم ووش 2 هو "الخ ع لع نم لقت امو 6 ريا ُْف ةمسلا . يمفاشلا لاق

 ربعي نأ نكميو ةجحم سإل امل ةجملا كرتل ىنءم الو « ةدح ملاوفأ تسبلو ؛ مللاوقأ

 ريالا فالخ نئيلمأعلا تصضراع وَ : همالك ىرام صعءن ف ىعفاشلا لاقو 6 ةدعح ع

 اسأيق تدحو وأ : لوب دقو 6 مهمضأ رقنأب كالذ نيءتي الو 6 نعيملا مهداجو 6 ادد 1

 كملق اذإف 1 سابقا ىلع مدقم ريأعأو . . هع تكس ممل ةعالا نم م اوقأ ةءضقأ فلاخم.

 : هنعهّللا ىغر لاقو . ملوذب سايقلا ىلع مدقلل رباعا ك رثأ فيكذ؛ موق ىلع سايقلا

 نيسدحتف ةمرصعلا مل بجب ا 5 مهم نآقلا نيسدعل و اعرصلا ةيضْقَأ 3 5 نأك نإ

 . [ طوطخخلا نم م49 ةحفص « 844 ةحفص رخخآ رظنا ] موصعملا عراشلا ربخم نافلا



- 5+ 

 : لوتي م

 قرطتي ال اضن ربخلا غواب انقتحم نإ :لوقنف بسقت هحضوب ان دنع قحلا ىأرلاو »

 «رياعاب قاعتللا ىرن انسلف « هيرلعلاو « هركذ عم هفالخم نوضقي مانيفلأ مث « ليوأت هيلإ

 هن وكي ملا وأ «ةالابلا كرثوءبارضإلاو ةناهتسالا الإ ربخلاب لمعلا كرتل لمح الذإ

 ةبطاق نودسملا عمجأ دقف ؛ لاحم ثلاث لات>ال نيريدقتلا نيذه نيب سيلو « اغوسنم

 ةطاحإلاو ركذلا عم مهلمع له نيعتيف ؛ لوألا مسقلا نع مهئربت داقتعأ بوجو ىلع

 و» اعإو رباعا ىلع مهتيضمأل اميدقت انركذ سيلو « خسنلا دوروب معلا ىلع ربما

 انقلعت ناكو « باوصلا نم نكمي هجو ىلع مهل لمح بوجو ىلع عامجإلاب كاسمتسا

 ٠ [ طوطخلا نم م49 ةحفص رظنا | صنلا رخخآ ىلإ . . . ثيدحلا ةضراعم ىف عامجإلاب

 «ريبكلا خيراتلا » ىق درو . ىوافطلا ريع ني ىمأعلا هلمل : رمع نبا ا دا 006

 مام ةمحرت ىفهر/ ذدرو 2« قودص ةتثوهو« غبر ْن ماع هنع ىورو ( ةقمع مم هنأ

 مامإلل ريبكلا خنيراقلا رظنا ] هنم مس ريخألا اذهنأ ىلع ىدعسلا لهسوبأ غيزت, نبا

 6047 مقر ةمجرتا 187 ص ؟ دلجم اضيأو غ١ مقر ةمجرلأ 85 ص ا دلجم ىرابلا

 . [ باتكسلا سفن نم

 ديعس عم « ىشرقلا رمع نب هللا دبع وه : صاعلا نب رمع نب هللا دبع - تا ٠١

 ىئاشلا صاعلا نب ديعس دلو نم وهو «ريكب ىلأ نب ىحي هغم عمس « ديعس نب ورمع نبا
 .[ مر ةجرت ١46 ةحنص هرلجم . ىراخبلا مامالل رييكلا خيرراقنلا باتك رظنا ]

 | . تحال مر قيلعت رظنا - تا٠؟

 قوجلا ىدمحتيلا ىدزألا ءاثعشلا وبأ ديز نب رباج هلعل : رباج - تل.



 ل ا

 رباجنم ملعأ طق ًادحأ عمس ام هنإ : نايفس هنع لاق . هلهأ نم طهر عم ةرصبلا لزن

 . [ ٠١4 ص ىثاثلا دلما ريبك-لا خييراتلا باتك ليصافتلا نم ديزمل رظنا |ديز نبا

 ىواعملا ىراصنألا ريشب نب بويأ ىلع انعقو :ىراصنألا بويأوبأ - ت٠

 ىراصنألا ثّدح دقو ؛ ىلجعلا لاقيو « ىسوألا ناملس وبأ هقينك لاقيو « ىنيدلل

 ٍلسو ةياع هللا ىلص ىبلا نأ اهبع هللا ىذر ةشئاع نع ريبزلا نب هللا دبع نب داّدع نع

 ميراتلا باك رظنا ] 3 ... برق عسبمس نم ” لع اوةيرهأ : هعحو دقشا دقو لآق

 .[ 082 4017 ص لوألا دلجلا ريبكلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ةجوز قيدصلا تنب ةشااع ىه : ةشااع - تاءو

 | ماشه نبا ةريس ليصافتلا نم ديزأ رظنا 2

 باوك ىف درو؛بهوم نب هنأ درع نب ديزز نبأ وهو : للاخزب ديزي سس تزلء5

 دلاخ نب ديزي انثدح ىح نب دم انثدح لاق سابعلا وبأ انثدح « ريبكلا خضررادلا >

 مم ٠ص مل ج رظنا |ةقثلا نيمثدحلا نم اذ وبف « ةلاضف نب لضفما نع ىلهرلا بهوم نبا

 . [ اف روك ذلا مجرما نم ٠١ مقر ةمجرلا

 باتك ليصافتلا نم ديزأ رظنا | ةقثلا تاثدحلا نم ىف : ةبيبح مأ |لثا١

 . | ةباغلا لرسأ

 درو « ىراصنألا ىثراحلا ةبلعل نب ةمامأ وبأ هلعل : ةمامأ وبأ ل  تزل١م

 هيلع هللا ىلص هلال وسر نإ » لاق هنأ ىراخبلا مامالل ؛ ريبكملا خرراتلا » باتك ىف

 م ص ه. دلجم ليصانتلا نم ديزل رظنا ] ملا « . . . ناعإلا نم ةذاذبلا : لاق لسو

 . [ افذأ روك ذل مجرما نم

 . توك مثار قيلعت رظنأ -تاءك



 1غ

 . انيدي أ نيب ىذلا صنلا نم الا متر قهلعت رظنا تاء

 عمارأا ن سيف نع ىور؛ ىدّسألا دايز نيب ةدابع وه : ةدابع- تؤوإإأ

 / م ؟مإ ةئس ةفوكلاب تام , ةعاجو نياعم د « ىعداولا نيبعح وبأ هنعو هريغو

 فاالقسملا رجب نبال « نازيملا ناسا , رظنا ] . 6 ادابع » هاهم مهضعلو ؛ دنذب

 .| ؟"ه ص مو

 ن بعك نب ليحارش نب ةثراح نب ديز نب ةماسأ وه : ةماسأ - ت ١١

 . ملسو هيلع هنأ ىلص ىنلا ىلوم ىندما ديز وبأ ىذرولا كيع

 ريبكساا نيراتلا ليصافتلا نم ديزل رظنا | ١ نالا نم بلك نم هنإ لاقيو

 : [ 7١ ص ؟ - ىراخبلل

 . باطخلا نب رمع : نيدشارلا ءافلمللا ىلا#وه : ريع - تووبس

 . نافع نب ناهثء : نيدشارلا ءافلخلا ثلاث وه : ناثع- تززؤ

 هر قيلعا رظنا - تااه
١ 

 ث 5 مر قيلعت رظنا - تا ٠

 . ثاةا/

 . ثا١ا؟ قياعت رظنا - تزااب

 سلو  ةثراح هلعاو  روعألا ثراح هنأ صنلا فدرو : روعألا - تلاه

 ىدع نب ةثراح ودو ىمبات : مدحأ « ةثراح ميسأب ةثالثث رجح نبا ركذ دقو .ثراح

 رم ىلأن ةثراح :ثااثلاو « ةعيشلا لاحر ىف ىسوالا ه 11 ذءرو نه ةثراح : ىلاثلا و

 « ررعألا » هسا ىف درب مل ناك نإو « ىبباتلا وه انه دوصتلا لماو . نالوهحم اهو

 15١ [ ٠ ص ؟ ج رجح نبال نازيمل ناسا ]

 «<ثيدحلا ىف ةنيح بقك «لسو هيلع هللا يلص ىبلا ىلوم : مفأر وبأ ب تاإه



 ا بؤ

 ممس٠ ةحفص 6 ةيافكسلا » باك ليصافتلا نم ديزل رظنا | . ةالصلا حاتفتسا اهيفو

 . [ بيطخلا

 .نأ حجري امم سابع نبا ةياور ىلع مفار ىبأ ةياور ىنبوجلا مدقي - تل

 ريبكسلا رسفلا سابع نب هللا دبع : سيل صنلا ىف روك ذلا اذه سابع نا نوكي

 . ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو عركلا باتكسلا هتف ىف ني رسفملا خيشو

 ناكو م 555 /م 148 ةئس دعب تام جاجا نب ةبعش وه : ةبعش بتال ١

 . 6« ثيدحلا ىف نيئمؤلل » ريمأب ىنلي

 . ثيدحلا ةاور نم ناك ىذلا ةورع نب ماشه هلم « ماشه تاو

 . تم مث قيلعت رظنأ _ تاع

 هنع هللا ىطر باطختانب رص نب هللا دبعىلوم مفان نب رمع وه : عفان - تامه

 , ةظفحلا نم وهو .ىئنب دملا « فى وذمعلا ىث رفا

 ؟١.+اأةف صك دلع [ م هكا / م65 ت از ىراخبال ريبكساا حمتيراتلا رافنا

 تا ماد قواعت رظنا ع ت |

 ةرعبلا مدق « ةماع هذدنعو ء سابع ثءيأ ىلوم ناك : ةمركع سم تا

 ٠ ل نم هلم اب سانلا ثدحيأ امباد ساجم ناكو ءاملعلا نوثدحلا هي طاحأف

 0 تس 00 مكر قولعي رظنا_ ثوب

 . سابع نب هللا دبع ةلاخ  ثراطأ ثنب ةنوءيم ىه : ةز وميم ل تام

 . ت11 مر قيلعت رظنا ب 8

 . تالا. مقر قهلمت رظنأ - تاع

 . ت ٠١6 هر قيلعت رظنا  تاعا

 . تالق مثار قولمت رظنأ تاع؟ب



 ل

 .ثتا٠ مكر قولعت رظنا - ت يفق

 نوكينأ نكميو اني ديأ نيب ىذلا باتكلا ىف تا .ع قيلعت رظنأ - ثااخ#

 ثيدحلا ىف اهبتك ةفيحص هلو ( م4 | ه1/ ةنس قوت ) ىراصنألا دعس نب رياج

 ىهذلل ظافملا ةرك ذتو « 57/ ص هج دعس نبا تائبط : ليصافتلا نم ديزمل رظنا ]

 .| #4 ص اح

 انم ام >:لاق هنأ هنع رثأ ىذلا ها ديع نب رباج نوكي نأ حجرألا ناك نإو

 . ( هئيأو رمع الخ ام « اهم لامو ءايئذلا هب تلام نم الإ

 . اهنع لنا ىفر ركب ىلأ ثنب ةشئاع ةالوم ةررب ىه : ةريرب - تود

 كالملادبع اي :ىل لوقت تناك_ذ ةئيدملاب ةريرب سلاجأ ثنك :ناورم نب كاللا دبع لاق

 ؛ ءامالا رذحاف « هتيلو نإف « رمألا اذه ىلت نأ قيللت كنإ و « الاصخ كيف ىرأ ىإ

 ةنجلا باب نع مفديا لجرلا نإ » : لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعمس ىنإذ

 : لهص انةلأ نم دي أ رظن |[ 2 ريغل - نم هقيرب مدنم همجحم ءلع املا[ رظني نأ لعل

 . ١ ريثألا نبال ةباغلا لسأو « ربأأ دبع نال باميتسالا

 .ثاأ٠٠ متر قولعت راقلا س تالاثك

 ناسل » ىف دايز نب كيد مسا درو « دايز ىلأ ن ديابوه : ديزي ع ثاثال

 < ردح نبال نازيملا ناسا : رظنا ]| ءافعضلا نيثدغا نم ةثالثب فيرعتال « نازيللا

 . | 347 ةحفص

 ْن سالجخلا نب ةحييحأ ن' ليلب نب لالب نب راس همسأ : ليل وبأ - تا

 نمحر لا دبع ىنكيو « سوألا نم فوع نب ورمع ىب فوعنب ةفاك نب ابجح نب شررحلا
 1 و هيلع هللا ىلدص ىنلا باحصأ نم راصنألا نم ةئامو نب ردع كردأ ىسيع نبا
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 .| ؟18 صال جلع نال ىربك_لا تاقبطلا رظنا /

 « ىراخلا ىراصنألا ةرامع وبأ بزاع نب ءاربلا وه : بزاع نيا ح توسد

 خييراتلا رظنأ ] ةوزغ ةرشع سمخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مم ازغ « ةفوكلا لزن

 . | ١١7 ص ؟ ج ىراخبلل ريبكلا

 /ها11 ةنع قوت ىروثلا ديءس نع نأيفس نإ أدبع وبأ وه نايفس - تا

 .[ ؟0٠5ص ١ ج دامعلا نبال بهذلاتارذش رظنا ] نيثدحلا ةظفحلا نم وهو « ما//»

 ) . سن أام“اب هر قيلعت دامز ىلأ فو في تإ - رظنا :دايز وبأ سم نب لأ

 . ت ملال قر قيلعت رظنا - ت4

 .تا٠ مقر قيلعت رظنا - تا:

 ءان ٠686

 بمثل وهو « ةرب ره ىلأ رممصو تثباثن ديز ديت : بيسأل نأ ديعس -- تائه

 لعأ نكي مل 7: لاقي نأك 5 « رمع ةيوار ديعس » :لاقب ناكو « 6 نيعاتلا ديس » .ء

 / هق# ةنس ىف وت « راسين ناماسو بيسملا نب ديعس نم هيبحاصو ا لوسر ءابلعتو

 .( م

 ؛ ىوقت مهمظعأو نيداسملا مرك أ نم ناك : فوع نب نمحرلا دبع - ت5

 لاخشنا مايأ ىأ « نيالا كلذ ىف سااجلاب نب رضاملا نيب تالوادملا ةرادإ ىلوت دقو

 . مورلاو سراف عم كايتشالا» نيماسألا

 . تما مثر قولعت رظنا سم تأ

 /ه ١١5 ةنس ىفوتو ىوتتلاو دوجلاب ريمشا : ىرهزلا مأشه نيأوه - تام

 « ىرهزلا نحتع نأ دارأ « كالملا دبع نب ماشه ةؤاللعأ ىلو ال هنأ رك ديو م/م“



 لس عار

 كعب هأعد 3 ( ثيل ةثاعبرأ هيلع ىلمأف أبثاك اعدف « ىلع نأ هرم رخاوأ ف هلأسف

 لبق ثيلمأ اك« هيلع اهالمأف « بتاكب اعدف« عاض باتكسلا كللذ نإ : هل لاقف رهش

 . افرح اهنم مر

 . ةنيدملا ىف راصنألا ثيداحأ عمم ىرهزلا ىلع كالا دبع راشأ كللذلو

 ةعبط . ىزاريشلا قاحسإ ىلأل : ءابقنلا تاقبط ليصافتلا نم ديزل رظنا ]

 . | ةيرصعلا ةبتكملا  دادغب

 ةربره ىلأ نع ةاورلا نم هنأ ىنيوجلا ءامإلا تبني : كيبن نب رشب - تزود

 . مجأرملا نم انيديأ نيب مقو مل اقيط نيحورجلا نيب هسا درب و

 . ث وال قيلعت رظنا - تاو.

 ةداقف نإ « ألا م ىف هللا همحر ىعفاشلا لاق « ناععنلا نب ةداتق وه ت ٠6١

 : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « مهنم لان هنأكف شيرقب عقو نامنلا نبا

 « لاجر اهنم ىلأي وأ ء الاجر اهنم ىرت كالمل كنإف اشيرق متشنال ةداقق اي الهم د

 ىغطت نأ الول  مهتيأر اذإ مهطبذتو « مهلامفأ مم كالعفو « مهلامعأ عم كلبع رقت

 . « هلأ دنع امل ىلا اهتربخأل شرف

 . «ةحيحببفلا » ب ةامسأأىهو ةفيحص هلو ثيدحلا ممج هبنم نب ماه وه - تا6؟

 ظ . تا1؟١ مقر قولعت رظنا - تاور

 اومادق ملعلا لهأ نإ يح ممل قو' ولا نيئدحلا نه :بمك نب بأ -ت 4 ١

 صنلأ نم كال مقر ةرقف رظنا ] . صنلأ ىف دراو وه 11 ةفي لد ثري دع لع هتياور

 . [ انيديأ نيب ىذلا عوبطملا

 . ةئياسلا ةظحاللا رسفت : يللا دقاو وبأ تزعم



 ل جا
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 سانلا ىلع ىغتي ال » : لاق هنأ هنع رثؤي « ناعلا نب ةنيذح وه توامه»

 عبارلاو . خوسنااو خسانلا فرع لجر وأ  رومأم وأ  ريمأ : ةثالث الإ

 . نجحأ فاكشم

 نازيما ناسل : رظنا ] . ىدسألا ىلاروبلا رانيد نب هللا دبع وه ب هب

 [|٠١ 511 ص الج !90/1 ثوريب ةعبط ىلالقسملا رحعح نءال

 , تا مقر قيلعت رظلا ثاهد

 , تاما مقر قيلعت رظلا - تاهو

 ةعفر دجلا قو « الام ةثروم م8 ثتااد,

 « اك اسن ءورق نم اهسف عاض ان

 حدم ىف الاق ( "لحام كيه مدس م : امناونع ىثعالا ةديصق ىف ثدبلا درو

 : امدلطم ىننملا ىلع ن ةذوه

 « اكل ذك لاجرال الوتق تثناكو كادي تك مأ « ابرد كينشتأ

 ةيناتمللا ةكرشلا ) ىوطع ىزوف : ىناحلا : هل مدقو 0535-5 ىثعألا نآأريد رظنا |

 . | ( باعمال

 «ٍبسحو ©« ىشعألا و مس فرعإ ا « لدنج نب سيق نإ نوميم وه ىذعألاو

 ءانميت © ريصب ابأ 0هةو#و « هرعش ةدوجل ًارظن «برمعلا ةجادص . : اضيأ بنا امبإو

 : ًاراغ لخد هنأل ؛ « عوجلا ليتق د : مساي © لدنج نإ سيق ه وبأ فرع كلذك

 راغلا ف تاف «راغلا تادس ةميظع ةرخص لبجلا نم تءقوف «كرحلا نم هيف لظتسي

 : هابأ رك ذيو « ىثعألا وجب هلم ءانبأ دحأ مانهج لاق كلذ ىفو اعوج

 مك 2 / ل و - 2

 «(م-ضار 83 ةعامح » ند كبع كالأؤلو لدنج لإ سافو « عوجلا ”ليتف كل ورأ



 سم ع ## ل سس

 « نازمملا ناسأ » رظنا ] . ىلزنعملا ناسيك نب ركب وبأ وه: مصألا هس 11

 ىلع صرح نيم ملا مام| نأ ظحاليو . ١ م ا١وال١ توريب 15* صالح ىنالقسعال

 .ةقرام ةيرك-ذ فقاوم نم هيلإ ىدؤ:نأ نك ام نايبو «ةيازئملالاوقألا هذه تابثإ

 داسف لع بترت قاستا ةنأ ريغ ءايتطنم ايسفن عم ةقستم اهرهاظف ملل ودبت تن اك نإو

 .( مسألا ةهنم قلطنا ىذلا قّيسملا ىركفلا قسنلا وأ راطإلا لثمت ىتلا ىلوألا لوصألا

 ,. ت4 مثار قولعت رظلا - تزك؟

 « راكلناو قباسلا فرعيو رامغلا فرعي ناهرلا دنع و - تان

 نم هيعو ماعتسي ملام ىعيف ههجو ىف مهجا هب ىجريل ىنيوجلا هراتخا زجر اذه

 سوفن ىلع ةصاخ « امهءقو زجرلاو رعشال نوكي ام ًاريثك ذإ لدجلاو شاقنلا مقاو

 . اميعوو اهمهف بواطلا ىن عملا رابظإ ىف « رجرلاو رعشلا لهأ نم مو ؛ برعلا

 س تن 8

 6« سانلا ند لبشابأ كترّيص دق  اهنعضأ ناك ام ةلع نم اهلايفد

 هب اذإف ءايوق مهخال ودبي ناك ليلدب داهشتسالا هيلإ ىذأام ىدم زربي ثيب اذه

 .تيبلا اذه لوادم هيلعقبطني ادج فيعض فقومىلإ هلئاقب ىهتنيو ءىث ىلإ ىدؤيال

 بس ن 68

 «لطخألا ف نأ تءَدجثيعبلاٍطو «ىحسم قدزرفلا ىلع ثعضو ال »
 : اهعلطمو 6 مقان » : امماونع ةديصق نم ربرجل رمشلا

 « لعل حلط نيو سانكلاَنْيِب للحم *] اهنأك كالا يلد
 سور مله ص م 19٠ /ه ١م/ه توريب ىلاقسبلا مرك مددقت ربرج ناويد رظنا ]
 . ريرجي فيرعتلا ثيح ت ؛ه ممر قيلعت ايي رظنا



 لس 1851

 م ان 55

 « لخ دف تاماظلا ىف لحأ هريعبب ال حضاولا كرب د

 مهفدهنع نوديعب مهنأ ءاورئاكت اذإ ؛موصخلا وأ ( ممل ةرك نتا تيبلا اذه

 تيبلا لئاق هببشي ىذلا لماكلا سابتلالاو حوضولا مدع ىلإ ىدأ ملوت نأل

 . تاماظلاب

 لس 6

 0 أدتاحا لوقلا لطاب قات كنأو ادلب هاقلت قحلا نأ رت 5 م(

 ؛ نب ريبك فءضو ددرت لاح ىف لاح نم هيلإ راص اب مصخلا ةرك ذهل تدبلا اذه

 ىلع فقي دعب مل لداجلا مصخلا نأب ةرك ذهلا لجأ نم ثيبلاف « هناسا ةجلجل ىلإ ايدأ

 . لطابلا اهبف ضحديو قمحلا اممف رهظب « ةيوق ةبلاص ضرأ

 سم 24

 « ىاود هما ام نيل نعو  مهنع لفت "لع اوعيتجا اذإ »

 انيديأ تيب مقو امف هدجم ل اننأ ريغ « قدزرفلل ثيبلا اذه نإ ىنيوجلا لوي

 .همعضوميق ءانه ةب دانثتسالاو «ةمفاذملاو عفدأا ىئعم هيف تيبلاو « قدزرفال رعش نم

 ب 56

 «”لكر اال نم كاد اع م امم و هديحن ال نم كادان نم 26 ود

 : اهعلطم ( م < م مهع ةنس قوت ) ىلتلل ةديصق نم

 « لغاشيو هسفن نع اهب ذرب 2 لئاس"رلا ىذه موثرلا كلما غورد»
 م مهاب ةيناث ةعبط ةرهاقلا قوقربلا نمحرلا دبع هعضو « ىنتلا ناويد حرش رظنا ]

 .| ”ة6 ص ال“ م



 ل

 سس يبن اا“

 « مقسلا لهجلا نم هستفأو 2 احيحص ال'وق بئاع نم كو

 ظ : اهءلطم ةديصق نم « ىنتأأ رعش نم

 « مولا نود امي "مشت الف موثرُم فرش ىف ت'رماغ اذإ »
 .| حج نم م٠ ص ىبنقلا ناويد حرش ]

 -تاآلالا

 (كحضي ام دئادشلا رثو  ابحمتسم ءىثلا نم تثكحبض ))

 6 ٌقح هنأ نظيو لطاب ىلع رثاكفلا همصخ ةبلغ رش « هلثاقنع 7 مقدأ ثيبلا اذه

 فافختسا ل نوكي نأ قدتسي ىذلا وهدنأ ىميال وهو هدام ام مالك نم كحضبو

 , كدبضو

 . 0 دازب هموت كم هد ) - ثتاآال؟

 فورعم نب تيمُث وه تيمكلاو ؛ تيمكل لوقلا اذه نإ : ىنيوجلا لوني 20٠
 ورم نب في رط نب سءقف نب نأوحح نب رتشألا نب بابر نب ةباعث نب ثيمكسلا نا

 سايلإ نب ةكردم نب ةعزخ نب دسأ نب نادود نب ةباعأ نب ثراملا ْن نيمق نأ

 | . رشم نا

 لفون نب ةمايخ نب ديرف ثملب ةدعس همأ « ىودب مالسإلا ءارعشنم رعاش وهو

 لولا اذه دري لو «ءارعشاا نم اهدارفأ رثك أ ةرسأ نم هنأ رك ذيو . ةلضن نبا

 جرذلا ىلأ فيلأت « ىناغألا باعك رظنا ] تيمكسال ةيرعش تايبأ نم هيلع انعقو امف
 ةفاثااراد رشانلا جا ف دجأ راتسلا دبع | دهسا قيمي |ماب ةحباص ؟؟ م ىنامنصألا

 .م 195١ [ه |الخ٠ ثوريبب



 مجارلا

 : اهم ىنرملا

 .م6 ركلا نأ ردلا

 دئسم كلام أط ىم ملسم ماب وح سس ا راضبلا حي ب : حاحصلا بتنك

 . هجام نبا  ىئاسنلا ب ”ىرادلا  ىذمرتلا  دواد ىلأ باتك  لبنح نبا

 قيلعتو قسيقحنو مدقت « ىرعشألا نسحلا ىبأل : ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا -

 . م 3// / م 1مورإب :رهاثلاب راصنألا راد دوم نيسح ةيقوف ةروتكد

 : ه 1١٠ ىزاح>  ىطويسال : ناقتإلا

 . ه 1م ةرهاقلا  ىدمالل ماكحألا

 فرامل  ةرهاقلا ىسلدنألا مزح نبال  ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا

 .ماقا#]

 . ه 187م1 ةداعساا ةعبطم  ةرهاقلا  ىعفاشلل « نآرقلا ماكحأ

 . ما ةي6 ةداءسلا ةءبطم ةرهاثلا-ىزارا مثاح ىبَأ ن ال«هبقاتمو ىعفاشلا بادآ

 . م ممم ةيناجحرلا  ةبيتق نءال : بئاكلا بوأ

 . مام ةرهاقأ ىلاكوشلل : لوحفلا داشرإ

 . مم هرم ةرهاقلا  فيلأةلا ةنجل - ىرتملل « ضايع رابخأ ىف ضايرلا راهزأ
 .هام؟ ديملا  قوزرملا ةدكمألاو ةنمزألا

 .ه 1514 دابآ رديح ب ربلأ دبع نال باعيدسالا



 مس 15غ

 . م 17م١ ةيبهولا ةعبطملا  ريثألا نبال « ةباععصلا ةفرعم ىف ةباغلا لأ
 . م مهر ةدامسلا ةعبطم  ةرهافلا  قيمبلا ظفاحال « تافصلاو ءاممألا
 , م 1 قشمدب قرتلا  ةبيتق نبال ةبرشألا
 . م !سورإ ةرهاتلا  ىلالتسعلا رحح نب ظن احا « ةباصإلا

 . ه 1م فراعملا - تيكسلا نبال ء قطنملا حالصإ -
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 , م !لم/بغ فرامملا _ىنالقابلل نآرقلا زاتإ -
 , م !سوو دابا رديح ىجراجال ب راثألا نم خوسنلاو خسانلا ىف رابشعالا

 , م |98 ةرهاقلا « ىتكرزلل : مالعألا |

 .ه 1؟مه قالوي ىنامصألل ىباغألا
 .ماسإبا ةرهاثلا  ةيميت نال : ع رشلا ىف سايقلا 2

 « لينملا نباب فورعملا ىراصنالا ( سو هيلع نا لص ) قطصملا ىفلا ةسيقأ
 مه 1 ةا“ ةرهأفأا 6 بيطخلا دجأ للعو « راج نسح دمحأ : مدشو قون

 . ( ةئيدحلا بهكلا راد )
 , م 8١ قالوب  ىفاشالا هألا -

 ىموه نب ضايع لضنلا ىبأل ؛ عامسأا دييأتو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلإ عاملإلا -
 , رص ديسلا قيمي  ىصحبلا

 . ها ٠. بئاوجلا  ىكضلا لضنملل برعلا لاثمأ
 م ا 56 ةيرمهأل تتكسلا رأد ىلعفتلل - هأورأا هاينأ أ



 ب امه

 . م ؤ را  دابأ ردمس ب ىاعمسال : باسنألا ض2

 .ه ا: ,. ةمائوسالا ىرابنألا نال : فاصنالا --

 م ؟مابرج ةداعسلا  ىوحنلا نايح ىلأل  طيحخلا رععبلا ب

 تاعوباعم نم ) ىرملا ءايض مرك أ روتكدلل . ةفرشلا ةنسلا خيرات ىف ثوحي س

 . م 1.6 ( دادغب ةعماج

 .م٠4١؟  ةداعسلا ةعبطم  ريثك نال : ةءابنلاو ةءادبلا

 ( هقف ل وصأ )1 مآ رب ةطوطغغ نيم رألا مام| ىلا وجال : هقفلا ل وصأىف ناهربلا

 :(هتف ل وصأ )41 مق رفيرشلا رهزألا ةبتكمب ىرخأخسأو ةيرصملا بتكملا رادب

 يه ١مايع ةرهاقلا  فيلأتلا ةنطل  ىديحوتلا نايح ىلأل  رئاخذلاو رتاصبلا

 . م 84 طي رجح  ىضال سادنألا لاحر مير رات ىف سمكلملا ةيغب

 .مه 5*١ ةداعسلا ةءبطم . ىطويسلل ةاعولا ةيغب لس

 .ه امسح ةرهاثلا  فياأتلا ةنل  ظحاحلل نييبتلاو ناوبلا

 .ه 1" ناتس درك  ةببتق ننال ثيدحلا فلت# ليوأت -

 .ه15 ةبريألا  ىديبزلل - سورعلا جانت

 . نائكوربا  ةيبرعلا بادألا ضررا

 .ه 11 ىسدقلا ةيتكم  ىبهزمل : مالسإلا خيرات

 . ه 89٠م ةينيسلا  ىربطلا ربرج نبال « كولملاو ممألا 7 رات
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 امال 1 هدسح أن وعبق ل سَ وعم "نب ذل دأيع 260 جام

 1 ( دشئرلا كإ ىرل ًابجع انا رق ًانممس ) هديع

 ىلإ ن وقاسي امنأك خيبت ام 82 ف كنود ) ه5

 7 4 نو”رظني مَ تاوملآ

 ب ظ « نول 598 كامل ه 1 , اذثلآَو) ههغ

 5 ظ نل ه4 اوضح ديل لطابلاب ارك داَجَو ) 2

 ١ ( عوج ب ىنذإ اَلَو نمي ال ) 4

 'نم او لفتت نأ * طعما أ نإ سولو نا مك ١ هده

 مس (ناطلسب اَلِإَنودقنتال ١ ,ن نش ' الآ ت ومساآ ر 0

 : لاقف « ربك ساو رب دأ 7 راسا و ساع 2 رأشأ ١ ه6
 ل

 5١< ثوار دعس الإ | له نإ

 ١ مظعلا 7 قدص 1

 ةروايقر ةيآلامقر

4 

 ملا

 مب

 ىف

1 

 ع

 رار

686 

6 



 ثيداحألا سرق ؟

 ابماإ اذاحأ تلا كالتو ضنلا ىف ةدراولا

 ثيدحا

 « أمم تنك نإو ءارما عد 0

 6 نيل أغلا 2 رم هلع ن وفني م هلو لع فلد لك 9 معلا أله لمح 0

 « نيلهاجلا ليوأتو « نيلطبلا لاستناو

 « ةتئيم للا «هؤام زوبطلا وه د

 4 رجألا كلو ؛ مسن مالسلا ةيلع لاَقَف 5-1 اذهأ »

 6 تايئلاب لامعألا »

 6 ءىث نييمدآلا مالك نم اهيف حلصي ال هذه اننالص نإ »

 « كدعب ًادحأ ىزحي الو كيزجي »

 « ناوسنلاو أطملا يمأ نع مف رد

 . |[ ىرخأ غيص هل | شق اذكب الإ حاك' الو ؛ قادص الو ةالصأل »

 6 هبفس نحأ راحلل »

 « ةءارق هل مامإلا ةءارتف مامإ هل ناك نم »

 « قتعأ نأ ءالولا د

 6 كدنع سيل ام عبت ال »

 « لطاب اهحاكنف اهملو نذإ ريغب تحكم ةأ رهأ اعأ 0

 « هل ثراو ال نم ثراو لالا »

 « مالسإلا ىف رارذ الو ررؤال »
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 ثندحلا

 « باوصلا رستيلف هتالص ىف كدحأ كش اذإ »

 « نقيتسا ام ىلع نبيلو كشلا غليلف »

 6 هدلوأ بهو ام دلاولا الإ بهو امف عجر' نأ بهاو ةزحمال

 6 مونرو طااغو لوي 9

 « ربك أ هللا : لوقت مث همضاوم ءوضولا مضعن د

 « ممن : اولاقف ؟ سبي اذإ بطرلا صقنيأ »

 وك ذلا سه ريخ

 غولولا ريخ

 سافملا ريل ب

 دحاواا تقولاي برغمل صيصخم ريخ ٠

 رجفلا عولط لبق ناذالا ربل سس

 ةالصلا ىف ةحنافلا بوحو ريخ

 «ةاكزلا اهك أت اليك ىئاتيلا لاومأ ىف اورجما »

 « ةطلخللا » ريخ

 ليثا ةقدص نع وعلا ريخ

 رشعلا هيف بجي امف باصنلا رابتعا ربخ

 ايارهلاو صرأتا ريخ

 ةرورصلا ةلأسم ىف ةمربش ربخ

 ةرمعلا بوجو ربح -

 ىلا ةالص ىف ةماس ىلأ ربخ

 [ ؟ شماهب ثيدحلا رظنا ]
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 7 دحلا

 [ 4 شماهب ثيدحلا رظنا ] جحلا ىف ةباونلا زاوج ىف ةيمعثملا ربخ

 رظنا ]| ىصلا جح زاوج ىف اهجدوه نم ىبصلا ثعفد ىتلا ةأرملا ربخ ل

 ١ 6 شهاب ثيدحلا

 [ ” شهاهب ثيدحلا رظنا ]لوقلاب قرفتلا ىلعلوأت اذإ ساجلا راوخ ربخ بن
 ناويحلاب محتال مم رت مي | » 8

 ماحرألا ىوذ ثيروت ريخ بل
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 6« قتعأ نم ءالولا نإ »
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 سس ابا

 ثيدخحلا

 6« ىلو رك ذف تيس اذإ « نوسنت أي ىسأ ملثم سنا انأ امإ] »

 : لاق مث « ةفادلا لجأل ىحاضألا مول راخدا نع يكةيبن انإ »

 اولك-ن جادوألا ىرفأو مدلا رهنأ ام اهنم اورخداو اهولكف الأ

 نع مربخأسو : لاقف للع مث «  رفظ وأ نس نم ناك امالإ ..

 امأو ؛ مخ هن الف : اهضعب فو وضع هنآلف ؟ سلا امأ ::كالذ

 شيلا ىَدُم هنالف ؛ زفظلا

 [ ١ شما ثيدحلا رظنا | مجارف نعام فز هنأ» ؛ ريل سس

 |[ » ه» اه ]| دج بكج نا لوسر اهمسو : ريخب

 9 #7 ظم> 2 1 « ةاكز : منفلا ةماس ىف هلوقو » : ب

 |: » » ١» |] ةزعمضملا نع : ريخ

 « هيضقثت تنك أ نءد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ »

 |" ه ه» ٠ ] ءاسنلا لتق نع ىهيلا : ربخ سس

 هتأرما ةنقاوم نع هلأس نيح ىلارعألا ىلع ةرافكتلا باجيإ ربخ _

 |[ ” شمابب ثيداحألا نع درو ام رظنا ] ناضمر راهم ىف

 [ 4 شماهم ثيدحلا رظنا] 22تهرك نيح ءاسذخ حاكن ور ربخ

 اهوعابف ؛ موحشلا مبيلع تم”رح : دوبملا هللا نعل « دوبملا هلا نعل ,

 « اهنامثأ اولك أو.
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 ىلإ هنف لماع بارق ؛ اممم 3 اهاذأو ( اهاعوف ىلاقم عمم ًارما نأ محر )»

 م5 62 ةيققن سم م ىلإو ؛ ةشه نأ وه 0



 ب. 4ع

 ةحناصلا ثيدحلا
 منال! « اعملو نم اهسفنب ق>أ تنبلا »

 دف « اهسفنب قحأ بئثلا

 مسا « اقلامم : اهنيسب ةمباق ةملسلاو ؛ ناميبلا فلتخا اذإ »

 60* ١[ ش.ءابب ايارعلا نع ثيدح نم دروام رظنا] ايارعلأ : ريخ

 يل م شد أو ريبكلا عاضر 2)» » » » » ]| ريبكلا عاضر : ريك

 0.5 | شماه رظنا] ةيحضأألا : ريخ

 عام + ١ ١ 0 8 1 | رمل ديدن : ريخا

 عمس+ |[ شماه رظناز ةالمعلا ىف ةبقمقلا ربخ

 21 ١ ١ مقر شداه رظنأ ].ةعلسلا مايف هيف روك لما نيعي ابقملا بالتخا : ريجا ع

 م١ [ ” مقر شماه رظنا ]. ةبادلا نيع ىلع ةيانجلاب ةيدلامبر باحيإ : ربخ

 عمبإ |[ مقر شماه رظنا ] ةأكمعملا : ريخا س

 ف م » هه د 1 ساجلا : ربخ

 6 هه 8» » 2 1 ةاقاسملا ؛ ربحا بس

 وف 5 53 »م 2 ١ سلفملا : ربه

 عمه ١ مكر شماه رظنا] اهتءجر جوزلا كالي نمل ةقفنلا : ريخ س

 4هةيؤا5[١ مقر شماه ] نايسنلاو مولا نع دروام مجار
 449 |[ ؟ مقر شهاه مجار ] | ناذئتسالا ثيدح

 54+ )6 مكسيم تافاوطلا نم اهنإ ةسجنب تسيل اهنإ »

 0+ « شيرق نم ةمئألا »

 ١ « ًادومق اولصف « ًادعاق مامإلا ىلص اذإ »
 غه9 [”مقرشماهثيدحلا مضومرظنا | أدعاق هبامصأ, ويكي ىنلا ةالص : ربخ



 سس 1 عب بس

 ثيدحلا

 عم ةاك لا 1 ني . رشعلاو ةئ املا دمد فانئتسالا ُْق هةنزع نع هللا لع ةياور ستتم

 ثوبنو فانئئسالا كر: ف ب اديصلا را ١ أدع .  ر4 ةياورلا قافتا عم

 ١ ١ مفر شم أوم ثد دخلا عيص ر راقن) / راراقسالا

 « ابمقو كلاذ نإذءاه رك ذ اذإ ايلصياف | مميسأ وأ ةالص نع مأن نو

 | 4 مقر شءاهي ثيدحلا غيص رظنا ] عاقرلا تاذ موب ةالص : ريخ -

 [ ؟ مقر شءاه رظنا ] ... ىلصو تيبلا لخد ٍةّياكو ىبنلا نأ نع ىورام
 ب عار شهاه راظنا ]| عوك رلا قنب ديلا مفر 2 ىنلانأ نع ىورام
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 ٠4 هذإ ١ شهأه كد 1 تزو م رظنا ]| ةن وهموم حاكل ريو سس

 |[ ؟مقر سه أهم 3-2 امه ك اس دالأ عيص و رانا ] ءاعستس الأو ةءارسلا ريح هيب

 ١ ١ مقر شدأهب دروأم راقنا 1 ءرالا 1 أبمع 1 ىصر ةشن اع كثب ليي سس

 1 مقار شدماه رظنا 1 نين اعاعا ءاقتلا 1 أمنع نأ ىدر ةشا اع ةياور الا

 ١ 0 مثرش ماه أوه ىف؛ثيداحألا نع دروأم رظنا] نينا ىلع حسملا ريو بس

 | 5 متر شماع رظنا ] رمع نبأ ةياور
 ١» ١»5[ ه»>)] جيلا دارفإ ىف ربما

 « ىعنلاو مالحألا ولوأ كن ىنيليل »

 [مي» ٠١ د٠ ] | رح اهجوزو تقتعأ ىتلا ةريرب ريخ

 ١[ 5 » 2 ا نب ديلا مفر ىف رمح نبأ ثيدح

 « مرحلا حكنيال »
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 سسس "عا سل 1

 ةحفصلا ثيدملا

 6 ككسانم ىنع اوذخ .. .و
4 

 « ىنع اوذخ «ىعاوذخو»
4 2 418 

 / « ىلصأ ىومتيأر ام اوايمو
15 

 « 'لصت ل كنإف ثلصو
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 1 كارئال د
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 455 ١ مد شماه رظنا | مالسلا لبق وهسلا نا ديسس ريخ

كي مل نإ و ( هيقاب هيلع موف ؛ دبع ىف هل 7 قتعأ نم )
 كومملا ماو لام ن

وئشم ريغ ديملا ىعس دل 21 لدع ةميف
 1 5 هيلع ق

لع مكوف كولمم نم هل ًاهتش قتعأ نم ,
 هل نكي نإ لام هل نأك اذإ هي

 4 6 فرأم هنم فرو « قئءام هنم قع دف ؛ لام“

 ريك سو ةيلع هللا ىلص ينلا نأ « اهنع هللا ىغر ةثئاع ةياور'

 407 [؟شماه] ةيناقلا ىف اس « ىلوألا ىف امبس نيديعلا ىف

ق ىلوألا ىف ريك : سو ةيلع هللا ىلص ىدلا نأ ةفيذح ثيدح'
 ةءارقلا لب

 418 [١1شماه] ةعبرألا ءافللعا لمس ةءا رقلا دمب ةيئاثلا ىفو « امالث

الا ةئبسو / قٌاسا مياع 8
 6 قدما نم ئدشارلا ءاف

2584 

 < ةفدص هسرف ىف الو هذبع ىف سلا ىلع سيل 1
453 

 4١ ؛44 [؟ شماع] « كرت مث اربش تتقد ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ةياور

 34 «اهاطعأ ىذلاىلإ مجرب ال اهاطعي ىذلل هتإفءةبقءلو هلى رع رمعأ لجر مو

 ؛ لوقتنأ لسو هياغ هللا ىلص هلا لوسر اهزاجأ ىتلا ىرمملا امبإ] 2 ربخ

 31 | ؟ متر شماه رظنا] .6.٠ . كبتعلو كلل ىف



 م ها سس

 ةحفملا ثيدحلا
 4 أ [ متر شماه رظأا تابمألا عيب نع ىعنلا ريج س
 م الا « هواتقاق هنيد لدب ند »
 دف « ىعسلا مكي بتك للاعت هللا نإف اومسأ »
 اكشف « ةفرع جلا »

 4/4 6 هروبط مدألا غابد »
 سل4 2 [؟ مر شماهرظنا ] « رولا عيب > نع ىعنلا ربخل
 ا م » ط 2 1 راثشلا » نع ىهنلا ريخ

 ا 6 - ءىرمأ لام لال د

 421 ( غىلا ؛ « تزذخأ ام ديلا لم »
 عاب « الإ - ءىرمأ لام لحال »

 4 « همامإ سفن هب تباط ام الإ لالا نم ءرهلل سبل ١

 207ه « هياس هلذ ( ةشب هيلع هل اليتق لقف نم »

 4مم 4 ال1 « ًاروبط ءاملا قا »
 مع 2 غالك « اثبخ لدحم مل نيتلق ءاملا خلي اذا »

 7 « ليا الإ هللا ال : الودي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ»
 :ثالث ىدتلا ىلإ رفاكلا ءاعدب هرم اشح ثعب اذإ ناك هنأ : ىورام د

 ذل « لاق وأ « ةيزج وأ“ مالسإ نم
 عاب ْ « لئاقلا ث رمال د

 ا ْ « رشعلا ءامسلا تقس امف 2

 الأ '« ةقدص يلا نم قسوأ ةسف- نود ايف سيلو 2



 كغم

 ةحفملا ثريدملا

 7 « رشعلا عار ةفرلا ف »

 3 « ةقدص قرولا نم قاوأ ةسهل نود امف سيل 2

 عاف 0 محعبصلا ءاردأ لقق 'سمشلا ملطت نأ لبق حبلا نم ةعكر كردأ نم »

 4و. ه« رصعلا كردأ دتذ « سمشلا برنت نأ لبق رصعلا نم ةمكر كردأ نم »

 أ 6 كلوب الإ اك ال و

 1 ' هحاّملو نم اهسنب قحأ مألا »

 44٠ [*شماهرظنا] ءاسنخ جاوز در ربخ

 م١ [4< » »|] ركب ةراج حاكست ... ...

 عما « ةاكز منملا ةعاس ىف >

 24 « مدحأ ده متنلب ام ض رألا ىف ام فن واد

 1١ 6 هيف عقي نأ كشوي ىلا لوح مار نه.)

 عامل 6 كبيري الام ىلإ كبيريام عد »

 ةءمك « همراخم هَل ىمح نإ و ؛ ى ثالم "لكلا نإ »

 44 « كتئارفأ مايأ ةالصلا يعد ١»

 هءأ 6 هئم رمد نع قتسا )»

 51 « مركملاب ةنجلا تن »

 6 6رغب 6 عبر نم انل ليقع كرت له د

 [ لسو هيلع للا لص هللا لوسر قدبع]



 زجررلاو رعشا| سربف

 زدحرلاو رعشلا

 لالا كون هلألا بكرأ لف

 اياطملا بكر نم ريخ مندل
 مل 82 2 7

 ةمقر دجلا ىفو الام ةثروم

 رامضملا ف رعب ناهرلا دنع

 اهفعضأ ناك ام ةلع نم الايف

 ىمسيمقدز رفلا لع تعضو ا

 هرصصبي ال حضاولا كرب

 اجلب أ هاقلت قملا نأ رتملأ

 مهنع لفن ىلع اوعمتجا اذإ

 هيمن ال نم كاداث نم بعنأو

 اسير الق باع نم 5و

 ابحمتسم ءىثلا نم ثكحعم

 « رازن هد ون لع ةولث 2

 ةلاّدحلاب رجالا كرتأو

 حأر نوطي نيأاعلا ىدنأ و

 ياسا ءورق نم اهيف عاض ال

 راكوخااو قياسلا فرعيو

 سانلا نم لبش ايأ كتريص دق

 لطخألا فن أت ع دج ثيعبلا لعو

 لخدف

 امال لوتلا لطاب ىتلت كنأو

 تاماظلا ىف دحأ

 ىباود هبلاخم ثيل نعو
 لك اشنال نم كاداع نم ظَيغأو

 يبقسلا لهجلا نم دتثآو

 تام

 تا مه

 ثا

 بالا

 تاك

 تاكو

 تلم

 تآكل

 تام

 تاو

 تاع

 تالابأ

 تاب

 ب7

 هرم

115 

 ا

 ا

+ + 

 ١

 ل١

> 

 1١

 كف

 ضي



 ءاسنلاو لاجرلا ءامسأ سربف - ع

 قيلعتلا .ةر مسألا

07(" 
 تاه4 بسك ن ثىلأ

 تاإ؟ ةماسأ

 تا هك قاحسإ وبأ

 تاكا مصألا

 تاأزمم 1 روعألا

 تا ءرب ةمامأ وبأ

 ثا غغ ىدمألا

 تاو ىعازوألا

 تذل ؛ىراضنألا بويأوبأ ظ

 ب
 تاسو هر را

 ثا49ه ثايبم نب رشب

 (تز

 (ث)

 (ج)
 تاع رباج

 بن ايو ىل اهلا

 قيلعتلا قر مسالا ةحفمل مقر

 (ح)
 تاب ةيدبح مأ عكا

 تاأهك هب لوح 55ه

 ث 5١ ناطتلا نيسملا وبأ | سبمءو غو

 تثاةم لبئح نءا هم

 تااسسإ ةئينح وبأ عه

 (خ) 0
 تام ىرذخلا ه1

 أ

0 6 

 (ذ ْ 2

5 

1 
 تااق [روعألا]مفاروبأ

 (ذ)
 تا ىرهزلا

 تاهإأ دايز وبأ |[ 146

 تام ديز د

 4 هم

254 

 امو

 25١

2551 

 5م ةا/ ا

 ة ةؤب

56 

 كو

1 



 كيوم

 نايفس

 ىطاشلا
 ىعفاذشلا

 ةيءش

 قيددهلا

 قيلءتلا مقر

 (س)
 تا 8

 انإ5ه

 (ش)

 ال م

 تا؟«أ

 (ط)
 تاو

 م وو

 قيلعتااءةر مسالا ةحفصأا مقر

 (ع )
 تاء ةشئاع | بن و سس

 هما

 ثا بنو بزاع نأ ]| عءة44٠<

 تازإأ ةدامع عه

 تا سايع نأ ع

 ثاغ5 فوع ن نه رلاديع

 بادهال رانيد نب هللا كي 5

 ورم نب هللا دبع | مال+

 تا١٠إ  صاعلا نءا هه«

 تأاا6 نايمع | كا(

 تاس ص 44

 ثت كب  ىلقلا ىلع وبأ

 تال رم 2١

 تاء رمع نبا

 (غ)

 (ف) 4١

 تا ببابع كروف نيا نب بيب

 (قف) 5 ةرءغ عما

 ت "هه صاقلا نأ

 حملا مقر

 2531 (5 هرج

 و

217 

 هه

 د ايا

- 1 

4 

 2 ه4

5 

 ١

 مه

61164866 

 21 (ةةرخ

 فمي

١ 

2 



 بسم "جال بع

 قيلمتلا قر مسالا أ ةحفمصلامق) 22 قيلعتلامقر مسالا
 (ء) (ك)

 تام مشاع وبأ 0١ تاك ىهكلا

 ت61 ةرإره وبأ (ل) ظ

 ظ 05 تاع ليل وبأ
 تأال؟ ماشه )0

 0 2 عم» ان ملال . كلام

 تاهو قيللا دقاو نم تال 45 8 م١ تدم لوحكم

 0 440 تالا -  ىسوموبأ
 (ىز 0 ع4. تالا ( ةبعش ) ةنوميم

 تا4١٠  دلاخ نب زب (ن)
 تا*١4 هايز ىلأ نب ديزي ظ |

 ةحفصلا قر

22 

 5 5ر25

21165 

 د

8 

 ال

 2 6م

 ةيتدسك



 صنلا لهم ىف ةدراولا دودّلا سربف - ه

 دحلا

 )0 ظ
 رثألا

 داهموالا

 عامجإلا

 رابخختسالا

 لالدعسالا

 د ايمشتسالا

 ةلالدلا ىف كارتشالا

 لصألا .

 نءدلا ل وصأ

 هّمفلا لوصأ

 رابتعالا
 ضارعالا

 مازلإلا

 ) ماهفتسا فرح)] فلألا

 0 مآ

 دحلا |ةحفصلا

 نايبلا
 ةنيبلا , ©ا/

5 6 
 ريثأتلا | ه»

 نيملا ىف مرحتلا | *4

 بج رحآأ | 7

 ءكارثلا | 7.

 عواطتلا ا

 فيلك_تهلا | 5+

 رياوتلا | 5م

 ث في
 ءا 6 <

 (ج) ب

 لدجلا | ١

 باوجلا | 4
 زاوجلا|

 000 ل
 حز

 ةدملا | 5

 لهخلا | مم

 ةعفسلا

<3 

5 

 ؟ب"ك ع6

١ 

2 

 هع

 غمخ



 دملا

 مارحلا

 لاؤسلا اهب عتب ىتلا فورحلا

 نسحلا

 قحلا
 مكحلا

 (خ)
 ربحا

 ضيئةسلا ريما

 لوهجلا ربخلا

 دحاولا ريخ

 صولا
 أطوعا

 باطملاا

8 
 ةلالدلا

 ليادلا
 باطما ليلد

 (ذ) ظ

 بمس "مع م اس

 ةحفصلا

 ضي

 نإ

 3و

 هي

 ناو

 هه

 مك

 م5

 مث

 ف

1 

 هأ

 هر4

 دحلا

 (س) ظ

 ببسلا

 ةدبسلا

 لاؤسلا

 ىلد+لا لاؤسلا

 شر ظ
 ذاذلا

 طرشلا

 (ص)
 ةحصلا

 قدصلا

 باوصلا

 (ض)

0 
 رهاطلا

 ةلملا درَظ

 (ظر 1
 رهاظلا

 ملظلا

 (ع) 1
 ةريعلا

 6 وُمدلا

 ةدعنىلا

5 

١ 

51 

 ؟/ىاب#

 مس

68 

 فر

 8 عه

 ب

3 



 بس 14 8# بسس

 ةحفصلا دحلا | ةسيملا 1١

 ا 1 8 تفرذأا

 ) ل ( ا سك

 أ باطلا نأ | هللا

 1 مو للا م لعل

 (م) "ب ىو ملا للا

 9 ايإ ٠# ىلا لعل

 4 حابملا | بجأو ل»

 ها مسومملا ()

 هأ هباثزملا| هذ طماذاا

 من زاحلا (ف)

 6م لمجلا هووع( 1 دريعاوأا

 1 لاخلا | هز باطاتا ىرشل

 هأ فوزحلا | مد ضرذلا

 من روافحلا | 6 عرفلا

 ه١ 1 هب قرثلا

 5/ لدقسلا | هم عض ولأ داس

 1:8 هيلع لدتساا | مو لمغلا

 ا هل لدتسال (ف)

 6 ب بدصملا | موب محيبنلا

 ىف قباطملا | هو سايثلا

 14 ةيل الا (ك)

 ها قللطل قا بذكلا



 دملا

 ةضرامملا

 داتعملا

 دوق

 هوركسما

 كاملا

 ةرظاخملا

 بودنملا
 شومنلل
 عنملا

 ةلعلا بجوم
 هةئه ف وف وملا

 رداثلا

 بس 1 عاج سم

 دحلا | ةحفصلا

 سجنلا | 9

 بدنلا | همه

 خسلا 4

 صنلا | 5١

 رظنلا | ١

 ضشفنلا| ه١

 لففلا | ٠

 و8

١8 

 لهأ ٠

3 
 بجاولا 7

 ب

 ها/

 هر

72 

 دبا



 تاموضوأا سره 05 1

 هةدعفمأأ عوضذولا

 9 ةمدقما

 ١ هب ةيادملا بح أم لوأ

 م ةخالا ىف دملا

 . دملا مك

 ا م عرشلاو لقملا للع نيد فرألا

 6 رظنلا

 ١ ةرافانملا

 ١ لدجلا

 | دود+لاسربف رظنا  دودحلارخآآ ىلإ 1

 : لرألا لصفلا

 ماكألا ةرعم قيرط ىف

 4م ' ةيعرشلا

 : ىلاثاا لصفلا

 6١ مكمل ىلع لولا ةيفيك ىف
 : ثلاثلا لصنلا

 هيلع مالكا 1
 ١37

 ىلاعملا ىلع مالكلا ىف

 ع وضوملا

 2س ال١ لصفلا

 ىلع ضارتعالا ةيفيك ىف
 مدس ولا دأسف نايبب سايقلا

 هةنع باوجلاو

 : سداسلا ليهفلا

 أه اضتامو

 : عباسلا لصنفلا

 ةلدألا ىلع ضارتءالا ىف

 ةضأ اذماب

 8 نماثلا لصفلا

 بلقلا ىف مالكسسلا ىف

 سكسعلاو

 : مس اعل ١ لصفلا

 : رشاءلا لصنلا

 : رمش ىداملا نلصفلا

 سايتلا ىلع مالكلا ىف

 ةدداملا

١ 28 

١1 

 لش

 صحم

 ميرزا
" 

 "ا

 ؟ ةيه

 ( لدجلا ىف ةيفاكلا_(؟)



 عوضولا '
 ؛ سشع ىلاثدلا لصنفلا

 : رشع ثاأثلا لصنلا

 ةل_هلأب جاجتحالا لوص 1

 نيمعذل أ نيب نيلصأ نمد وخأملا

 نم كالدب قلعت أم و كحل

 ٠ يبق مالكلا هوجح و

 دنع فرمعتلا هجو نايب ىف
 . سايثلاب قلمتلا
 : رمشع سماملعا ليمفلا

 ىلوألاب قامتلا ىف

 : رع سداسلا لصنلا

 لالا باحصتةساب قلمتلاف

 داسلا لصفلا

 ىفادلا نأو ليلدلاب قاعتلا ىف
 ليلد هيلع له

 : رشع نماثلا لصنلا

 - رداع

 قتلا قولعتلا ىف

 . رشع مسالا لصنلا

 نم حصل الام ثايب ىف

 ب "مر د

 ةدفصلا عوضوما ةحفصلا
 نم ثدحأ ام تاضارتعالا

 مناقب ةدسافلا موسرلا | مبوب

 ١ ةضراعملا ىف

 : نورشملاو ىداملا لصفلا

 4 ا! رش ةضراعملا ءاكحأ 1

 حيجرلا بأب

 : نورشملا و ىلاثلا لصفلا | مس
 4 ٠ ةماسق أو حيجرتلاهوجو نايبف

 : نورشعلاو ثااثلا لصفلا

 ماكو لاملا و ل اعلا تادعمح ري ْق
2:54 

 : لو رشعلا 8 عبأ رلا لصنلا

 65 باب اين لدجلا بادآ ىف

 - نورشملاو سماع لصنلا

 نيراظانتملا لي> ناب ىف

 : نو رشعلا و سداسلا لصنلا
 روصو سس

 2 مرا

 اسلي تت آآ

 هه١ عاطقنالاو لاقتنالا هوجو ىف
 : نورشملاو مداسلا لصفلا | 5

 ىدمت دنع مركمحلا و لاثمألا

 ه>.١ ضعب ىلع مهضعب لدجلا لهأ
 ماك

 م:



 8ع وص ولأ

 تاقيلعتلا تس

 ةيب رملا عجارما

 ةيجن رفإلا مجارملا

 باثكلا سرامف

 ةينآرقلا تايآلا سريف ١-

 ةدراولا ثيداحألا سر ع ؟

 بسم "68 سم

 موضوألا ةجؤصأا

 ادلحأ ىَتأا تكال:و صدخلا ىف مكب

 اما
١ 

 يو
 لاجرلا ءاوسأ ساري مسح

 ةدراولا دود_ىلا سرق مسسس 8

 صنلا لبتسم ُْق "1

 تاعوضوملا سربف - 5 | 6

 ةعفصأا

5158 

 ا 5

5367 



 ١ 4 / همه ك5 بتكسلاا رادب عاديإلا مر

 الام 44- لود مؤرللا





, 

110 

2 
35 

2 

 ا 9: 1 9 ا بك عوق امم

 و ب و
 , 821 : .فيط

ِ 

1 

١ 
١ 



0 0 اي
 0 

 0 ا ما ”ةردز مرور سنا مرر تن - َ : 0 7

 1 5 ا هوا هرتز اهات نلخ ا
 5 01 رسوب مرعب اقايع ةةلزعلو ناجم 2 : . م 0 0 م

 رالف ة ماد وبنفس وزويا هع ١ نوعا ف رزق راما را
 ل ا

 + ةركراو انكر فدع زير انصر قرض يزرانعا | كشر
 0 5 ير اعلا داي نانا رد - را

 تود ةةناددوجا افا راب ست" | تلاع
 00 7 همم ةاطماذ# نمد تنازلات رع
 اورق عاشر اع ةورزو سفير ١ راو

 تيرم ار برع

 ورع :لعلورا اينسيالولرلا و درعاوزلا كر ار لاب ا

 . ووو راسي وتس اولا تارا اناس

 5 قروش دروسا دز تاو وش دردق اب طرب 0

 ١ مي ديوس بزر يروا ورقم

 ... ولا اون دودع مزيج ويسو كر إنه: رعد اج مترك

 7 1 ءارغءاروسا لنوع ريرسا هك اذاكر ١ سي ا 0
 1 ' 0 . ايتام تدانوب فيلو تر ةروكواز عدرا 0 ل -- ْ

 0 ادا عدس زل.

2 

 --هج2 بج -ِ . ١ - 00 “6 دم ناسيه دبي .

 نا 5 1122و زح 2+ ضرس مامر 1 طا رب ملا . 3 5

 هلابك نون تا م : 0 يلا :
 5-75 ١ 3 يناسهل ل رلل رح د

 0 م قل مرح
1 3 1 

7 5 | 

 هد 0 1 5-6 3 0 2

 هه ياما

 ا

77 

1-7“ 

 ع وج

000 

 5 ضع سس 22-7

 ا 3

 نيت
 2 1 1 ١

 نسل



1 

 وع مس
6 

10 0 

 يأ الإ نير رتيطكع نس
 موكل وتكونت ديس نسال رول
 ع 3 17 يوم وف

 1 ادا هلع زبن

5 7 0 

 ظ و رمال ضابطا قرظن )نفعنا م ,
 ازدهار قو زج اوه اذن انورص 2«:

 ١ زالوا رولان تلت فاز.
 ظ لدظرالا 4 ![رقوإ قعد عد يم رد 0
 . | داموا ااداعزر فزاع عدلان"

 6 9 هير رم
 ترو رسال د ولازال ةروقؤمأل نون لسع

 - تيما

 يجو غازيا 000 وول 1

 5 0 )وترا

 ويلا ع ال

010100 
 زادركل روب لرواد كر اخارينؤ ع رادار
 ربان وذ نورس درس 0

 نرسل رمال هنو تلا فل ,

 0 : واعرة لاو سلي ةيزاوغا»

 موز ةازتن ورتب
 ل تقرر انتيتيدنومدو وزر شيرت

 * هافيزل جة دزرب كوانزو كيو رح
 5 00 امورك فوج طاعون اي اماوا

 يع لا
 يطأ دلة بقاعة تراست يكدايبررراب

 كالا هز درزب ها باقإ روقان كيال ة يهجر 5 - زويا يأ هزي مست
 ها ا ل ا

 و تلدط هتان بنز ٠.١١ رسل درر ير طررب زنود 0
 2 0 3 217 2 انا م تينزنياتنأل» ريحا مرت رت رق كو رتملا ثول ضيع

 0 6 + هي 0 ع :

 9 سل يي ١

 1 : ا 3

1 

5 
0 
2 
0 

0 
2 
 م

1 



 18 مع سا > 00 --- /
 ١ 12 ا زانت ساب هريوطوبجوبل " ريتا الس 00 7
 ا ١ 0 ول رو كس - متت قلو 5 ا ا لينتقل سرع 21-8

 0 2 / يزيل روس ا اهسنس موو دماولاو ازعل

 5 هر 7 2 6 رار ايتن زك

 م - دارببلاو - اناس ظ 00

 1 . ا 1 بادو | 0 ةاوررعوتنرفو نا عفو عيونا قارب هلال لا

 2 4 ) نا عزا 9 7 ذولاردلا يقيس تاور ع عكر ب في وراعسلا

 0 رودؤاتو هيستنورن ونس لوو نزول ةيب ارز
 0 ١ ١ مية يوتا ونار دوور أم يهز ونور هنو 0
 "0 توب ا بزنزلافعإ ويلا عت طع رف ودب راما لا عر عرتنالر دم وفور ؤلا "4

 2 0 ع. | كنوع صايد عار دم هي وسد حج
 قتل فيزاب مت ادت اشم 0 د ل رخل نم تا ذات ةنمموةرفسو و ا

 0 3 7 كتاف د 10 تم 0 قو 5 هع رامبل /سرز ناو ا

 71 8 علو دست برسول ... |.( لسه رق عر زئاسارع»ا
 )0 7 ل 2و راما [رزتا:ءاعياريغا دعا هربرت" رم بادو زا تي فر الاطر عن

 ا 1 اور كل 04 ليا 2اس نقاد ا 0 ةاصملر اي رلإو 5 4-0 .؛

 3 را ير يري نو 2 /ةاسراما كلا رمد تا ناوتوتاع ١
 1 لو ميار سرر ومار ديرعن .١ تت وون اوال هانز ر اف زر جخاقم | ٠١#

0 

 18 يعرشي كل التو دوس

 مالطا

1 

' 1 1 



 |” يسبب يسوم محم تحج مسح - ا ا مصسب نس ح27 ل بحسم يهجم و و ل ور ستي يبل
 1 د ا ع 1

 رادووح /

 5 ا

 1 ورا تبيع اسم ركزت" / يع ' 1 ' ١

 ْ 0 كرم ططانرم بارد حا رطل 1 4

 7 عادلا اينازعاًازتحا ع وجا انلوقو# (ارتسلا 2 هيي و 1 0و !
 0 2 وصار دنس ارت 1 را

 3 ل اتيتضلا زل تن يأ رس تلم ظ 4 1 06
 ا دال ورواد قدا يتنكر عناد 2 ١

 1 اسوا مورا ار نزور ل ةتسازيئيل ان نس 1 جر د

 ا . ا 2 // كرها ناو قبلا + مقفل لوصاخةازح-

 1 2 بو وربك اف ربا صوالاعو اذ عسا جو اباعر 4 كونان «ةرشال صار انراوض ءوعوير عت ناد

 ! أ و عفوي رم عاراض عيتلارسا ٠ .| فيما ويرييوت ضو رزرعل اع
 مق ارجل لعمل ماكعالا درعتنلا يلا جاع ارصإلا
 19 رولا رانا هسورسا» تيقاولا ٠ سس

 رايق يولغإاس اناعيف اولا أ لكاناو 2
 رو تاهلة ى اولا هيث يارتعأو هاروت

 107 باي ولاد هل مانبي رنج

 زوكسأ رادتال اعإ 0و عوقعي زوقنلا للجار يقل

 0000 تاوشل]و ٠:مرتعلا
 ومزارع ترمز 7
 نسال تورلاوبشلاو 1 ا 0 ا

 7 هيعمل رس 3
 د زعل عووفلا ملا راو سا رت 9 0 ردات( تلا زارا ١

01 

 1 . يالا ونا جازت رانصالا# تي]و حبا

 357 7 0 ظاالاو تما اشو 5-5

 0 7 نو مد حربا العا موت

 0 لت 2 0 0 00
 3 0 1 نقرر عام
 | 11 عب عرش واي وغل موكا 1 را
 اواي ءاهوإر موا عنو ه2 نول نإ مار الاد

 ظ قب ماةزلا علل ضرك وول
 1 1 بلو عيلة اشر ©نا هر سويف نات 7

 5 5 1 وسلا 0



 المو . 99999 . 2097 . خاك+خ
 س[2097/] 5015. 1ا/-40: مطممالا10ان5 : 50103 ةطاآ 31-23

 1ع غعال6 ةطصابصغاال طعوأل5 35 501 10اللك: *
 -مك 3 60100 كطمالثلكو مالا ع+ 15 2
 م33 مال"35ع 015 مطب 1132113-31 مطل 1123131-21 حطم مطل ما1اهط

 1-31 لالا 60360 478/1085) , 3136 الانال3'
 3201113-31 1 03/370 ةطاآ 23-31 , 3 «مععل

 01 |هرتصو خطع مكط' 3231م 00عخغماصعتب ما1م32ع غعالغو, ءععصعط
 [عطوضك ا 31602 3250 0105523ا/ طال ال1 ءطعا ماا 320, © 5

 23م0 100613 0065 06 3الاث/2الا01 (8عءال ممابيأخط 1968), مم. 195-99. 0طع#
 60336065 32 طال عدل 1/3 نلابك2 الط الةطاتلال0 (عوت عم 1965

 ض0 طال مطل 8217-31 122 0358-31 523-31ا/ل 1 ةل
 8(6عتصيرأ 1987). *هم غطع عمم 08 01. 12 غطع ©0ماإل75 30060:

 طجهم0ط3 573 1110 انكاباأ 310-31 ل

 كمان "عع: طخغخخغم : // 61350.30 .ان- ماإ9/ل0.3ع.3م - -

 7607 انلاثلالا . 3 ] - 11051313. <01

 م50ع 1


